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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:. 

Takže, poďme na to. Začneme. Dúfam, že dokým dôjdeme 

k návrhovej komisii, tak aj aspoň druhý člen príde.  

Eee, eee vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy 

a páni  

otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, na na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupiteľstva, starostov mestských 

častí a ostatných prítomných.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva dovolil by som si vás upozorniť na tri 

skutočnosti: 

Na stoloch pri vstupe do Zrkadlovej sieni sú pre vás 

nachystané milé vianočné darčeky, ktoré pripravili žiaci zo 

Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka na Karloveskej 

ulici a žiaci zo Základnej umeleckej školy na Exnárovej 

ulici, za ktoré vo vašom mene, dúfam že môžem veľmi pekne 

poďakovať všetkým žiakom. Ďakujeme. 
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V tomto predvianočnom období by sme si vás radi 

uctili vianočným hudobným pozdravom detí zo Základnej 

umelečš umeleckej školy na Exnárovej ulici približne 

o šestnásť tridsať po polhodinovom Vystúpení občanov. 

A po tretie by som si Vás dovolil upozorniť na 

výstavu Základnej umeleckej školy na Exnárovej 6, ktorá je 

umelecko výchovnou vzdelávacou inštitúciou, zameranou na 

štúdiu, štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom 

a literárno-dramatickom odbore.  

Výstava výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 

z Exnárovej ulice predstavuje širokú škálu výtvarných 

techník a námetov. Objavíte poéziu krajiny, prebádate ríšu 

zvierat, pokúsite sa nájsť odpovede na hádanky skryté v pro 

v portrétoch alebo odhalíte príbehy ukryté v čiare. 

Zistíte, že najobľúbenejším námetom sú zvieratá. Ďalšou 

témou je skúmanie predmetov, ktoré nás denne obklopujú, 

a ktoré poskytujú široký priestor pre zdokonaľovanie 

výtvarnej zručnosti. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

Teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, llll požiadali poslanci eee 

Ľubica Kolková, starostka a Ján Budaj. 

Eee. Iný iných nemám.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, pán Kuruc je takisto ospravedlný,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

aha. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Aj Gábor Grendel. Dobre. Sú ospravedlnení.  

Neposlali, uhm.  

 

 

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Chrena a  

Lenku Antalovú Plavuchovú. 

Eee, ak nemá niekto nejaký iný návrh, dávam hlasovať 

o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť pískanie ozvučenia) 

Čo máme so zvukom? Píska nám to.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 
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Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Konštatujem, že máme zvolené overovateľov zápisnice 

podľa predloženého návrhu. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Voľba členov návrhovej komisie 

 Prítomní: 30 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
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 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 NEHLASOVAL J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 13 

 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

VOĽBA ČLENOV NÁVRHOVEJ KOMISIE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča a Elenu 

Pätoprstú. 
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Ak nemá nikto nejaký iný návrh, tak sa pro prosím, 

prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Voľba návrhovej komisie 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím členov návrhovej komisie, aby si zaujali 

svoje obľúbené miesta na boku sály.  

Súčasne žiadam poslancov a poslankyne, aby návrhy na 

zmenu a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii 

písomne, jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktoré sa 

nachádza na vašich stoloch. 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

návrh programu rokovania k dnešného zasadnutia ste 

obdržali na pozvánke dňa 5. 12. 2019. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
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7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania 
súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa 
osobitného predpisu 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách 
za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 5/2019 

9. Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť 
pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

10. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

11. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

12. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
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13. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť METRO Bratislava, a.s. 

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa 
spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

15. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

16. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 

17. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku. 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 
17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, 
PhD. a spol. 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 
1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom 
v Bratislave 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22072/1, 
spoločnosti ACS 5, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, 
Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi 
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22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a 
parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. 
č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so 
sídlom v Bratislave 

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

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

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. 
polrok 2020 

26. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

27. Návrh grantového programu pre rozvoj športu 
a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky 
v Bratislave 

28. Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho 
majetku medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja 

29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 
14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 
26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, 
Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov 

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 
09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3 

31. Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači 
a Novom Meste (materiál bude prerokovaný o 16.30 h 
po vystúpení občanov) 
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32. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce 
z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre 
Bratislavu 

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

34. Interpelácie 

35. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

 

Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

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

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Šándorova 2, Rajčianska 20, 
22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Ľudovíta 
Fullu 14, Studenohorská 52, Pifflova 8, Krásnohorská 
3, vlastníkom bytov 
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f) Informácia o vyhotovení opravného rozhodnutia vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
týkajúce sa poslankyne Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy Lenky Antalovej – 
Plavuchovej 

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

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak ako vám bol zaslaný a aj zverejnený. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ty nemôžeš hlasovať. Smiech. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo pri prijaté. 

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

a nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia  

12.12.2019 

Návrh program rokovania  
(ako bol zaslaný a vyvesený) 

 Prítomní: 33 Áno 33 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 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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  

 

 
Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

dovolil by som sa, dovolil by som si vás informovať, 

že navrhujem zaradiť do programu dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva dva materiály, a to prvý materiál 

pod názvom Schválenie zástupcov hlavného mesta SR 

Bratislavy do dozornej rady Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu ako bod číslo 9A  
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a druhý materiál pod názvom 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na 

pozemku v Bratislave katastrálne územie Dúbravka, parcela 

číslo 3503/17 ako bod číslo 23A. 

Teraz, eee, áno, a potom budeme postupne o tom 

hlasovať. 

Takže, nech sa páči, teraz máte vy možnosť navrhnúť 

zmeny v takto, eee, v takto schválenom programe.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Áno, pán Tešovič. 

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

Ja na základe, teda, širšej dohody dávam návrh na 

zaradenie do programu rokovania Návrh na schválenie odmeny 

kontrolórovi hlavného mesta Bratislavy ako bod 25A. 

Čiže, za kontrolné správy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ďakujem. 
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Pán Vlačiky. Pán poslanec Vlačiky.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja dávam návrh na stiahnutie eee bodu číslo dvadsať 

z programu rokovania. Je to bod Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, katastrálne územie Nové Mesto, 

parcelné číslo 22072/1, spoločnosti  ácees päť esero (ACS 

5, s.r.o.) sí so sídlom v Bratislave, z dôvodu, že tento 

materiál neprešiel našou komisiou územného plánu 

a životného prostredia. Nebol tam schválený z dôvodu, že 

tam je snaha tejto spoločnosti pri výstavbe eee vlastne 

meniť to, čo už je povolené a nadmieru zaťažovať toto 

územie na Bielom kríži.  

Takže, neprešlo to a žiadam teda o stiahnutie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel požiadať, keby sme mohli bod číslo 

dvadsaťsedem zaradiť hneď po obede, lebo mám tam nejaké 

návrhy a nebudem môcť dneska byť dlhšie ako do pätnásť 

tridsať.  

Takže, ak by to bolo možné, tak by som vás poprosil, 

bod dvadsaťsedem a bod dvadsaťtri hneď po obede v takomto 

poradí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, po Interpeláciách. Po obede sú Interpelácie 

a hneď po Interpeláciách. 

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

Napríklad.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Dobre.  

Takže, máme nejaké zmeny, ideme teraz postupne 

hlasovať o tých zmenách, že?  
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Takže, prosím vás, hlasujme o prvej zmene, a to 

schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do 

dozornej rady bétébé (BTB) ako bod číslo deväť A.  

Prosím, eee.  

Milan, ty to budeš opakovať, alebo ja môžem dávať 

hlasovať o tom?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Program rokovania 
návrh na zaradenie bodu 9A – schválenie zástupcov hlavného 
mesta do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu BTB 

návrh primátora 

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

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

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

J. Mrva  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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ideme hneď na druhý materiál, ako bod číslo 

dvadsaťtri A je to Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta k pozemku v ká 

v katastrálnom území Dúbravka, číslo 3503/17. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Program rokovania 
 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 
hlavného mesta k pozemku v k. ú. Dúbravka, č. 3503/17 ako 

bod číslo 23A 
 

návrh primátora 

 Prítomní: 34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
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 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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na ďalšie. To znamená, ako bod dvadsaťpäť E, 

eee, dvadsaťpäť A navrhuje eee poslanec Tešovič dať do 

programu odmenu hlavného kontrolóra hlavného mesta 

Bratislavy. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Program rokovania 
 

Návrh na odmenu kontrolórovi hlavného mesta SR slavy ako 
bod číslo 25A 

 
návrh p. Tešoviča 

 Prítomní: 34 Áno 34 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 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   

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalší bod dvadsať na stiahnutie. Bod číslo dvadsať 

stiahnutie. Ide o o pozem, eee, mmm,  parcelu číslo 22072/1 

firma acees 5 esero (ACS 5, s.r.o.). 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Program rokovania 
 

Návrh na stiahnutie bodu číslo 20 
 

návrh p. Vlačiky  

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  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 
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P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledná zmena programu bude.  

To, to asi tiež musíme, eee, bolo to dvadsaťsedem a?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To, aby sme body dvadsaťsedem a dvadsaťtri predradili 

a hneď po obede po Interpeláciách poslancov ich 

prerokovali.  

Sú to body eee Vysporiadanie pozemkov v Bratislave 

v rámci električky a návrh grantového programu pre rozvoj 

šport, vzdelávanie v hlavnom meste.  

Prosím, hlasujte o tejto malej zmene. 

Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

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 
12.12.2019 

Program rokovania 
 

Návrh na predradenie bodov 27 a 23 na prerokovanie po obede 
po bode Interpelácie 

 
návrh p. Vagač   

 Prítomní: 35 Áno 35 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 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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Konštatujem, že náš program dnešného zas zasadnutia 

mestského zastupiteľstva definitívne upravený.  

(poznámka:  

Program: 

 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 11. 2019 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2019 
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3. Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým 
mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa 
čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dani z 
nehnuteľnosti 

5. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 – 2022 

6. Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s 
Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania 
súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa 
osobitného predpisu 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách 
za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 5/2019 - STIAHNUTÝ Z 
ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM 

9. Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť 
pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

9A. Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do 
dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu – Bratislava Tourist Board. 

10. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

11. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

12. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

13. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť METRO Bratislava, a.s. 
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14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa 
spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

15. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

16. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 

17. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku. 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 
17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, 
PhD. a spol. 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, 
Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom 
v Bratislave 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. 
art. Ondrejovi Mázikovi - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 
PREDKLADATEĽOM 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 
10 s. r. o., so sídlom v Bratislave 
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23. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – 
Janíkov dvor“ – pokračovanie - AKO DRUHÝ BOD POOBEDE 

23A Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k 
spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, 
k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 

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

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. 
polrok 2020 

25A Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 

26. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

27. Návrh grantového programu pre rozvoj športu a 
vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v 
Bratislave - AKO TRETÍ BOD POOBEDE 

28. Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho 
majetku medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja 

29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, 
Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, 
Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, 
Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov 

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 
09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3 

31. Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a 
Novom Meste (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po 
vystúpení občanov) 
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32. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce 
z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre 
Bratislavu 

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

34. Interpelácie - AKO PRVÝ BOD POOBEDE 

35. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

 

Informačné materiály 

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

i) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

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

k) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

l) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Šándorova 2, Rajčianska 20, 
22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Ľudovíta 
Fullu 14, Studenohorská 52, Pifflova 8, Krásnohorská 
3, vlastníkom bytov 
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m) Informácia o vyhotovení opravného rozhodnutia vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
týkajúce sa poslankyne Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy Lenky Antalovej – 
Plavuchovej 

n) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
október 2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
11. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno na bod číslo jedna. Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy splatných k 30. 11. 2019. 

Nech sa páči, o organizačné. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň.  

Bez úvodného slova. materiál vám bol pol predložený 

tak, ako boli u uznesenia plnené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Eee, odovzdávam slovo návrhovej komisii. Sorry, 

Milan.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Nie. Ďakujem. 

Pri tom programe tam je to inak, toto už musíme 

hovoriť tie us uznesenia.  

Ja to nebudem čítať celé. Čiže, budem schvaľovať len 

tie podstatné veci v tom uznesení.  
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia, Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu  

v bode A berie na vedomie tie body, ktoré sú tam uvedené 

a to sú jednak splnené uznesenia a jednak priebežne plnené 

uznesenia 

a v bode bé (B) zrušujeme, zrušujeme uznesenia, ktoré sú 

vymenované v tom návrhu uznesenia.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Ďakujem pekne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Matúš! Lupták! Zasadni! Ideš. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019 

 Prítomní: 33 Áno 33 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 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   

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.    38/2019 časť C bod 7 zo dňa 7. 2. 2019 
1.2 č.    40/2019 časť A bod 1  zo dňa 7. 2. 2019 
1.3 č.    72/2019 časť B z dňa 7. 2. 2019 
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2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.2 č.    135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.3 č.    942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
2.4 č.  1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 

 

B. zrušuje 

3. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

3.1 165/1999 zo dňa 07. 10. 1999 

3.2 1379/2014 časť B zo dňa 29. 01. 2014 

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, to znamená Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019. 

Poprosím úvodné slovo Matúša Luptáka. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem. 

Predkladáme návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

ešte na tento rok. 

Cieľom tejto zmeny je zreálniť čerpanie na 

jednotlivých položkách tak, aby reálnejšie odrážali 

očakávanú skutočnosť na konci roka.  

Eee voľné prostriedky sa presúvajú prioritne na 

dofinancovanie Dúbravsko-karloveskej radiály, tak ako sme 

aj viackrát avizovali. Tým, že prostriedky z Európskej 

únie, štátneho rozpočtu prídu až budúci rok, tak musíme 

oproti pôvodne alokovaným približne pätnástim miliónom 

z vlastných prostriedkov, navyšovať túto sumu na približne 

až do možno dvadsať dvadsiatich miliónov Eur za tento rok, 

ktoré musíme hradiť z vlastných prostriedkov. To je 

základným cieľom tejto, tejto zmeny. Ostatné sú len 

zreálnenie čerpania.  

Takže, asi za mňa toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa páči. 

Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážené po poslankyne, vážení poslanci,  

od dokončenia tohto materiálu na zmenu rozpočtu 

v roku 2019 už ubehlo niekoľko týždňov a odvtedy sme 

spoločne identifikovali tri zmeny, ktoré navrhujeme do 

materiálu ešte doplniť. A v tabuľkovej podobe ich máte na 

stole pred sebou.  

Ide o presun projektu osvetlenia futbalového ihriska 

na Molecovej do roku 2020. Tento rok sa totiž nestíha 

dokončiť.  
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Taktiež ide o presun medzi dvoma položkami parkovísk 

vo Vrakuni, kde došlo k úprave pôvodne očakávaných nákladov 

na ich realizáciu, ale bez zmeny celkovej alokovanej sumy.  

A teraz tá najdôležitejšia zmena. Asi sme všetci 

zachytili tragickú udalosť, ktorá sa udiala v Prešove 

minulý týždeň a nie všetci budeme mať Vianoce šťastné 

a veselé, a preto navrhujem alokovať z voľných prostriedkov 

bežného rozpočtu dvadsaťtisíc Eur na pomoc mestu Prešov 

v krízovej situácii po požiari bytovky na Mukačevskej 

ulici.  

V tomto zmysle zároveň predkladám návrh na zmenu 

uznesenia, tak ako ho máte pred sebou, a to nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava 

schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2019 nasledovne: 

po prvé, zvýšenie bežných príjmov o tri milióny 

tristoštyridsaťštyritisícšesťstotridsať Eur, 

po druhé, zvýšenie bežných výdavkov o jeden milión 

šesťstodeväťdesiatštyri osemstoosemdesiat Eur, 

po tretie, zníženie kapitálových príjmov 

o tristopätnásťtisícosemstosedemdesiatšesť Eur, 
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po štvrté, zvýšenie kapitálových výdavkov 

o stosedemdesiatjednatisícpäťstoštyridsaťtri Eur,  

a po piate, zníženie príjmových finančných operácií o jeden 

milión stošesťdesiatdvatisíc tristodvadsaťtri Eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa len chcel spýtať, lebo je je to tam 

uvedené ako dotácia mestu Prešov. Ja sa len chcem spýtať, 

či to bude dotácia na na ten špeciálny účet, ktorý je 

určený priamo tým ľuďom, ktorí sú postihnutí. Lebo mesto 

ako také, neviem či tie da 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bude to dotácia robená tým istým spôsobom, ako to 

robia všetky ostatné mestá a kraje.  
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Na ten účet, ktorý je rozdelený 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslanec) to nám oni povedia, samozrejme. 

Ale myslím, že to bude ten. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosiť aj pána primátora, niektoré 

mestá zo solidarity s ľuďmi z Prešova zrušili ohňostroj 

polnočný. Ja si myslím, vždycky hovoríme o tom, že 

vystrelíme veľkú časť nášho rozpočtu do ovzdušia. Neni to 

ani enviromentálne, ani efektívne. Skúste zvážiť aj túto 

možnosť, že by sme financie za novoročný ohňostroj takisto 

venovali prešovským obyvateľom, ale ako finančný dar. Nie 

ako hmotný dar, ale ako finančný všetkým obetiam.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii, sorry, ja som 

eee, ospravedlňujem sa. 

Takže, odovzdávam slovo návrhovej komisii. Počkáme. 

Príde. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som ešte bol konzultovať s predkladateľkou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Akože, ospravedlňujem sa úplne, ospravedlňujem sa 

úplne, vlastne, máme tu k tomuto bodu občana.  

Predseda návrhovej komisie 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Organizačné, dobre to chápem? 

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

oddelenia: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to k tomuto bodu, hej?  

Dobre.  

Tak sa ospravedlňujem. Ešte pred tým, ja som si to 

pre istotu skontroloval a zistil som, že to je bod číslo 

dva, na ktorom práve sme.  

Takže, prosím vás, hlasujte o tom, aby sme pozvali do 

diskusie na dve minúty, alebo tri minúty pána Ďurčiho 

Mariána k tomuto bodu programu.  

Nech sa páči. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán Ďurči, poďte ku nám. 
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Hlasovali sme, nevidel som. Asi ste všetci hlasovali 

za. Dobre.  

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem.  

Som tu opäť. Síce nerád, ale musím.  

Bavíme sa o rozpočte. Prosím vás pekne, eee, ako sa 

hospodári na meste? Je normálne, aby mesto opravilo Peknú 

cestu, ktorá neni zaradená v sieti miestnych komunikácií. 

Je dosypaná vyfrézovaným materiálom. A Račianska, ktorá je 

radiála, je rozbitá, tá sa neopraví?  

Pán primátor,  

počul som vaše vystúpenie ohľadne električky. Tá 

električka by mala byť zastavená. Mrzne, prší. Robíte 

podchod, ktorý za dažďa, za mrazu izolujete a betónujete. 

Tam nie sú hotové nástupiská. O jakom spustení električky 

sa my tu bavíme?  

Toto sú peniaze nás, daňových poplatníkov. To nie 

len, že vy idete mať predkupné právo, ale tam je 

dvestosedemdesiat nevysporiadaných pozemkov. O tom sa 

bavme.  

Je, ako je vôbec možné, že bolo vydané stavebné 

povolenie na túto stavbu? Tá stavba, zlyhal totálne 
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menežment (manažment) mesta ako aj Dopravného podniku. 

A kto to bude platiť? Zas len občania.  

K bodu štyri sa vrátime o dani z nehnuteľnosti.  

Toto skutočne neni ani nová kultúra, ani nová 

opozícia, toto je len pokračovanie tureckého hospodárenia 

z čias Iva Nesrovnala.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja teda by som upozornil všetkých kolegov, máte to 

pred sebou pís v písomnej podobe na stoloch, že máme, nie 

pozmeňujúci návrh, ale je to návrh nového uznesenia. Tak 

aby sme vedeli všetci, že ideme hlasovať o návrhu nového 

uznesenia.  
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Ja ho nebudem čítať celý, ale teda eee oproti 

doterajšiemu uzneseniu sa menia body štyri a päť pri tých 

číslach, ktoré tam vidíte pred sebou. 

A potom máme aj tú novú prílohu, ktorú opísala pani 

poslankyňa vo svojom vystúpení teda. Tam sa, v tej prílohe 

je niekoľko položiek. Tiež to nebudem čítať celé.  

Čiže, sa dopĺňa do toho uznesenia aj táto príloha.  

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu uznesenia hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

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

 
nový návrh na zmenu rozpočtu podaný poslankyňou  

Antalovou Plavúchovou 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  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   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2019 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 3 344 630,00 Eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 694 888,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 315 876,00 Eur, 
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4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 171 543,00 Eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií o 1 162 323,00 

Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 3 PERCENTUÁLNE PODIELY MESTSKÝCH ČASTÍ 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A NÁVRH 
NA URČENIE PRÍSPEVKU MALÝM MESTSKÝM 
ČASTIAM HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
PODĽA ČL. 91 ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tri, Percentuálne podiely 

mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na 

určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR 

Bratislavy podľa článku 91 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Poprosím Matúša Luptáka o úvodné slovo. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Dobrý deň. 

Predkladáme tento návrh, ktorý je štandardným 

materiálom predkladaným spolu s rozpočtom. Eee určuje 

percentuálne podiely mestských častí na jednotlivých 

daňových príjmoch hlavného mesta v zmysle štatútu, či už 

teda ide o dane z príjmov fyzických osôb, alebo daň 

z nehnuteľnosti. Rovnako ako aj o výnos z predaja eee 

majetku hlavného mesta. 

Eee tieto návrhy reflektujú aktuálne, aktuálne 

očakávané daňové príjmy na budúci rok. Takže, v prípade ak 

dôjde k akýmkoľvek zmenám, predložíme začiatkom budúceho 

roka aktualizáciu tohto, tohto návrhu.  

Takže, toľko asi za mňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán starosta, tak teraz ste sa nejak sekli, tak pán 

námestník Káčer. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ako iste viete, tak prebiehala veľmi dlhá diskusia, 

nie len teda s poslancami,  

poprosím rovno o predĺženie príspevku, lebo musím 

prečítať celé návrh nového uznesenia.  

Prebiehala dlhé mesiace diskusia so starostami 

o rovnomernejšom financovaní vnútri v meste. Som veľmi rád, 

že teda vo veľmi veľkom konsenze sa starostovia dohodli 

a smerujeme k spravodlivejším financiám v meste, alebo 

respektíve k rovnomernejším financiám v meste. Hovoríme 

o dani na obyvateľa, kde dneska tie rozdiely naozaj sú 

obrovské. 

Ale aby som stihol prečítať uznesenie, začnem teda 

tým návrhom nového uznesenia, ktorý máte všetci na stoloch. 

Hlavne tá tabuľka je dôležitá.  

Čiže, návrh na znenie nového uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu podľa 

článku 91 odsek 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

za A  berie na vedomie  
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za prvé, pe percentuálne podiely mestských častí pre rok 

2020 nasledovne: 

A teraz tú tabuľku celú čítať nebudem, máte hu na stoloch.  

Za druhé, príspevok Bratislavy malým mestským častiam pre 

rok 2020 stanovený  článok 91, odsek 1, písmeno bé (b) 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Po bé (B) žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

za prvé, v prípade zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti 

pre rok 2020 predložiť na rokovanie mestského 

zastupiteľstva aktualizovaný výpočet percentuálnych 

podielov, ktorý zohľadní nové výmery dane z nehnuteľnosti 

pre jednotlivé mestské časti. 

Za druhé, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 

pri schvaľovaní rozpočtu hlavného mesta na roky 2021, 2023 

materiál k percentuálnym podielom mestských častí, v ktorom 

miera redistribúcie dane z nehnuteľnosti bude stanovená na 

35 %. 

Takto znie nové uznesenie. 

A ešte teda si vysvetlíme, čo znamená tá miera 

redistridtribúcie.  
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Eee so starostami, poslancami sa dohodlo, že v roku 

2020, v roku 2020 sa dvadsaťpäť percent daňových príjmov 

dane z nehnuteľností nerozdelí podľa miesta výberu, ako 

tomu bolo doteraz, ale podľa toho, ako sa jednotlivé 

mestské časti podieľajú na podielovej dani, ktorú mesto 

dostáva od štátu. Následne v roku 2021 sa tridsaťpäť 

percent týchto príjmov prerozdelí podľa počtu obyvateľov 

a žiakov.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) táto téma bola 

naozaj predmetom mnohých diskusií. Neviem, myslím, že viac 

k nej netreba. Ak by bolo, ja som pripravený, samozrejme, 

odpovedať na všetky otázky.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, slovo má pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len dve otázky.  

Prvá, že percentuálne podiely sa spravidla hlasovali 

po schválení nového rozpočtu. To je prvá otázka.  
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A druhá, mrzí ma, ja som až včera dostal ten návrh, 

kde sa bavíme o dani z príjmov fyzických osôb a kde teda 

mali byť z toho balíka, ktorým sa rozdeľujú dane z príjmov 

fyzických osôb tí prepočítaní žiaci vyplatení v tej výške, 

v ktorej prichádzajú zo štátu. Obyvatelia nad šesťdesiatdva 

rokov tiež teda nejakým percentuálnym podielom, ktorí 

prichádzajú zo štátu. A ten zvyšok peňazí sa mal rozdeliť 

rovnomerným pomerom. Ale ja to, priznám sa, v rýchlosti 

z tej tabuľky tak nevidím. Možno zle vidím. Ale neviem, či 

to tak je, lebo neviem to teraz nejakým spôsobom overiť, 

ani skontrolovať. Tak, ma to mrzí, ale neviem, či toto. 

Nemám si ako overiť, že či toto platí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Nech sa páči. Za spracovateľa pán Lupták. 

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

financií: 

K tomu poviem, my sme spolu ešte včera krátko 

komunikovali. A ten návrh, že teda podiely jednotlivých 

mestských častí na dani z príjmu fyzických osôb by sa 

zohľadnili najprv podľa toho, ako sa jednotlivé mestské 

časti podieľajú na príjmoch za žiakov bol predmetom 

nejakých diskusií, ale nedospelo sa, myslím si že 
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k finálnej zhode, aby sme teraz upravovali percentuálne 

podiely pre daň z príjmov fyzických osôb. Myslíme si, že 

keď kým zostane tridsaťdvapercentný podiel v rámci štatútu, 

tak je to v princípe len mierne kozmetická úprava.  

Ale keďže sme sa o tom, že sme o tom nejakým spôsobom 

debatovali, eee tak v tej redistribúcii tej dane 

z nehnuteľností je to, je tento návrh zapracovaný. To 

znamená, že te tých dvadsaťpäť percent, respektíve 

tridsaťpäť percent budúci rok je prerozdeľovaný práve podľa 

toho, ako sa jednotlivé mestské časti podieľajú na na 

príjmu, príjme od štátu.  

To znamená, prioritne sa tam zohľadnia žiaci 

a následne zvyšok toho vzorca.  

Eee viem vám bez problémov poskytnúť aj ten výpočet 

pre kohokoľvek, kto, kto si ho vypýta. Nie je, nie je to 

problém. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do, ďakujem veľmi pekne. 

Eee, to znamená, ideme ďalej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Da, nemôžeš si to cez faktickú, nech dodržujeme, 

lebo. Je tam oné.  

Takže, nech sa páči, pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Eee. Ešte raz. Ja nijakým spôsobom nespochybňujem, že 

tridsaťdva percent dane z príjmov fyzických osôb sa má 

rozdeliť medzi mestské časti a nijakým spôsobom sa nemá 

zasiahnuť do štatútu. To som celý čas rešpektoval a v tom 

som bol, že to je samozrejmé.  

Na druhej strane, ale, ako, naozaj že tu by som, ako, 

toto je pre mňa nová informácia a to zásadným spôsobom mení 

celkovo môj postoj k všetkým veciam, ktoré, o ktorých mám 

dneska vedomosť. Lebo. 

Ešte raz. Prídu peniaze zo štátu na prepočítaných 

žiakov. Teraz paradoxne, viete, my sme tlačení ako 

Petržalka do toho, že máme obrovské množstvo detí, ktoré sú 

neprijaté v materských školách. My rozširujeme kapacitu. Za 

tie deti prídu peniaze do rozpočtu a my tie peniaze 

nedostaneme. A teda, bolo dávno dohodnuté, teda aspoň, že, 

že to, čo sa navyšuje ďalej, to nám jedna k jednej ďalej 

ostane. A ja to tam nevidím.  

Prepáčte, akože, to znamená, že napríklad, my teraz 

rozšírime kapacity o sto, stopäťdesiat detí, za toto príde 
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štvrť milióna a ja nedostanem štvrť milióna do rozpočtu 

mestskej časti v Petržalke, ja dostanem stoosemdesiat 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Vie vieme asi, že čo.  

Nech sa páči, reakcia.  

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

financií: 

Rozumiem. Len vy vysvetlím.  

Keďže sa musí zachovať tridsaťdva percent, tak keby 

akákoľvek zmena v tom, v tom vzorci, len ako keby spraví 

nejakú relatívnu redistribúciu medzi mestskými časťami. To 

znamená, že ak všetky mestské časti postavia nové kapacity 

škôlok a školách, tak ako keby sa nič zásadné nezmení. Že 

naozaj toto je, že eem. Že, tým že, tým že ostáva, ten 

základný rozdiel je v tom, alebo základná zmena je v tých 

tridsiatich dvoch percentách. Ak by sme mali naozaj 

rozdeľovať peniaze podľa žiakov, tak ako prichádzajú od 

štátu, museli by sme otvárať štatút. Aby to naozaj dávalo 

akože zásadný, zásadný zmysel a zásadnú zmenu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová.  

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

Faktickou chcem zareagovať na pána Hrčku. Lebo keď 

povie, že akceptuje to, stav toho, že dane z príjmov 

fyzických osôb sa nechce dotýkať a že to akceptuje, pred 

dvoma rokmi tu bol jeden seriózny návrh, v ktorom získal 

podporu štrnástich poslancov, ktorí dnes sedia v tomto 

zastupiteľstve, že vyhodnocoval v tom čase ako nie 

transparentný a spravodlivý spôsob prerozdelenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee  pán starosta Chren. 

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

Ďakujem. 

Starostovská debata tých starostov, ktorí musia 

rozširovať kapacity materských škôl vo svojich mestských 

častiach v najbližšom roku a ak je naozaj taká dohoda, že 

samozrejme, rešpektujeme to delenie, ale za nové škôlky, 

ktoré sa otvoria, keď prídu extra peniaze budúci rok, tak 

tie len na tie nové škôlky majú ísť do mestských častí, tak 
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ja, samozrejme, je to veľmi dôležité pre nás všetkých, 

ktorí nové škôlky plánujeme otvárať a mali by sme sa k tomu 

budúci rok vrátiť. 

My v tomto rozpočte, napríklad, nemáme tú vládnu 

dotáciu započítanú, ktorá je bezúčelová. Možno by sme našli 

iný spôsob ako vyrovnať tieto peniaze, než cez delenie 

štatútu a zmenu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Ešte za spracovateľa, nech sa páči. 

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

financií: 

Eee, d. Ďakujem. Ja ro rozumiem tým pripomienkám. 

Eee. Ako aj v tom, bolo v tom pozmeňujúcom návrhu, my sa 

k tomuto materiálu vrátime začiatkom budúceho roka, ak teda 

prejde nasledujúci bod. A radi si to ešte s vami všetkými 

vyjasníme.  

Momentálne navrhujem, že ne nepadla, myslím si, že 

spoločná dohoda na nejakom postupe ako, ako túto 

problematiku nových škôlok vyriešiť, preto eee radi sa 
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k tomu ako keby nájdeme ešte spoločnú debatu začiatkom roka 

a v tom novom materiáli to zapracujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Eee. Ešte raz. Ja som sa na to osobitne niekoľkokrát 

pýtal. A ja len vysvetlím jednu drobnosť, že v čom, 

bohužiaľ, a napriek tomu, že naozaj si vážim pána Luptáka 

a seriózne pristupoval k veciam pri prerozdeľovaní daní 

a tuto zjavne došlo k veľkému nepochopeniu.  

Poviem príklad.  

Mestská časť Devín má nula žiakov v materských 

školách. Prerozdeľuje sa dépéef o podľa nejakého percenta. 

Mestská časť Petržalka má tisíc žiakov. Rozdeľuje sa. 

Mestská časť Petržalka navýši o sto detí na tisícsto, avšak 

o to, o tých sto detí príde do mesta viac, avšak tie 

peniaze neskončia v mestskej časti Petržalka a nijakým 

spôsobom ten balík sa samozrejme navýši, ten 

tridsaťdvapercentný, lebo tridsaťdvapercentný balík do 

mesta prišiel a tie peniaze sa rozdelili, až na to, že len 

dve tretiny z tej sumy, ktorá reálne príde, skončí 

v mestskej časti.  
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Čiže, my obrovským spôsobom, ja som naháňaný 

poslancami, aby som rozširoval kapacity kvôli obyvateľom 

a na konci dňa sa tu dozviem, že ja si vlastne vytváram 

ďalšiu obrovskú stratu. A to som bol v tom, že toto máme 

naozaj vyjasnené a zabezpečené (gong) a  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dokončíme ešte, starostka Aufrichtová, nech sa 

páči. 

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

Ja tiež trvám na tom, aby sa riešila táto otázka 

prerozdeľovania normatívov na žiakov a príspevkov zo strany 

mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja si myslím, že  

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

A chcem ale povedať, že takýmto spôsobom nemôžme 

vlastne otvárať tieto témy, že vyjdú ná ako otázka na 

zastupiteľstve. 
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My sme stáli starostovia na tlačovej besede, kde sme 

za nejakým návrhom sa postavili, máme zase nejakých proste 

iks návrhov ďalších, ja viem, že život je zmena 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tento návrh je tu. 

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

ale, no.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem o čom sa bavíme, ako?  

mmm. Od od táto časť návrhu sa zmenila od tlačovej 

besedy nejakým spôsobom?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nezmenila sa. Neviem, prečo ste prekvapení teraz. Ale 

ja si myslím, ako povedal šéf sekcie financií, otvorme to 

na začiatku budúceho roka a poďme sa baviť o tom, o zmene 

štatútu v tejto veci. Lebo som pochopil, že to vieme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej.  
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V každom prípade asi poďme ďalej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Dostali sme teda nový návrh uznesenia od pána 

viceprimátora Káčera. Bol ro aj distribuovaný, nebudem ho 

teda čítať celý, len v krátkosti to nejak zhrniem.  

Teda, je to návrh nového uznesenia, kde mestské 

zastupiteľstvo jednak berie na me na vedomie percentuálne 

podiely mestských častí v zmysle tej tabuľky, ktorá je tam 

uvedená, rovnako príspevok Bratislavy malým mestským 

častiam tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia. 

A je tam nový bod bé (B), ktorý má dva odseky, kde 

žiadame primátora, aby jednak aktualizoval výpočet 

percentuálnych podielov, ktorý zohľadní nové výmery dane 

z nehnuteľností a takisto, aby predložil na rokovanie 

mestského zastupiteľstva do 23. 12. budúceho roka eee 

materiál k percentuálnym podielom mestských častí. 

Čiže, to bolo zhrnutie toho návrhu uznesenia.  

Pán primátor,  
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môžte dať o ňom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťdva, proti dva, zdržalo sa tri, nehlasovalo 

jedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 3-Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

nový návrh uznesenia predložil nám. Káčer 

Prítomní: 38 Áno 32 Nie: 2 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  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  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček NEHLASOVAL 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským 

častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu podľa čl. 

91 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

A. berie na vedomie 

1. percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020 nasledovne: 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta 

SR Bratislavy jednotlivo pre daň z príjmu fyzických 

osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN) a pre 

výnosy z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta 

SR Bratislavy (VPNM) zaokrúhlené na štyri desatinné 

miesta 

 

Mestská časť 
% 
DPFO  

%  
DzN 

% 
VPNM 

Staré Mesto 9,3369% 13,0379% 10,4258% 
Pod. 
Biskupice 

5,2007% 3,8221% 4,7950% 

Ružinov 17,3923% 23,0419% 19,0545% 
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Vrakuňa 4,5974% 2,3500% 3,9361% 
Nové Mesto 9,0011% 13,4860% 10,3207% 
Rača 5,2930% 5,7481% 5,4269% 
Vajnory 1,3891% 2,2423% 1,6402% 
Devín 0,3112% 0,4359% 0,3479% 
Devínska Nová 
Ves 

4,2564% 8,5127% 5,5087% 

Dúbravka 7,7009% 4,2577% 6,6878% 
Karlova Ves 7,3019% 4,9456% 6,6086% 
Lamač̌ 1,6028% 1,6038% 1,6030% 
Záhorskáa 
Bystrica 

1,2747% 1,2845% 1,2775% 

Čunovo 0,3146% 0,3115% 0,3137% 
Jarovce 0,6675% 0,5768% 0,6415% 
Petržalka 23,4203% 13,6279% 20,5389% 
Rusovce 0,9392% 0,7153% 0,8733% 
SPOLU 100,0000% 100,0000% 100,0000% 

 

2. príspevok hlavného mesta SR Bratislavy malým mestským 

častiam hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

stanovený čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. v prípade zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti na rok 

2020 predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy aktualizovaný výpočet 

percentuálnych podielov, ktorý zohľadní nové výmery 

dane z nehnuteľnosti pre jednotlivé mestské časti 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 30. 04. 2020 
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2. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy pri schvaľovaní rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023 

materiál k percentuálnym podielom mestských častí 

hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom miera 

redistribúcie dane z nehnuteľnosti bude stanovená na 

35 %. 

T: 23. 12. 2020 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyri Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dani z nehnuteľnosti. 

Pán Lupták,  

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

financií: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

predkladáme vám dnes návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o dani z nehnuteľnosti, ktorý bol zverejnený na 

pripomienkovanie na  získanie podnetov od mestských častí 

a verejnosti.  

Jeho cieľom bolo určenie podrobnejších pásiem pre 

sadzby dane z nehnuteľnosti. Cieľom bolo približovať sa 

k tomu, aby sadzby dane z nehnuteľnosti čo najviac 

zodpovedali hodnote nehnuteľnosti v danom území a aby nové 

sadzby dane zohľadnili narastajúce povinnosti samospráv 

a výpadky príjmov.  

V rámci pripomiekovania, pripomienkovacieho konania 

sme od mestských častí a starostov žiadali pripomienky 

k zaradeniu jednotlivých katastrálnych území do tých to 

pásiem ako aj o návrhy na to, aké sadzby dane 

z nehnuteľnosti považujú za adekvátne v kontexte rastúcich 

nákladov na prevádzku mesta aj mestských častí a výpadku 

príjmu z podielových daní. 

Návrh bol zaslaný listom primátora starostom 

mestských častí na pripomienkovanie dňa 6. novembra 2019.  

Zároveň bol návrh vyvesený na úradnej tabuli 

a webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy 
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dňa 18. novembra 2019, 24 dní pred rokovaním  mestského 

zastupiteľstva na pripomienkovanie verejnosťou. To bolo 

ukončené 6. decembra 2019. 

Do konania finančnej komisie dňa 9. decembra 2019 

boli doručené pripomienky verejnosti a deväť, deviatich 

mestských častí, z ktorých odporúčame akceptovať 

pripomienku mestskej časti Bratislava Rača ohľadom pásiem 

sadzieb a zvýhodnenia funkčných pôdohospodárskych pozemkov 

oproti nevyužívaným pozemkom, ako sú trvalé trávnaté 

pozemky.  

Hlavné mesto taktiež prijalo list primátorovi 

od Regionálneho združenia starostov mestských častí 

hlavného mesta dňa 22. novembra 2019, ktorý vyzýva 

primátora a poslancov mestského zastupiteľstva na zvýšenie 

sadzieb dane z nehnuteľnosti z dôvodu narastajúcich 

povinností samospráv z titulu legislatívnych zmien 

na úrovni Národnej rady SR nekrytých vyššími príjmami 

zo strany štátu ako aj z dôvodu výpadku príjmov po zvýšení 

nezdaniteľnej časti základu dane od 1. januára 2020. 

Výpadok v roku 2020 na úrovni osem miliónov Eur 

pre hlavného mesto a štyri milióny Eur pre mestské časti 

podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

Finančná komisia dňa 9. decembra odporúča uznesením 

mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného 
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nariadenia o dani z nehnuteľnosti aj s navrhovanými zmenami 

čo sa týka pásiem a sadzieb.  

Finančná komisia  navrhuje, aby navrhované zmeny boli 

predložené ako poslanecký pozmeňujúci návrh.  

Mestská rada dňa 10. decembra taktiež odporúča 

uznesením mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti 

aj s navrhovanými zmenami čo sa týka pásiem a sadzieb.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Eee, pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Vážené kolegyne poslankyne, vážení poslanci, milí 

hostia,  

na začiatok by som chcel prer, poprosiť o predĺženie 

času, lebo ten príspevok vzhľadom aj na pozmeňujúci návrh 

bude dlhší.  
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Na základe výzvy starostov mestských častí na 

zvýšenie dane z nehnuteľnosti z titulu rastúcich výdavkov 

a výpadkov príjmov predkladám ako predseda finančnej 

komisie pozmeňujúci návrh k tomuto všeobecne záväznému 

nariadeniu, ktorého cieľom je zvýšiť sadzby dane 

z nehnuteľnosti na úroveň miest ako sú Trnava a Košice. 

Takisto cieľom je zohľadniť ďalšie pripomienky mestských 

častí.  

Tie rokovania neboli jednoduché. Ja som naozaj rád 

a šťastný, že sa podarilo zapracovať aj pripomienky 

odbornej verejnosti, snažili sme sa s tým pracovať naozaj 

do poslednej chvíle.  

Dnes, keď si pozrieme graf, tak v prípade, napríklad, 

domov z na základe tohto pozmeňujúceho návrhu Bratislava 

bude v závese za Trnavou a na rovnakej úrovni ako Košice.  

Oproti pôvodne prezentovanému návrhu sme na základe 

diskusií teda pristúpili k miernemu zníženiu tých pôvodne 

navrhovaných sadzieb za byty a domy, ako aj k zachovaniu 

sadzieb za garáže na súčasnej úrovni, aby sme motivovali 

s vidinou parkovacej politiky ľudí parkovať vo vlastných 

garážach.  

Kompletný pozmeňujúci návrh prečítam, chcel by som 

však jednoducho zhrnúť základné dôležité zmeny, ktoré máte 

pred sebou na stoloch v prehľadnej tabuľke.  
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Zmena spočíva v tom, že pásma podľa katastrálnych 

území sa upravia tak, aby lepšie reflektovali bonitu 

lokality, budú štyri namiesto piatich.  

Sadzby za byty a rodinné domy budú od deväťdesiat 

centov v najnižšom pásme po jedno euro v najvyššom pásme.  

Rovnako budú zdanené aj skleníky a iné 

poľnohospodárske stavby.  

Priemyselné stavby sa zdania od päť Eur 

sedemdesiatpäť centov v najnižšom pásme po sedem Eur v na 

v najvyššom pásme. 

Stavby ako sú kancelárske budovy, či obchodné centrá 

a iná administratíva budú zdanené od sedem Eur po deväť Eur 

a ostatné stavby od šesť Eur po osem Eur.  

V pozemkoch navrhujeme samostatne zdaniť trvalé 

trávnaté porasty vyššou sadzbou ako vinice, či ornú pôdu od 

nula celá päť percenta po nula celá sedem percenta.  

Chcem povedať, že úľava pre občanov nad šesťdesiatpäť 

rokov ostane zachovaná na úrovni šesťdesiat percent.  

Všetky ostatné zmeny máte pred sebou v tabuľke.  

Ja by som si teraz dovolil prečítať celý návrh eee, 

dám ten pozmeňujúci návrh.  
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Čiže, navrhujem eee zmenu na navrhnutého uznesenia. 

Navrh navrhované uznesenie do doplniť v znení, doterajší 

text uznesenia sa označuje ako bod A a dopĺňa sa bodom bé 

(B), ktorý znie: 

Za bé (B) žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverejniť kompletný zoznam opráv, 

rekonštrukcií a investičných projektov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré budú kryté výnosom 

z vyššej dane z nehnuteľností v rokoch dvetisíc eee dvadsať 

až dvetisícdvadsaťdva na webovom sídle hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy v termíne do 29. 2. 2020. 

To je naozaj dôvod, ktorý sme pri rokovaní počuli od 

všetkých klubov a aj od verejnosti, aby bolo jasné, čo 

z týchto peňazí bude ďalej financované.  

Ďalej navrhujeme, navrhujeme zmenu a doplnenie textu 

v materiáli, priamo teda v tej prílohe, v návrhu vézeten 

(VZN) upraviť v znení:  

V paragrafe 1 odsek 4 znie:  

Odsek 4. Sadzby daní uvedených v paragrafe 1 odsek 2 

sú týmto nariadením určené na základe katastrálnych území 

hlavného mesta v nasledovných pásmach: 

za a, pásmo A katastrálne územie Vajnory, Podunajské 

Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves,  
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za bé, pásmo Bé (B) katastrálne územia Čunovo, Devín, 

Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, 

Záhorská Bystrica, 

za cé, pásmo Cé (C) katastrálne územia Nové Mesto, 

Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka, 

za dé, pásmo Dé (D) katastrálne územia Staré Mesto, Nivy.  

 

Bod 2.  

V paragrafe 2 odsek 1 sa vypúšťajú slová: 

a trvalé trávnaté porasty. 

Bod 3.  

V paragrafe 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, 

ktorý znie:  

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé 

trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená 

vynásobením výmery pozemkov v metrov štvorcových a hodnoty 

pôdy za jeden meter štvorcový uvedenej v osobitnom 

predpise.  

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 

6. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

Príloha číslo 1 k zákonu číslo 582/2004 Zbierky 

zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Bod číslo 4. 

V paragrafe 3 odsek 1 sa slová:  

v paragrafe 2 odsek 1 a 2 vo výške nahrádzajú slovami 

v paragrafe 2 odsek 1 a 3 vo výške.  

Dúfam, že každý stíha.  

Bod číslo 5. 

V paragrafe 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, 

ktorý znie: 

Odsek 2. Správca dane určuje na území hlavného mesta 

ročnú sadzbu dane z pozemkov u pozemkov uvedených 

v paragrafe 2 odsek 2 vo výške pre jednotlivé pásma uvedené 

v paragrafe  1 odsek 4 

za a, v pásme A nula celá päťdesiat percenta, 

za bé, v pásme Bé (B) nula celá šesťdesiat percenta, 

za cé, v pásme Cé (C) nula celá sedemdesiat percenta,  

za dé, v pásme Dé (D) nula celá sedemdesiat percenta.  

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky tri 

a štyri.  

Bod 6. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno a v bode, eee, v bode 

eee 1 písmeno bé (b) v bode 1 písmeno (poznámka: vypol sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím predĺžiť, nech sa to dočíta.  

Môžme zapnúť, prosím vás?  

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

Ďakujem. 

Čiže, ešte raz.  

Od. Bod 6. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno a, v bode j eee, v bode 

1 písmeno bé (b) v bode 1 písmeno cé (c) v bode jedna eee 

a a písmeno dé (d) v bode 1 sa vypúšťa slovo záhrady.  

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno a v bode 2 sa slová 

jedna celá nula päť percenta nahrádzajú slovami jedna celá 

desať percenta.  

Bod 8. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno bé (b) v bode 1 sa 

slová nula celá deväť percenta nahrádzajú slovami jedno 

percento.  

Bod 9. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno bé (b) v bode 2 sa 

slová jedna celá nula päť percenta nahrádzajú slovami jedna 

celá pätnásť percenta.  
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Bod 10. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno cé (c) v bode 1 sa 

slová jedna jedno percento nahrádzajú slovami jedna celá 

desať percenta.  

Bod 11. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno cé (c) v bode 2 sa 

slová jedna  celá pätnásť percenta nahrádzajú slovami jedna 

celá dvadsaťpäť percenta.  

Bod 12. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno dé (d) v bode 1 sa 

slová jedna jedno percento nahrádzajú slovami jedna celá 

dvadsaťpäť percenta.  

Bod 13. 

V paragrafe 3 odsek 3 písmeno dé (d) v bode 2 sa 

slová jedna celá pätnásť percenta nahrádzajú slovami jedna 

celá štyridsať percenta.  

Bod 14. 

V bode paragrafu v paragrafe 3 odsek 3 sa vypúšťa 

písmeno é. 

Bod 15. 

V  paragrafe 3 odsek 3 písmeno a v bode 2 písmeno bé 

(b) v bode 2 písmeno cé (c) v bode 2 a písmeno dé (d) 

v bode 2 sa slová zastavané plochy a nádvoria, ostatné 
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plochy nahrádzajú slovami zastavané plochy a nádvoria, 

záhrady a ostatné plochy.  

Bod 16. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno a v bode 1 sa slová 

nula celá štyridsaťosem nahrádzajú slovami nula celá 

deväťdesiat Eur.  

Bod 17. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno a v bode 2 sa slová 

jedna celá päťdesiatosem Eur nahrádzajú slovami dve celá 

dvadsaťpäť Eur.  

Bod 18. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno a v bode 3 sa slová 

jedna celá päťdesiatštyri Eur nahrádzajú slovami jedna celá 

päťdesiat Eur.  

Bod 19. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno a v bode 4 sa slová tri 

eurá nahrádzajú slovami päť celá sedemdesiatpäť Eur.  

Dva, bod 20. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno a v bode 5 sa slová päť 

Eur nahrádzajú slovami sedem Eur.  

Bod 21 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno a v bode 6 sa slová tri 

eurá nahrádzajú slovami šesť Eur.  
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Bod 22 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 1 sa 

slová nula celá päťdesiattri Eur nahrádzajú slovami nula 

celá deväťdesiat Eur.  

Bod 23 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 2 sa 

slová jedna celá päťdesiatosem Eur nahrádzajú slovami dve 

celá päťdesiat Eur.  

Bod 24 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 3 sa 

slová jedna celá šesťdesiatpäť Eur nahrádzajú slovami jedna 

celá päťdesiat Eur.  

Bod 25. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 4 sa 

slová štyri eurá nahrádzajú slovami šesť Eur.  

Bod 26. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 5 sa 

slová šesť Eur nahrádzajú slovami sedem eee sedem eur 

päťdesiat centov.  

Bod 27. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 6 sa 

slová štyri päťdesiat nahrádzajú slovami sedem eur.  
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Dva bod 28. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 1 sa 

slová nula celá päťdesiattri Eur nahrádzajú slovami nula 

celá deväťdesiatpäť Eur.  

Bod číslo 29. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 2 sa 

slová jedna celá päťdesiatosem Eur nahrádzajú slovami tri  

eurá.  

Bod 30. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 3 sa 

slová jedna celá šesťdesiatpäť Eur nahrádzajú slovami jedna 

celá šesťdesiat Eur. 

Bod 31. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 4 sa 

slová štyri eurá nahrádzajú slovami šesť päťdesiat. Eur. 

Bod 32. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 5 sa 

slová šesť Eur nahrádzajú slovami eee osem Eur  päťdesiat 

centov. 

Bod 3 číslo 33. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 6 sa 

slová štyri päťdesiat Eur štyri eurá päťdesiat centov 

nahrádzajú slovami sedem Eur päťdesiat centov. 
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Bod 34. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 1 sa 

slová nula celá päťdesiattri Eur nahrádzajú slovami jedno 

euro. 

Bod číslo 35. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 2 sa 

slová jedno euro päťdesiatosem centov nahrádzajú slovami 

tri  eurá päťdesiat centov.  

Bod číslo 36. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 3 sa 

slová jedna celá šesťdesiatpäť Eur nahrádzajú slovami dve 

eurá. 

Bod číslo 37. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 4 sa 

slová štyri eurá nahrádzajú slovami sedem Eur. 

Bod číslo 38. 

V paragrafe 5 odsek jedno 1 písmeno dé (d) v bode 5 

sa slová šesť Eur nahrádzajú slovami deväť Eur. 

Bod číslo 39. 

V paragrafe 5 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 6 sa 

slová štyri eurá päťdesiat centov nahrádzajú slovami osem 

Eur. 
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Bod číslo 40. 

V paragrafe 5 odsek 1 sa vypúšťa písmeno é. 

Bod číslo 41. 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno a v bode 1 sa slová 

nula celá štyridsaťšesť Eur nahrádzajú slovami nula celá 

deväťdesiat Eur. 

Bod číslo 42. 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno a v bode 2 sa slová dve 

eurá nahrádzajú slovami tri eurá päťdesiat centov. 

Bod číslo 43. 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno a v bode 3 sa slová 

jedno euro a päť centov nahrádzajú slovami jedno euro 

a osemdesiat centov. 

Bod číslo 44. 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 1 sa 

slová nula celá päťdesiatjedna Eur nahrádzajú slovami nula 

celá deväťdesiat Eur.  

Štyrids, bod číslo 45. 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 2 sa 

slová tri eurá nahrádzajú slovami štyri eurá.  

Bod číslo 46 
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V paragrafe 7 odsek 1 písmeno bé (b) v bode 3 sa 

slová jedno euro pätnásť centov nahrádzajú slovami jedno 

euro osemdesiat centov.  

Bod číslo 47 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 1 sa 

slová nula celá päťdesiatjedna Eur nahrádzajú slovami nula 

celá deväťdesiatpäť  Eur.  

Bod číslo 48 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 2 sa 

slová tri eurá nahrádzajú slovami päť Eur.  

Bod číslo 49 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno cé (c) v bode 3 sa 

slová jedno euro pätnásť centov nahrádzajú slovami jedno 

euro deväťdesiat centov. 

Bod číslo 50 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 1 sa 

slová nula celá päťdesiatjedna eura nahrádzajú slovami 

jedno euro. 

Bod číslo 51 

V paragrafe 7 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 2 sa 

slová tri eurá nahrádzajú slovami šesť Eur. 

Bod číslo 52 
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V paragrafe 7 odsek 1 písmeno dé (d) v bode 3 sa 

slová jedno euro pätnásť centov nahrádzajú slovami dve 

eurá. 

Bod číslo 53 

V paragrafe 7 odsek 1 sa vypúšťa písmeno e. 

Bod číslo 54 

V paragrafe 8 odsek 4 písmeno e sa slová o päťdesiat 

percent nahrádzajú slovami o šesťdesiat percent. 

 

Na záver chcem len podotknúť, podotknúť, že ide 

o pozmeňujúci návrh skupiny poslancov na základe dohody 

poslaneckých klubov.  

Verím, že tento dôležitý, aj keď možno nepopulárny 

návrh podporíte a podporíte tak rozvoj mesta a jeho 

mestských častí. V návrhu boli zapracované teda aj 

pripomienky odbornej verejnosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja iba podotknem, že a poďakujem sa poslancovi 

Buocikovi, ktorý vytunoval tento návrh. Určite o tom ešte 

bude nejakým spôsobom hovoriť.  

Takže, ďakujem veľmi pekne. Ho vylepšil. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

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

Ja dve poznámky len. 

Ra Rasťo, ak si vieš dať faktickú ešte, možno zhrnúť 

v nejakých troch bodoch potom tie najväčšie potom 

v pozmeňováku zmeny, lebo takto okolo seba vidím, že nie 

všetci úplne vedia, že čo sú to tie zásadné zmeny, ktoré 

tam sú. 

Ty si, ty si to hovoril v rámci toho, ale nechám na 

teba. 

A druhá len taká technická, že som rád, že sa stal 

tento prípad, lebo je vidieť, že eee chceme aj v no v tom 

novom rokováku navrhnúť, aby ten čas, počas ktorého bude 

poz eee čítať pozmeňovák poslanec, aby sa nezarátaval do 

toho limitu, lebo je vidieť, že sa to nedá stihnúť pri 

takomto type pozmeňováku.  
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Čiže, už postupoval ako keby v duchu toho nového 

rokováku, lebo inak by to nebolo možné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasne. 

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

by sme ho usekli a koniec. Hej?  

čiže, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to len. Som 

rád, že sa stal ten prípad, lebo tam to tak upravíme, aby 

sa to vyňalo z toho limitu času.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa veľmi ospravedlňujem, veľa ľudí sa možno 

spoľahlo na to, že ich podporím, veľa ľudí asi čaká aj 

v ostatných krajských me mestách, ktoré majú v súčasnom 
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stave rovnaké rokovanie, ale ja tento návrh považujem za 

neslušný vzhľadom na to, kedy ste ho podali, v akej forme a  

(poznámka:  potlesk z predsália) 

spôsob.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán.  

Môžme ďalej? To je celé?  

Pán Tešovič.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som teda chcel ešte raz zhrnúť len, len, len 

základnú, základnú zmenu, lebo ten, ten legislatívny text 

je, je pomerne náročný aj, aj prečítať, nie to ešte 

napísať, ale sú tam, sú tam tieto základ, týchto základných 

sedem vecí: 

Podľa, pásma podľa katastrálnych území sa upravujú 

podľa bonity lokality, čiže, budú štyri namiesto piatich.  

Sadzby za byty rodinné domy budú od deväťdesiat 

centov na najnižšom pásme po jedno euro v najvyššom pásme.  
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Rovnako budú zdanené aj skleníky a iné 

poľnohospodárske stavby. 

Priemyselné stavby sa  zdania od päť sedemdesiatpäť 

po sedem Eur.  

Kancelárske budovy, obchodné centrá, iná 

administratíva budú zdanené od sedem do deväť Eur.  

Ostatné stavby od šesť do osem.  

V pozemkoch navrhujeme samostatne zdaniť trvalé 

trávnaté porasty vyššou sadzbou ako vinice, či ornú pôdu, 

ktoré chceme teda viacej chrániť.  

Úlova, úľava pre občanov nad šesťdesiatpäť rokov 

ostane na úrovni šesťdesiatich percent zľavy a tie, tie 

zmeny sú, sú v tab 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Drotován. 
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Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja mám dve pripomienky.  

Jedna, čo sa týka toho vézeten (VZN), ktoré bolo teda 

na pripomienkovanie na tých pätnásť dní. My sme tam žiadali 

nejaké zmeny. V tom vyhodnotení je to uvedené, že to bolo 

viacmenej akceptované. Ja by som chcel len pripomenúť, že 

my sme žiadali, aby vinice boli znížená sadzba dani. Nie 

aby bola rovnaká, ale okej.  

Ale toto je dajme tomu príklad toho, ako tie 

rokovania, ktoré sme viedli ako starostovia a ďalší 

poslanci, poslanecké kluby, že nikdy nebol dohodnutý, že 

každý bol spokojný. To znamená, hľadal sa nejaký kompromis.  

My sme navrhovali, aby orná pôda, chmelnice a ovocné 

sady mali rovnakú sadzbu ako doteraz. Vinice, aby mali 

nižšiu sadzbu ako doteraz. A trvalý trávnatý porast, aby 

mal vyššiu sadzbu. To, čo vlastne sa navrhlo, alebo to, čo 

je v tomto návrhu, je také, že má mať orná pôda vinice 

a tak ďalej, takú sadzbu ako doteraz, čo je určitý 

kompromis, lebo my sme žiadali vinice znížiť a trvalý 

trávnatý sa zvýši.  

Takže, to je príklad toho, že tieto rokovania 

a myslím, že aj ostatní starosta môžu potvrdiť, že nikto 
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nie je spokojní tak, že povie, že áno, takto sme spokojní. 

Sú tam, je to nejaký komplilát, nejaký kompromis. Takže, 

nie je to vec, ktorá bola daná, že áno, takto sme sa 

zhodli, ale tak, toto je ako kompromis zo všetkých tých iks 

milión návrhov, ktoré vznikli.  

A druhá vec, ktorú som chcel. Téma daní je veľmi 

populárna, využívaná veľmi ľahko na veľmi ľahký populizmus. 

Treba si uvezm uvedomiť, že priemerný byt v Bratislave je 

priemerný trojizbový byt, ktorý má okolo päťdesiatpäť až 

šesťdesiat metrov štvorcových. Pri súčasnom nastavení tento 

byt platí o polovicu menšiu sadzbu, ako je koncesionársky 

poplatok, ktorý, či pozeráte televízor, alebo nie, musíte 

platiť. Nemáte za to de fakto nič. Takže, sadzba päťdesiat, 

priemerná sadzba päťdesiat až šesťdesiat Eur za trojizbový 

byt v bežnej oblasti je naozaj sadzba, ktorá, bavíme sa tu 

o niekoľkých eurách, niekoľkých centoch.  

Takisto, čo sa týka rozdielom medzi Starým Mestom 

a inými oblasťami, tak napríklad, keď som to porovnával, 

tak podľa aj súčasného navýšeného návrhu trojizbový byt 

šesťdesiat metrov štvorcových sa na Hviezdoslavovom námestí 

platí o tri eurá viac, ako trojizbový byt v bytovke 

v Dimitrovke.  

To znamená, bavíme sa tu o nejakých naozaj detailných 

rozdieloch medzi, medzi mestskými časťami, aj keď to tak 
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vyzerá, že sú tu nejaké sadzby veľké rozdiely, ale to sú 

naozaj centy.  

To znamená, bavíme sa tu o tom, že naozaj je to, ak 

ak ten návrh je nepravodlivý, tak v prospech ľudí, ktorí 

bývajú v starom dome na okraji. Pretože tie rozdiely sú 

veľmi malé.  

Takže, baviť sa o tom, že niekde ideme dávať dole päť 

centov, eee pre tých ľudí, ktorí možno chcú vystúpiť, že je 

to nefér návrh, tak naozaj môžme sa o tom baviť, že čo je 

fér, pretože v deväťdesiatom roku vznikli samosprávy a štát 

ich vytvoril tak, že hráme sa na samosprávy, ktoré vlastne 

nemajú skoro žiadne kompetencie. Aj vrátane kompetencie 

daň, ktorá má mala priniesť najväčší príjem mestským 

častiam a obciam v poslednom období daň z príjmu, teda daň 

poplatok za rozvoj, tam takisto štát stanovil hornú hranicu 

tridsaťpäť Eur za meter štvorcový, to znamená, takisto nie 

sme samosprávny, lebo daň umožnil vy vy urobiť alebo 

vyrúbiť, ale neumožnil ju regulovať. Dal tam hornú hranicu.  

To znamená, my sa stále hráme na nejakú samosprávu 

a de fakto máme vo všetkých veciach, alebo deväťdesiatdeväť 

percent možností iba tie čo nám štát dá všetky tie hranice. 

To znamená, reálna regulácia tu nie je. Jediná možnosť 

zvyšovania daní takých reálnych, ktoré aj prinesú nie že 

päť Eur, ale donesú nejaké peniaze, je daň z daň 

z nehnuteľnosti. A hrať sa na to, že áno, nevidíme problém, 
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nevyš, nezvyšujú sa náklady samospráv a obcí, je problém, 

ktorý ten problém nevyrieši.  

Takže, naozaj, nie je to populárne a nikto nie je rád 

keď sa zvyšujú  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ak bude potrebné, tak poprosím ešte o jeden 

príspevok.  

Ja myslím, že to tu ešte nezaznelo, že prečo vôbec sa 

rozprávame o zvyšovaní dane z nehnuteľnosti pre 

Bratislavčanov a pre podnikateľské subjekty v Bratislave. 

Je to preto, lebo ak súčasná vláda pod vedením SMERu 

(SMER), prijala také opatrenia, ktorými sa chcela zapáčiť 

svojim voličom, ale celé to, celú tú ťarchu, ale celú tú 

ťarchu eee preniesla eee neférovo, nezodpovedne na mestá 

a obce.  
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Niekoľkokrát to tu už padlo, či je to zvýšenie 

nezdaniteľného minima, chodníková novela, eee eee 

valorizácia platov, alebo eee eee alebo obedy zadarmo, tak 

eee eee eee eee všetky tieto opatrenia padli na bedrá 

samospráv. Nie len Bratislavy ale padli na bedrá eee aj 

ostatných miest a obcí.  

Preto tu dnes sedíme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa,  

ja vás, ja vás poprosím.  

Preto tu dnes sedíme a eee eee a takto nepopulárnu 

vec, eee takto nepopulárnu vec prezentujeme. 

Nechcem sa úplne vracať k tomu, ako, ako ten návrh 

vznikal a eee eee aký bol priebeh toho ako, ako sme sa 

k tomuto návrhu dopracovali. Ja, ja však chcem povedať, že 

eee, eee, keď sme sa o tomto návrhu rozprávali na finančnej 

komisii, tak na finančnej komisii naozaj padlo niekoľko, 

niekoľko vážnych výhrad k tomu pôvodnému návrhu, ktorý, 

ktorý si proste zaslúžil opraviť. 

Ja sa veľmi teším, že eee eee mmm najmä pán primátor, 

pán Lupták a ostatní ľudia eee eee z magistrátu eee boli 

nastavení počúvať a boli nastavení sa rozprávať o úprave 

toho materiálu.  
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V čom dochádza k tým absolútne zá alebo tým 

najdôležitejším zmenám. Niekoľkokrát to tu už padlo, ale 

považujem za dôležité to ako keby ešte uviesť raz a a aby 

si každý uvedomil, že aj v tej zlej situácii, do ktorej, do 

ktorej mestá a obce na  Slovensku dostala súčasná vláda, sa 

dá nájsť taký návrh, ktorý eee ktorý eee nepostihne len 

jednu kategóriu daňovníkov, ale dá sa rozdeliť medzi 

viacerých, medzi viacerých platcov.  

To najdôležitejšie čo je, je to, že daň z bytov a daň 

z eee domov, to znamená, tie platby, ktoré sa týkajú 

bežných ľudí, tie dane, ktoré sa týkajú bežných ľudí, tie 

sa  znižujú o, zhruba o tridsať percent oproti tomu 

pôvodnému návrhu.  

Za veľmi kľúčové považujem, že si mesto osvojilo 

návrh, aby daň z z garáží, daň z podzemných garáží a daň 

z garážových domov nerástla vôbec, dokonca zaokrúhľovaním 

táto garáž klesá. Reflektujeme tým to, že hlavné mesto 

pripravuje parkovaciu politiku a je namieste bonifikovať 

tých, ktorí svoje autá parkujú v v garáži.  

Naproti tomu sa zvýšili sadzby pre podnikateľov a to 

napríklad pre administratívne budovy, developerov, či 

nákupné centrá. Tu si treba uvedomiť, že naposledy tento, 

táto sadzba rástla v roku 2012. To znamená, sedem rokov sa 

do tejto sadzby vôbec eee vôbec mesto nepustilo. 

A v súčasnosti je ten nárast niekde na úrovni dvanásť 
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miliónov. Niekde na úrovni dvanásť per, dvadsať percent, 

pardon, (gong) s tým, že to je práve, tu sme vykryli to, čo 

sme znížili, čo sme znížili eee pre byty a domy 

v Bratislave. 

Dôležitou, ďalšou dôležitou vecou je, všetci, všetci 

vieme o tom, že eee centrum Bratislavy sa rozširuje. 

Centrum Bratislavy dnes už nie je len Hviezdoslavovo 

námestie, Hlavné námestie a kataster Starého Mesta. Dnes, 

dnes sa mesto rozširuje smerom, smerom na na Nivy, preto 

považujem za správne, že aj katastrálne územie Nivy bude 

patriť do rovnakej zdaňovacej kategórie ako je Staré Mesto, 

ale s tým dovetkom, že stále pre občanov to znamená menej, 

menší nárast ako bol v pôvodnom návrhu.  

Takže, napriek tomu, že Nivy sa presúvajú do toho 

najdrahšieho pásma, stále ten nárast je je nižší, ako bol, 

ako bol v pôvodnom návrhu.  

Týmto, týmto dochádza k celkovému eee výnosu úpravy 

dane z nehnuteľností pre Bratislavu ešte zhruba o dva a pol 

milióna euro navyše oproti tomu pôvodnému návrhu a spolu 

dosiahne dvadsaťšesť miliónov euro ročne.  

To už sú naozaj reálne peniaze, ktoré, eee z ktorými 

sa dá rozvíjať jednak mestské časti a jednak, jednak 

samotné hlavné mesto.  
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Mestská časť Ružinov, kde som bol zvolený za 

mestského poslanca si oproti tomu pôvodnému návrhu eee eee 

polepší o šesťstotisíc euro ročne. Ďalšia veľká mestská 

časť Nové Mesto si polepší o štyristotisíc euro ročne 

a napríklad Petržalka si polepší o tristotisíc euro ročne.  

Ja nemám (gong) radosť z toho, že  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme, ideme asi ďalej.  

S faktickou sa prihlásila pani starostka Aufrichtová.  

Nech sa páči. 

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

A ja by som chcela dať do pozornosti, to nevyriešime 

na tomto zastupiteľstve, ale určite sa tým treba zaoberať 

v nasledujúcom období smerom k národnej rade a požiadavkách 

tých, ktorí kandidujú, možno majú teda nejaký vplyv.  

Neviem či si uvedomujeme, že dane z nehnuteľnosti 

admistratívnych priestorov sú len za prvé poschodie je 

sadzba, ktorú stanovujeme. Každé ďalšie poschodie je 

zákonom limitovaný strop tridsaťtri centov.  
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To znamená, že päťdesiatmetrový administratívna 

budova platí už nad štrnástym poschodím menej ako obytný 

dom, ktorý by mal tie tieto. Je to naozaj že anomália, 

alebo teda nie úplne rovnovážny stav, kde bytové domy, aj 

keď majú teda iks podlaží, tak sa platí za metre štvorcové 

tej obytnej plochy a administratívne priestory majú sadzby 

len na úrovni prvého nadzemného podlažia, tie ďalšie 

poschodia sú v sadzbe tridsaťtri centov, čo je tretina 

z toho, čo dneska určujeme za meter bytu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čiže, hovoríme o zmene legislatívy, hej?  

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

Áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Dolinay s faktickou. 
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Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len som chcel tiež nadviazať na tých mojich 

predrečníkov, že áno, tu sa bavíme teraz o zmene sadzby 

výberu dane z nehnuteľnosti a je to jeden z legitímnych 

nástrojov práve ako naozaj si upraviť rozpočet obce, aby 

vôbec dokázala možno plniť tie svoje zákonné funkcie, ktoré 

by mala plniť.  

Dnes sú na obce na nároky výrazne väčšie než 

predchádzajúce volebné obdobia. A toto práve v čase, keď 

ešte aj vládou sme okliešťovaní práve vďaka odpočítateľnej 

položke z daní, tak je to jeden z legitímnych nástrojov.  

Žiaľ, ale ako spomínala aj moja predrečníčka, pani 

starostka, áno, musíme sa zamýšľať nad koncepčným 

a legislatívnym nou zmenou ako tu vyriešiť financovanie 

obcí. A jeden z takých mojich obľúbených príkladov je 

príklad porovnania z Brnom. Naozaj, kde si pozriete, že 

krajské mesto Českej republiky Brno, ktoré má dvojnásobný 

počet električkových trás, ale s rozpočtom 

šesťstošesťdesiatpäť miliónov Eur. My sa tu bavíme (gong), 

o chvíľku budeme schvaľovať rozpočet  
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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. Ďakujem pekne. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Pilinský.  

Máte slovo. 

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

Ďakujem, pani predsedajúca. 

Zvyšovanie daní z nehnuteľnosti som zažil za 

posledných deväť rokov jak za primátora Ftáčnika, tak aj za 

primátora Nesrovnala. 

V určitých situáciách je skutočne nevyhnutné 

pristúpiť k tomuto nie moc populárnemu eee opatreniu. 

Navyše, skutočne pribudli aj nové kompetencie samosprávam 

a ten nešťastný výpadok príjmov z daní fyzických osôb je 

určite nie zanedbateľný.  

Nie som však pre presvedčený, že viac ako 

stopercentné na navýšenie, tak ako bol ten pôvodný návrh 

pre rodinné domy a byty je namieste.  Mesto a mestským 

predsa za posledných desať rokov rástli príjmy z podielu 

z daní z fyzických osôb medziročne  rádovo v desiatkach 

miliónov.  
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Pre porovnanie, v roku 2019 vybralo hlavné mesto na 

tejto na podielovej dani o štyridsaťosem miliónov viac ako 

v roku 2016. Podobne je to aj pri v prípade mestských 

častí. Tieto majú z podielových daní fyzických osôb eee 

v roku 2019 o dvadsať miliónov viac ako pred tromi rokmi.  

Každému takémuto vážnemu zaťaženiu ľudí by mala 

predchádzať široká diskusia a podrobná obhajoba návrhu. To 

sa bohužiaľ ne neneudialo a neviem si predstaviť, aká by tu 

nastala revolúcia, keby s takýmto niečím prišli 

predchádzajúci primátori.  

Ja som sa o tomto návrhu dozvedel z médií minulý 

týždeň. 

A rovnako by som teda aj očakával detailný plán, aké 

úsporné opotrenia vlastnej prevádzky zavedie aj samotný 

magistrát.  

Eee, som rád, že vznikol tento kompromisný návrh, ale 

minimálne za ten, za ten spôsob, akým, akým bol tento návrh 

predstavený, a a a presadzovaný, je si osobne myslím, že ho 

podporiť nemôžem. 

A čakal som, kto tu vytiahne, že za všetko zlé môže 

SMER. Ja sa necítim byť nejaký obhajca SMERu (SMER), ale 

treba si uvedomiť , že tie peniaze neostali v štátnej kase. 
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Tie peniaze ostali ľuďom. Hej? Tá odpočítateľná popoložka, 

eee veď predsa to, o to ostalo viac ľu ľuďom.  

To, že sa zvýšili platy v ško, učiteľom, to že sa 

vyčli platy vo verejnej správe, to ostalo viac, o to viac 

dostali ľudia. To, že sa zvýšili odmeny za práce v sobotu, 

nedeľu kde aj samospráva má svojich pracovníkov, veď o to 

viac dostali peniaze ľudia.  

Takže, obedy zadarmo. Na obedy zazadarmo predsa 

prispieva štát na každý obed, myslím že eurom dvadsať. 

Samozrejme, že že tam tie náklady sú ešte vyššie, ale to sú 

proste opatrenia, ktoré, ktoré o ktoré ľudia viacej zarobia 

a ostane im viac peňazí.  

Takže nie je úplne na mieste všetko hádzať na zlú 

vládu na rozdiel od toho kto je, kto je dneska v tej vláde. 

Možno by sme sa mohli zamyslieť nad úplne nejakou 

novou filozofiou platenia daní z nehnuteľností. Eee, 

neviem, či to (poznámka: nezrozumiteľné slovo), taká nejaká 

progresívna daň keby bola, hej? Že príklad, keď má niekto 

jednoizbový byt, tak bude platiť menšiu daň ako niekto, kto 

kto má tri byty a a prenajíma ich. Možno ta ta takýmto 

spôsobom by sa dalo rozmýšľať. A tým pádom by to bolo aj, 

aj sociálne spravodlivejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jenčík s fa faktickou. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja sa absolútne stotožňujem s kolegom Pilinským. 

Takisto, vyrušuje ma tom ten proces, ako sme sa o tom 

dozvedeli. V podstate s médií. Dodnes netuším, ako vznikla 

sadzba stotridsaťjedna percent pre Rusovčanov. A dodnes 

neviem, čo z toho tí Rusovčania budú mať?  

Čiže, ja v takomto prípade absolútne nemôžem podporiť 

tento návrh.  

A mrzí ma len, že, napríklad, pri parkovacej politike 

sme sa naučili, že tá diskusia tomu pomohla. Veľa vecí sa 

vyriešilo. A tu tá diskusia naozaj mi chýba. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee pán starosta Drotován. 
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Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel iba uviesť, lebo sa tu spomenula tá 

nezdaniteľná čiastka, ktorá sa navýšila a tým pádom dosť 

kľúčový príjem samospráv sa znížil.  

Ja by som iba uviedol na pravú mieru. 

Táto čiastka sa zvýšila tak, že keďže vlastne sa tým 

pádom zvýšil výber štátu, pretože je tam spotreba, štát 

vyberá dépéháčku (DPH), takže štát vlastne tým zvýšením 

nezdaniteľnej čiastky vyberie viac financií, čo sa vlastne 

riešilo aj pri schvaľovaní tohto zákonu.  

To znamená, pre štát je to plusová vec, zvýšenie 

nezdaniteľnej čiastky, pretože síce zaplatí sa menej na 

daniach, ktorých ide do samosprávy viacej, áno, pretože 

väčšina daní, alebo skoro všetka daň z príjmu fyzických 

osôb ide do samospráv, ale štát, keďže tie peniaze nebudú 

na účte niekde sa sušiť u väčšiny ľudí a minú sa, tak idú 

na dépéháčku (DPH), ne spotrebné dane a tak ďalej.  To 

znamená, štát je v pluse v tomto prípade.  

Takže, on si navýšil vlastne príjem zvýšením 

nezdaniteľnej čiastky, znížil ich samosprávam. To zníženie 

(gong) je tak zásad 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec  Vetrák.  

Ďakujeme. 

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

Ja len nadviažem na tú časť toho príspevku pána 

poslanca Pilinského, ktorý hovoril, že malo, malo, bolo by 

dobré sa zamyslieť možno nad nejakou reformou financovania. 

Áno. Celkovo nad reformou samosprávy by sa bolo treba 

zamyslieť, lebo však niektoré obce vôbec nezvládajú to, čo 

majú podľa zákona robiť.  

Čiže, nad tým by sa bolo treba komplexnejšie 

zamyslieť a mo keď by sme sa bavili o daniach, tak môj 

názor osobný je taký, že vôbec daň z nehnuteľnosti by 

nemala existovať, pretože keď raz vlastním pozemok, 

vlastním budovu, tak neviem, prečo niekto cudzí by si 

z toho mal ešte niečo ukrajovať, skôr by mal štát zdaňovať 

pri darovaní a pri iných úkonoch prevodu toho vlastníctva. 

Tam dal, mal dať vyššiu daň a nie daň z nehnuteľnosti. 

Ale, bolo by potom treba vymyslieť, že aký iný príjem 

by mali samosprávy z akej inej dane, alebo z inej položky, 

ktorá sa vyberá z daní, keby sme to celé zrušili. 
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Ale tá di, tá úvaha je správna, podľa mňa. Treba sa 

zamyslieť celkovo nad reformou samosprávy aj, aj daní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Krajčír, 

nech sa páči. 

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

Devínska Nová Ves: 

Ďakujem za slovo. 

Vážení kolegovia,  

ak môžem tak. Môj názor poznáte. Devínska Nová Ves 

týmto vézetenkom (VZN) značne utrpí. Naopak, oceňujem snahu 

magistrátu, pána primátora kompenzovať tento výpadok. 

A vkladám veľkú dôveru do sľubov, ktoré nám boli 

predložené.  

Viete, že s tým nesúhlasím s týmto návrhom, ale 

jednoducho, Devínska Nová Ves očakáva prístup za 

ústretovosť, ktorú sme prejavili pri tomto návrhu.  

Poviem vám ešte jednu vec. Zapamätajte si Devínsku 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne,  

pán starosta. 

Eee, pani Pätoprstá tu nie je, posunieme ju, aby 

neprišla.  

Vieme ju posunúť? Aby neprišla o možnosť eee. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Stráca v zmysle rokovacieho poriadku. To znamená, že  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak ideme ďalej, v tom prípade.  

Ide, ide pani poslankyňa. 

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja fakt neviem, vážení kolegovia.  

Veľmi dôverujem tomuto vedeniu a veľmi by som im 

chcela dať tie financie na to, čo chcú robiť.  
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Ten spôsob, akým ste to predložili sa nedá porovnať 

s Košicami. Mám tu dva materiály, Košický a náš. Ja som si 

ho ráno vytlačila, lebo som bola dosť naštvaná na tú 

tabuľku, ktorá nám prišla včera večer.  

Naša dôvodová správa má šestnásť riadkov. Toto je 

materiál Košíc. Košičania sa postavili normálne férovo, tak 

ako ty si sa, alebo vy ste sa postavili férovo pri 

parkovacej politike a vysvetlili ste, že bude to mať vážne 

dopady na niektorých ľudí a zožali ste aj negatívne, aj 

pozitívne ohlasy.  

Táto diskusia proste neprebehla. Ja mám s tým vážny 

problém. Pripomína mi to pékáó (PKO), pripomína mi to 

Nesrovnalove spôsoby. Je to fakt neslušné. Je to neslušné 

urobiť tento návrh bez verejnej diskusie, čo to spraví pre 

živnostníkov, čo to spraví pre ľudí, ktorí majú byty, ktoré 

považovali za byty a zrazu zistia, že to sú vlastne 

nebytové priestory, to sú takzvané apartmánové byty, ktoré 

budú platiť ďalej. 

Ak sa dostanete do parlamentu, vy môžte zmeniť zákon 

o daniach, môžte robiť progresívnu daň, kde môžete navrhnúť 

zníženie daní pre ľudí, ktorí si zateplili byty. Ktorí majú 

energeticky úsporné objekty, kde majú zelené strechy, kde 

majú zelené parkoviská, to všetko sa tým daňovým zákonom 

môže meniť. Môžte vyriešiť aj apartmány v záko v zákone 

v parlamente. Ale ten zákon, ktorý teraz máme a ten 
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parlament, ktorý teraz máme vás dotlačil do rozhodnutia, 

ktoré je pre slušných ľudí likvidačné.  

Myslím vás. Nie len ľudí. Ale aj tých politikov, 

ktorí budú rozhodovať o tom, o čom budeme teraz rozhodovať. 

A nie len v našom meste, ale aj v Košiciach a tak ďalej.  

Tam sú parlamenty, ktoré boli zvolené s veľ s veľkou 

dôverou.  

Ja sa naozaj na päťdesiat percent neviem rozhodnúť. 

Jedna vec je, že je tu istá zodpovednosť za to, koho sme 

zvolili do parlamentu a ktorý nám urobil také daňové 

opatrenia, že naše samosprávy a mestské časti krvácajú 

a nemajú na elementárne veci. A my musíme zvyšovať dane. 

Druhá vec je, že máme taký nepri, taký zákon, ktorým 

nemôžeme tieto zákon, nemôžeme tieto veci regulovať. 

Nemôžme pomôcť ľuďom, ktorí majú apartmánové byty, nevieme 

pomôcť živnostníkom, nevieme pomôcť chráneným dielňam, 

ktoré majú takisto zvýšené dane. Nevieme to regulovať. 

Je naozaj otázka na všetkých, či to teraz chceme 

prijať, alebo až za rok? Či sa naozaj uskromníme, alebo vám 

tie, tú možnosť dáme a potom sa tie dane budú znižovať.  

Ja vám poviem na rovinu, že ja neviem, ako budem 

hlasovať.  

(poznámka:  potlesk z predsália) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Elenka mi pripomenula.  

Ja by som sa chcel spýtať, my sme dneska ráno dostali 

list od predstaviteľov Folksvagenu (Volkswagen), ktorí teda 

tiež tam vyjadrili určité, určité také počudovanie a až 

teda tam spomenuli nejakú možnosť, že by nejaká výroba sem 

nemala byť presunutá.  

Ja sa len chcem spýtať, že či s nimi bude nejako 

rokované, alebo bo bolo rokované? Pretože skutočne, ak by 

sa Folksvagen (Volkswagen) rozhodol, že proste zbalí fa fa 

fabriku a odíde niekde do Rumunska, tak asi by by to bolo 

aj pre Bratislavu problém. 

Ďalší taký veľký výrobca je Slovnaft. Ten sa asi 

zbaliť ne nemôže, ale zase so Slovnaftom spolupracuje 

hlavné mesto pri bajkšeringu (bike sharing), tiež tam idú 

z ich strany nemalé financie. Takže, či si takýmto spôsobom 

neodpílime eee skutočne strategických výrobcov, ktorých 
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máme tuná v regióne. Alebo teda, či, či sme pripravení 

s nimi rokovať o nejakej kompenzácii. Lebo z týždňa na 

týždeň im zahlásiť, že budú platiť o milión a pol viac, asi 

nie je úplne korektné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte. Áno, zareagujeme. Hneď riaditeľ magistrátu.  

Naozaj si myslíte, že mesto, naše hlavné mesto, ktoré 

krváca z peňazí, má kompenzovať dve najviac zarábajúce 

fabriky pomaly akože v Európe?  Akože, to sa mi zdá trochu, 

trochu za hranicou.  

Ale povieme. Mali sme s nimi rokovanie a riaditeľ 

magistrátu povie.  

Ešte dokončíme túto faktickú.  

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mňa len na koleňu, kolegynku by som nadviazal.  
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Eee chýbala mi takisto, chýbala mi tá, tá otvorenosť, 

tá, tá transparentnosť. Možno aj, aj, no nechcem hovoriť, 

že slušnosť. Však je to v poriadku.  

My sme ale dostali od obyvateľov Bratislavy, my sme 

dostali dôveru. Nie absolútnu moc. A to je to, čo teraz to 

vyzerá, že my sme sa len rozhodli niekde za dverami a tým 

ľuďom sme sa to nesnažili vysvetliť. To je to, čo mňa mrzí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Rozumiem tomu. 

Chceš zareagovať na ten Folksvagen (Volkswagen)? 

Možno ja zareagujem aj, aj aby aj vy ste.  

Takže. Alebo dobre. Dobehneme to, ale potom by som tú 

reakciu chcel, aby nastala. 

To znahh, pán posla, pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja na začiatok poviem, že nemal by som problém tento 

materiál podporiť. Naozaj, či sa to páči, nepáči, či to je 

akokoľvek eee, pozrete si byt, ktorý má dneska v Bratislave 

naozaj, v Bratislave sú nadštandardne vysoké platy na 

Slovensko a byty, ktoré tu, štandardný byt tu má naozaj 

hodnotu stotisíc Eur, tak platiť zaňho daň z nehnuteľnosti 

vo výške tridsať Eur a teraz keď sa to niekomu navýši na 

šesťdesiat, prepáčte, to keď trikrát do roka napo, na 

natankujete na nesprávnej pumpe o desať centov zavijac, tak 

ste vás to stálo presne to isté.  

Čiže, naozaj, ako, zvýšiť daň z nehnuteľnosti ani 

principiálne nemám problém. Nemám problém ani o tú výšku, 

ktorá by tam bola. Čiže, toto naozaj nevidím ako problém 

a nemal by som problém za iných okolností zahlasovať za 

tento materiál. 

Čiže, to aby zas ne nebola tu reč o tom, že, že nie 

zvyšovanie daní a tak ďalej. 

Výtky, ktoré som počul od kolegov, okej, áno, je 

možno že sa to deje na poslednú chvíľu, na druhej strane, 

viete, dane sa dajú zvyšovať len k 1. 1. To znamená, že ak 

vám štát pred voľbami zmení niektoré veci a neoznámi vám to 

rok dopredu, že pripravte sa a komunikujte od januára 

s obyvateľmi, že mý v septembri pred voľbami spravíme 

populár, nepopulárne opatrenie pre samosprávy a populárne 
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pre, pre naše voľby, takže tiež ste v určitom časovom 

rozpoložení, ktoré vám z toho vychádza.  

Čiže, okej. Možno sa to dalo spraviť. Ale zas ani 

v tomto by som nevidel nejaký extra problém.  

Možno by som odpovedal aj kolegovi Jenčíkovi 

z Rusoviec, že čo z toho Rusovce budú mať. Rusovce z toho 

už pätnásť rokov, alebo dvanásť rokov majú solidaritu, 

ktorá sa platí zo spoločných daní.  

Čiže, to by som tiež vedel povedať tým, ktorí sú 

poberatelia solidarity. Mimochodom, Petržalka preukázateľne 

je jedna z najchudobnejších mestkých častí, tú solidaritu 

platila. A mestské časti, ktoré, podľa mňa, ani nenemali 

byť vôbec poberateľom solidarity, si ju rozdávali. 

Čiže, veľmi ľahko by som vedel vysvetliť aj 

obyvateľom Rusoviec, Jaroviec, Čunova a iných, prečo sa im 

zvyšuje daň z nehnuteľnosti a čo z toho majú. Majú z toho 

dvanásť rokov solidaritu a majú z toho dvanásť rokov 

nadpriemerne vyššie príjmy oproti iným mestským častiam 

a iným obyvateľom.  

Čiže toľko možno k tej prvej časti.  

K druhej, a teda dôvod, prečo nebudem proti, ale 

nezahlasujem za toto navýšenie, je neproporčne rozdelenie 

daní v tomto meste.  
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Ja na to upozorňujem od roku 2017. Prvýkrát teda 

nejaký v septembri 2017, prešiel nejaký návrh, ktorý bol na 

úkor mesta, lebo s bývalým primátorom sa rozumne dohodnúť 

nedalo a bola to jediná možnosť ako aspom ako tak mať šancu 

prejsť na zmenu, zmenu financovania. To vtedy spôsobilo to, 

že primátor, aby pred, bývalý primátor, aby tomu predišiel, 

tak prebral solidaritu na plecia mesta a tým pádom 

odbremenil štyri mestské časti, ktoré solidaritu neplatia 

a tým pádom aj Petržalka si polepšila o šesťstotisíc Eur, 

ktoré nemusela absolútne absurdne platiť na solidaritu, 

lebo naozaj tá solidarita vyzerala ako keby Brazília 

prispievala Švajčiarsku na jeho životnú úroveň. Hej? myslím 

si, že asi každý by pochopil, že veľká Brazília, veľká 

Brazília pošle Švajčiarsku peniaze, tak každý si poťuká po 

čele a povie, že asi chápem, že je veľká Brazília 

a v absolútnych číslach môže mať vysokú sumu, ale predsa 

len asi tým Švajčiarom to moc chýbať nebude, že?  

Čiže, čiže to asi bola tá solidarita, ktorá bola 

predtým.  

A to, čo by som chcel možno, 

ak by som náhodou prekročil, poprosím predĺžiť, ale 

budem sa snažiť veľmi krátko k tomu dostať. 

Ja len by som rád vysvetlil možno na pár číslach, aby 

si ľudia uvedomili, že v čom je môj zásadný problém.  
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Čiže napríklad, daň z príjmov fyzických osôb. Je to 

hlavná daň, z ktorého toto mesto žije a hlavný prínos je 

z obyvateľov z Petržalky. Petržalčania tvoria takmer 

dvadsaťpäť percent tohto mesta. To je štvrtina. Každý 

štvrtý Bratislavčan je Petržalčan, takmer. A to znamená, 

takmer štvrtina daní, ktorá príde do tohto mesta 

z najdôležitejšej dane, príde vďaka Petržalčanom.  

Ak si pozrieme rozdelenie daní v rámci dane z príjmov 

fyzických osôb, tá proporcia je relatívne rovnaká. To 

znamená, že tie dane sa prerozdeľujú tak, ako prídu zo 

štátu medzi jednotlivé (gong) mestské časti a nárast od 

roku 2014 do roku 2020 bol taký, že plus mínus päť percent, 

to znamená, podpriemeru. Päť percent podpremieru. A päť 

percent nad priemerom je osem mestských častí. Do desať 

percent sú ďalšie mestské časti a len, len dve mestské 

časti sú menej ako deväť percent pod priemerom. To je 

zhodou okolnotí Karlova Ves a Lamač. A iba tri mestské 

časti sú viac ako dvadsať percent nad priemerom a to sú 

malé mestské časti Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica, 

kde nejaká zmena mohla spôsobiť to, že, že výraznejšie sa 

u nich ukázal nejaký výber z dane z príjmov fyzických osôb, 

lebo sa tam ľudia prisťahovali.  

Keď si však pozrieme daň z nehnuteľnosti a to je ten 

kľúčový rozdiel, ktorýs, ktorý diferencuje rozdiel daní, 

príjmov daní na obyvateľa, tak pre vašu informáciu medzi 
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rokmi 2020 a dvetis 2014, 2020, len v takej Devínskej Novej 

Vsi narástli dane o päťstoosemdesiatdeväť percent. Ak si 

myslíte, že to zaplatili Devínskonovomešťania, tak to ste 

na veľkom omyle. Tým sa ani o jedno euro nezdvihli dane 

z nehnuteľnosti, to zaplatil Folkswagen (Volkswagen). A ja 

chápem, že to vyhovuje Devínskej Novej Vsi, že šesťnástobne 

jej narástli príjmy z Folkswagenu (Volkswagen). 

A je to ako keby ich daň. A pripomína mi to taký ten 

vtip, že ide taký človek po ulici, tam sedí človek bez 

domova a on mu dá päťtisíc korún z výplaty, ešte kedysi na 

koruny bol ten vtip, a takto sa to opakuje každý mesiac. 

A jeden mesiac príde a dá mu len päťsto korún. A ten človek 

bez domova naňho pozerá a pýta sa, že prosím vás, že prečo 

päťsto, prečo nie päťtisíc? A on že, však staviam dom, 

prepáčte, nemám. To sa vám stavia za moje peniaze. Hej?  

Tak tak nejak mi prídu asi tie dane, ktoré sa tu 

prerozdeľujú v Bratislave, že pokiaľ sa prerozdeľujú, tak 

sú spoločné. Čiže ako, teda respektíve, patria dotyčnej 

mestskej časti a nie danému mestu.  

A možno pre vašu informáciu, mestské časti, ktoré sú 

pod päťdesiatpercent priemeru na dani z nehnuteľnosti, to 

máte že tridsať percent Vrakuňa, štyridsaťjeden percent 

Dúbravka, tridsaťdeväť percent Petržalka, päťdesiat percent 

Karlova Ves. To len tak na to porovnanie. Hej?  
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Čiže, päťdesiat percent priemeru nárastu dane 

z nehnuteľností, o koľko (gong) narástla daň 

z z nehnuteľností 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej.  

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Jano,  

ja rozumiem tomu, že hovoríš stále o bytoch, ale 

nikto tu nehovorí o nebytových priestoroch. Argumentuje sa 

tým, že, že džíentí (J&T) a niekde  na Nivách sa zvýšia 

ceny pre tých, ktorí tu robia kšefty, ale je to celé 

spektrum ľudí a tie nebytové priestory, to je, to sú aj 

malí živnostníci. Živnostníci v Petržalke a mnohí, ktorí si 

otvorili prevádzky a sú v obytných domoch, kde konečne máme 

aspoň akú takú vybavenosť. S nimi sa tieto veci nepro 

neprekonzultovali.  A toto je to, čo mi vadí.  
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Ľudia sa vedia uskromniť aj na daniach, vedia sa 

uskromniť, ale keď sa s nimi férovo rokuje a férovo jedná. 

Toto je ten problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja len k tej solidarite. 

Janko,  

ty sám dobre vieš, že Rusovce, zrovna Rusovce sú 

mestská časť, ktorá nemala nadprimeraný alebo nadpriemerný 

príjem zo solidarity.  

Hm. Ma nepočúva teraz. Pre ostatných, díky. On to 

počítal, čiže on vie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej?  

Ďakujem pekne.  

Vlado Dolinay,  
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nech sa páči, pán poslanec. 

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

Ja, ja len takú krátku poznámku, že ono, jasné, že 

nie je, všetko je úplne ideálne. Nie každá.  Máme tu 

sedemnásť mestských častí, nie každý bude stopercentne 

spokojní, ale aj komunálna politika je umením možného. 

A naj najradšej by sme asi všetci boli, keby sme nemuseli 

sedieť pri takomto návrhu. Len je to práve zhodou okolností 

vs vo vzťahu ku všetkým faktorom, ktoré na to vplývajú, 

ktoré sa udiali počas roka, že áno, uvedomujúc si, že asi 

možno veľká časť našich voličov si toto bude pamätať pri 

plnej zodpovednosti a k naozaj základnému chodu tohto mesta 

si myslím, že je na mieste sa zamýšľať nad tým, že tie obce 

a mestské časti by mali mať vyššie príjmy. A žiaľ, je to 

veľmi nepopulárne opatrenie, ale zrejme k tomu budeme 

musieť pristúpiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Milan Vetrák,  

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

No keď pán starosta Hrčka začal, tak mi to chvíľu ten 

úplný úvod mi pripomenul minulé volebné obdobie pána 

Nesrovnala, keď to preratával na kávu. Ale potom to už bolo 

také o inom a to bolo dobré.  

Ja si myslím, že pán Jenčík, aj keď si naňho 

reagoval, o mi, on hovoril hlavne podľa mňa už aj v tej 

faktickej o niečom inom a on hovoril o tej, o tej diskusii 

s ľuďmi, o tej verejnej diskusii. Lebo toto je opatrenie, 

ja ho prirovnávam k opatreniu parkovania, kde takisto veľmi 

pekne, kde boli veľmi pekne spravené verejné diskusie, bol 

na to čas, bol, bola možnosť to aj tak všetkým tým 

obyvateľom vysvetliť a tuná z rôznych dôvodov to asi nebolo 

možné. A ja som vnímal ten príspevok pána Jenčíka už potom 

práve o, že bol, že smeroval k tomuto. K tým verejným 

diskusiám. 

Mne tie verejné diskusie tiež chýbajú k takémuto 

dôležitému materiálu.  

A posledná poznámka.  

Ja si myslím, že je asi úplne každému jasné, že 

zvyšovan zvyšovať tie dane eee (gong) aj daň 

z nehnuteľnosti treb 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik. 

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

Eee mmm pán Hrčka odpustí, že nebudem reagovať na 

neho, ale v mojom príspevku nestihlo odznieť to, že eee ja 

principiálne neschvaľujeme žiadne zvyšovanie dane a či sa 

rozprávame o dani z nehnuteľnosti, alebo akejkoľvek dani, 

ja som presvedčený o tom, že štát, samospráva má fungovať 

z čo najmene z čo najmenším, z čo najmenšími peniazmi a čo 

najmenej zasahovať do života ľudí. Som o tom bytostne 

presvedčený. Ale ak už naozaj eee niekto prehadzuje na 

samosprávu kompetencie, ktoré, ktoré nezaplatí a eee nie, 

nie je schopný utiahnuť opasok sebe, mám na mysli štát 

a vládu, tak v takom prípade z z veľkým sebazaprením som 

pripravený za zvýšenie dane z nehnuteľnosti v tomto prípade 

zahlasovať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja chcem len zareagovať na to, že Bratislava sa nedá 

počítať úplne na hlavu. Pretože keď sa povie, že každý 

štvrtý alebo piaty Bratislavčan je Petržalčan, máme tu byt, 

v ktorom je toľko obyvateľov, čo v celej jednej mestskej 

časti. Takže chceme povedať, že Čunovčan je obyvateľ 

jedného bytu v Rači? To nie je správny postup, proste.  

To sú normálne ,náklady nie sú úplne viazané len na 

výšku hlavy. Keď máme v jednom byte prihlásených trvalý 

pobyt tisícpäťsto obyvateľov a počet obyvateľov mestskej 

časti kde treba spravovať cesty, školy, všetky kompetencie, 

ktoré má táto mestská časť, sú podľa vás takté isté ako 

náklady na správu jedného bytu kde je prihlásených 

tisícpäťsto obyvateľov?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Keby v Petržalke v jednom byte bývalo stodvadsaťtisíc 

alebo stopätnásťtisíc Petržalčanov oficiálne a žiadny by 

tam reálne nebol, myslím si, že by som sa nesťažoval na tie 

dane, ktoré chodia. Bohužiaľ, ich tam býva viac reálne, než 

tam sú podľa registra osôb. Čiže, to je prvá vec.  

Druhá vec.  

Eem. Naozaj, naozaj, eee tu ja keď proste počúvam 

niektoré tie, niektoré tie problémy s tým, že ide sa zvýšiť 

daň z nehnuteľností.  

Ešte raz. Nie je to príjemné, nie je to populárne, 

len my chceme, aby, aby štát spravodlivejšie financoval 

hlavné mesto, ale my si nevieme spravodlivejšie 

a rovnomernejšie financovať vlastné mestské časti. 

Viete, mne to príde naozaj vtipné, že my chceme aby, 

aby štát bol spravodlivejší a zohľadňoval viac prístup 

hlavného mesta, ale my sa vykašleme na päť veľkých 

mestských častí. Na Karlovsku, Dúbravku, Petržalku, Vrakuňu 

a Podunajské Biskupice. Ďakujem pekne za taký prístup. 

Možno by sme si mali upratať ple pred vlastným prahom 

a najskôr si ukázať, že si vieme aj my spravodlivejšie 

rozdeliť peniaze na základe toho, čo robíme. (gong) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím riaditeľa magitá mamagistrátu Ctibora 

Košťála nech zareaguje na otázky čo sa týka dvoch veľkých 

podnikov.  

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

Ďakujem za slovo. 

Chcem reagovať na to, čo ste hovorili aj vy, pán 

poslanec Pilinský.  

My sme samozrejme sa rozprávali aj s Foslfágenom 

(Volkswagen) aj so Slovnaftom.  

My sme v tých našich rozhovoroch nepočuli, že by 

nerozumeli tým dôvodom, čo sme počuli, samozrejme, bol tá 

rýchlosť, respektíve, ten spôsob, akým dochádza k tomu 

zvyšovaniu daní. Ale to je, to čo už povedal aj pán 

starosta Hrčka, že jednoducho, to nie je dané nejakým našim 

rozhodnutím, ale to je dané rozhodnutím vlády, ktorá nás 

postavila v istom čase pred toto rozhodnutie.  

Takže, to, to bol taký, taký základný, základná vec, 

o ktorej sme sa rozprávali.  
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A čo sa týka kompenzácií, tak my sme urobili, 

samozrejme, ústupok, ktorý obsahuje terajší návrh.  

A čo sa týka devi Devínskej Novej Vsi, tým že bola 

presunutá do iného pásma ako bolo v pôvodnom návrhu a došlo 

teda k úspore rádovo, myslím že stopäťdesiattisíc euro 

v prípade Foslkfágenu (Volkswagen) na znížení teda te tej 

sad, ktorú mali platiť.  

A v prípade Slovnaftu, takýto postup nebol možný. 

Teda, tam to ustúpenie do toho nejakého iného pásma nebolo 

možné, ale rozprávali sme sa práve o tom, že akým spôsobom 

budeme pracovať na tých projektoch, kde sme partnermi, 

napríklad, na tom bajkšeringu (bike sharing), že cítime, že 

je tam nejaký, nejaký priestor na zlepšenie, na 

zintenzívnenie spolupráce. Že mesto by mohlo in investovať 

viac času, ale aj financií do, práve do rozvoja tých nových 

dokovacích staníc a podobne.  

Takže, je tam ako keby z našej strany prísľub, že 

budeme intenzívnejšie pracovať na niektorých projektoch, 

ktoré sa týkajú aj Slovnaftu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Reakcia ešte pani Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa spýtať, možno by bolo dobré hovoriť aj 

trochu o čislach pre mestské časti a pre mesto. Ja rozumiem 

tomu, že mesto prežije eee, niektoré mestské časti majú 

naozaj vel veľmi vážne problémy.  

Naozaj otázka, že jak teraz rozhodneme, či rozhodneme 

zvýšenie daní, čo je natrvalo. Hej? Tu neni žiadna šanca 

ľuďom povedať, že áno, urobíme to iba na rok a môžme potom 

meniť zákon, ak sa teda dostane nejaká slušná skupina ľudí 

v parlamente, zmení sa ten zákon. Môžme robiť progresívnu 

daň. Môžme znižovať dane. Pretože ľahšie sa vám znižuje 

z niečoho, z čoho sa dá.  

Tu sa nepovedala tá druhá veta. Ne nebola tu tá 

diskusia. Nebol tu ten priestor. A toto je veľmi vážna 

politická chyba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pred tým ako prejdeme eee k občanom, ktorí sa 

prihlásili do diskusie, dovoľte mi, vážené poslankyne 

a vážení poslanci, vážení hostia, zopár slov k tejto, 

k tejto asi jednej z najťažších vecí, ktorú sme za posledný 
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rok robili a asi aj, asi aj dúfam, že už ťažšía nebude za 

ďalšie tri roky.  

Eee. Po prvé, chcem povedať, že v tejto miestnosti 

určite nie je človek, ktorý sa teší z toho, že našich 

obyvateľov ideme zaťažovať ďalšími peniazmi. Naopak, si 

myslím, že všetci sme unizono (unisono) smutní z toho, že 

sme nútení tou realitou, ktorá, ktorú my tu každý deň 

žijeme takéto rozhodnutie urobiť.  

Ja chcem sa aj ospravedlniť, ale aj zároveň vysvetliť 

aj pánovi Jenčíkovi, mmm, áno, my sa usiľujeme komunikovať 

dlhodobo, transparentne, to znáša, jedna zo základných 

vecí, na ktorých nám záleží. Ale, ale tentokrát tá 

rýchlosť, ktorou, ktorou prišla aj, aj požiadavka, ale aj 

potreba mať už od budúceho roka viac peňazí eee, 

v mestských častiach a v meste bola, bola tá, ktorá 

ovplyvnila, že neprebehla nejaká trojmesačná, štvormesačná 

diskusia, ako to bolo s parkovacou politikou, v momente keď 

mestské časti začali nejakým spôsobom finalizovať 

a finišovať niektoré z zo svojich rozpočtov, bolo viacerým 

starostom zrejmé, že ten rok nebudú, ne budúci rok nebudú 

s pôvodným rozpočtom schopní niektoré denné agendy vôbec 

realizovať. A a ja som pokladal za správne, aby sme, aby 

sme spolu ako mesto, to znamená, že mesto a starostovia ako 

jeden tím prešli tou diskusiou a my sme ju mali teda veľmi, 
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veľmi intenzívnu a starostovia mi to potvrdia a a prišli 

k tomuto bolestivému návrhu.  

Možno preto sa to zdá z pohľadu obyvateľov, že ide 

o nejakú rýchlu vec. Aj keď u nás to, u nás to trvalo 

týždne a týždne diskusií.  

Ja chcem povedať, že my sme nejakým spôsobom začali 

od seba a v januári mesto jasne odkomunikuje koľko, kde 

a akým spôsobom sme ušetrili peňazí. Je to dôležitá vec. 

A myslím si, že v tejto sekunde máme, máme byť na čo hrdí 

a v januári to budeme komunikovať, keď ukončíme rok.  

Urobili sme druhý krok pred tým, ako sme prišli 

k tejto, tej nepríjemnej veci. Od augusta sme intenzívne 

rokovali s vládou, aby Bratislave dala viac peňazí. 

Z nášho, našej požiadavky tridsaťpäť miliónov na rok kvôli 

hlavnému mestu, ktorá by mohla byť delená potojm medzi 

mestských častí, ostalo desať miliónov Eur. A zatiaľ 

nemáme, zatiaľ to, že Bratislava bude mať vlastnú kapitolu 

v rozpočte, je len prísľub.  

Takže ani tam sme dostatok peňazí, aj keď je fajn, že 

máme tých dvanásť a pol milióna ako mesto na budúci rok 

a mestské časti dostali ďalších štyri celá sedem, alebo päť 

miliónov, je, je to určite pomoc.  
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Reálne, reálna situácia je taká, že dneska mesto 

potrebuje tie peniaze. Môžme si povedať, že sme všetci 

politici a že nejdeme robiť túto nepríjemnú vec, lebo to je 

bolestivé, to isté som si mohol povedať pri parkovacej 

politike. My všetci, ale zodpovedná, zodpovedná vec pre 

naše mesto, pre Bratislavu, je to, že tú daň zvýšime.  

Opakujem. Keď si zoberiete hitparádu najmenej 

obľúbených komunálnych aktov, tak zvýšenie dane je určite 

na, na tom rebríčku prvé.  

Keby som nebol presvedčený, že naše mestské časti, 

ale aj Bratislava potrebuje peniaze navyše na to, aby sa 

mohla rozvíjať a dodať kvalitnú službu obyvateľom, určite 

by sme to nerobili.  

To znamená, že ja sa ešte raz ospravedlňujem za tú 

rýchlosť, ktorou to robíme, s týmto, s touto námietkou mi 

neostáva nič iné ako súhlasiť, ale bol na to konkrétny 

dôvod a poslanci, poslankyne, ďakujem zatiaľ za korektnú 

diskusiu.  

Urobme ešte dve faktické a navrhujem, aby sme prešli 

k obyvateľom, ktorí sa chcú tiež zapojiť do diskusie. 

Pani Augustinič,  

máte slovo, nech sa páči. 
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len krátko zareagujem.  

Mne trošku, ja súhlasím s pani Pätoprstou, mne trošku 

v tej dôvodovej správe naozaj chýbalo trošku obsiahlejšie 

porovnanie a také zrozumiteľnejšie porovnanie pre 

obyvateľov tohto mesta. Museli to urobiť v zásade za nás 

médiá.  

Ale na druhej strane, ešte jednu vec chcem povedať. 

Ja podporím eee eee zvýšenie dane z nehnuteľnosti, ale 

očakávam teda, že sa za to urobí niečo aj pre Novomešťanov. 

A bohužiaľ, v tých, v tom roz rozpise ciest, ktoré sa majú 

robiť, nenachádzam nič, čo by bolo také veľmi smerodatné. 

Je tam síce oprava starej Klenovej, ktorá, ktorú si teda 

veľmi málo Novomešťanov všimne. My sme navrhovali Račiansku 

a Vajnorskú, pretože to je niečo, čo si určite Novomešťania 

všimnú.  

Čiže, ja by som rada o tomto ešte diskutovala.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja by som iba uviedol, že daň z nehnuť eee daň 

z príjmu fyzických osôb, ktorá sa zvýšila nezdaniteľná 

čiastka prinesie jednému človeku za rok devätnásť Eur aj 

deväťdesiatdva centov. To je suma, ktorú vlastne touto 

úpravou sa zmení. O toľko dojde samospráva. O devätnásť Eur 

deväťdesiatdva centov. A zvýšenie, o ktorom sa bavíme teraz 

je cirka možno dvadsať Eur na byt. To znamená, cirka o tú, 

ako jeden zarábajúci zarobí kvázi na na tejto dani z príjmu 

fyzických, tak toto je tých dvadsať Eur. O tomkosa o tom sa 

bavíme. A tých dvadsať Eur čo zarobí, pravdepodobne minie 

a za to zaplatí dépeháčku (DPH) alebo spotrebnú daň. Takže, 

štát je plusový, my sme mínusoví. A tých dvadsať Eur keď 

jednoducho dá samospráve za byt, to je jednoducho táto 

téma.  

Takže, nebavme sa tu o tom, že ideme tunák tretiu 

svetovú vojnu. 

My sme tu teraz pozeralil priemernú cenu káblovky. 

Priemerná cena káblovky stojí desať Eur na mesiac. To 
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znamená, keď niekto nemá (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

dať dvadsať Eur (gong) a má káblovku, tak nech  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky.  

Poďme eee k ööö obyvateľom, ktorí sú prihlásení do 

diskusie.  

Možno iba pred tým ako prídeme k prvému, ja vám chcem 

iba vys eee zopakovať ten sľub, kto, o ktorom viete. 

Peniaze, kto, päťdesiat percent z toho navýšenia dane 

z nehnuteľnosti, ktoré dostane mesto, budú využívané dvoma 

spôsobmi. Polovica pôjde navyše nad opravy ciest 

a chodníkov, druhá pôjde do verejných priestorov. Zoznam 

konkrétnych projektov aj po samozrejme dlhej diskusii 

s mestskými časťami, ktorá je pred nami, zverejníme na 

našom webe v januári tak, aby si každý občan mohol 

odpočítať a videl reálne tie peniaze. Toto platí a budeme 

na to tlačiť, budeme na to dbať.  

Prosím vás, asi je naraz keď môžme všetkých štyroch 

odhlasujme poslancov do eee občanov do diskusie.  

Prosím vás, zdvihnite ruky, keď súhlasíte.  

(Hlasovanie.) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím zástupcu spoločnosti Slovnaft, pána Molnára 

Antona. 

Dobrý deň, nech sa páči. 

Ing. Anton   M o l n á r , . zástupca spoločnosti Slovnaft:  

Dobrý deň prajem. 

Skúsim si to trošku zvýšiť (poznámka: prednášajúci si 

upravuje mikrofón) 

Dobrý deň prajem. 

Od rána sa zúčastňujem diskusie.  

Ja by som možnože a z toho, čo vnímam, aj čo tu 

počúvam, vám trošku predstavil tie širšie súvislosti, čo to 

znamená pre priemysel a podnik eee takéto zvýšenie, alebo 

takýto zásah. 

Mnohí ste možnože nerobili v korporácii a v priemysle 

a nevnímate niektoré súvislosti a vnímate tú firmu, len že 

však to je veľká firma, ktorá je bohatá a pre ňu to nie je 

problém.  

Jedna rovina je, že tá firma, tú firmu tvoria ľudia, 

ktorí tam robia. Sú to Bratislavčania, väčšina je 
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Bratislavčanov. Čiže okolo, bavíme sa okolo vyše 

dvetisícpäťsto ľudí môže byť Bratislavčanov. Chodia tu ich 

deti do škôlok, míňajú tu peniaze, kupujú tu nehnuteľnosti, 

platia tu iné dane. Týmto krokom túto skupinu ľudí ešte 

viac znevýhodňujete, pretože vnútorne tá firma bude tlačená 

hľadať nejaký spôsob, aby efektívnejšie vedela fungovať 

a udržať sa v konkurenčnom zápase v Európe, alebo 

v Strednej Európe, kde máme veľmi silný pretlak rafinérií 

a práve v období kedy celý tak, celý tento sektor prechádza 

transformáciou, je každý náklad a každá efektivita a tlak 

na efektivitu úplne zásadná.  

Čiže, každý nepredvídateľný krok nás výrazne 

znevýhodňuje čo do budúcnosti nie len voči konkurencii, ale 

aj voči podnikom, s ktorými súperíme o investície v rámci 

Strednej Európy.  

Čiže, keď sa bude akcionár rozhodovať, kde umiestni 

špičkovú novú technológiu, ktorá môže byť úplne odlišná od 

súčasného rafinérskeho priemyslu, tak bude veľmi uvažovať 

aké má náklady tu, aké vypočítateľné podnikateľské 

prostredie a či to radšej nespraví v Sasalombate 

v Tisajvároši (Tiszaújváros) v Rieke (Rijeka) v Chorvátsku 

alebo v Maďarsku.  

Čiže, to sú veci, ktoré možno vy si neuvedomujete, 

ale Bratislava, napríklad aj by chcela mať super modernú 

spaľovňu. Kto ju postaví Bratislave, ak nie nejaký silný 
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investor, ktorý chce prísť? Kto ju postaví na takú úroveň 

ako je v Štokholme? Do akého prostredia by ten investor mal 

prísť?  

Čiže, každá nepredvídateľná udalosť dáva veľmi jasný 

signál priemyslu a celkovému podnikateľskému prostrediu, že 

toto prostredie je nevypočatelné a môže sa mu kedykoľvek 

stať, že zásahom zvonka akýmsi regulačným opatrením sa  mu 

náklady zvýšia. Razantne.  

Že my sme prekvapení, že nešlo, nešiel tento návrh 

klasickým pripomienkovým konaním, o čom svedčalo aj tá 

diskusia na komisii. Nebolo to prekvapenie moje, ako som sa 

dopočul aj viacerých poslancov. Určite za tým stálo veľa 

práce a určite to nebolo jednoduché, ako sme to počuli, ale 

predsa len človek očakával, ja ako Bratislavčan rodený, že 

práve (gong) vy ukážete, možnože na začiatku, tú efektivitu 

a až potom pristúpite k takémuto zásadnému opatreniu. 

Pretože bajkšering (bikesharing) robíme, ale robíme ho 

stále z naš (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  
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Takto. Eee. Poďme ď ďalší občan pán Boris Michalík 

zástupca Folcvágen Slovensko (Volkswagen Slovensko). 

Ing. Boris   M i c h a l í k , . zástupca spoločnosti 

Volkswagen Slovensko:  

Dobrý deň. 

Chcem sa poďakovať za možnosť povedať tu pár slov, 

keďže sme my v automobilovom priemysle trénovaní na to byť 

efektívni, tak nebudem už opakovať to, čo sa tu povedalo. 

Keď si zoberiete príspevok kolegu zo Slovnaftu, vymeňte si 

tam rafinérie za autopriemysel a je to to isté.  

Boli tu otázky eee, alebo povedalo sa tu slovo 

kompromis. My vieme, čo je kompromis, vieme, že sú obidvaja 

nespokojní a vtedy je dobrý. My by sme ho radi s vami 

urobili, keby sme mali čas a možnosť s vami debatovať. Tu 

možnosť sme dostali minimálnu. Oznámili ste nám, že takéto 

sú dane a s odretými ušami sme ešte urobili nejakú úpravu, 

ktorú tu pán poslanec spomínal.  

Nejedná sa o kompenzácie Folksvágenu (Volkswagen), my 

kompenzácie si robíme z našeho rozpočtu väčšinou. A keď, 

tak sa tam jedná o nejaké iné formy. Takže, nechceme 

kompenzovať.  

My sme investovali do mesta. Sme súčasťou mesta. Ja 

som starý Prešporák a som v tej firme od prvého dňa, takže 
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viem, o čom hovorím. A radi budeme s mestom spolupracovať, 

ale neštandardnosť vašeho postupu pri schvaľovaní zvýšení 

daní, je to, čo nás prekvapilo. Lebo nevideli sme žiadnu 

dopadovú štúdiu na to, ako to dopadne na podnikateľské 

subjekty, fyzické osoby, právnické osoby.  

Je tu rozsiahla diskusia a ja ešte dneska mám dojem, 

že vlastne niektorí poslanci nevedia, o čom sa presne 

bavia, pretože to nepoznajú. Dostali to pred chvíľou.  

Takže nabudúce by sme len poprosili. Buďme partneri, 

rokujme, my vieme čo je kompromis a určite ho dosiahneme.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Poprosím pani Miklovičovú.  

Nech sa páči. 

Občianka   Jana   M i k l o v i č o v á :  

Aha, takto? 

Dobrý deň, ďakujem za slovo. 
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Reprezentujem Bratislavskú občiansku iniciatívu, je 

to platforma, ktorá pôsobí už v komunálnej, nepoviem že 

politike, ale v aktivite, no, už aspoň desať rokov.  

My osobne považujeme to, čo je predložené so zvýšením 

daní za lož a za zavádzanie. Už ste aj počuli, že to sa 

bude reťaziť. To nejde len o to, že sa daň za ub niektorých 

dotkne. To sa premietne do ďalších tovarov, do ďalších 

služieb.  

Ale my sme sa stali rukojemníci vládneho zákona, 

ktorým vy tu šermujete. Ale vy tu nikto ste nepovedali, že 

vláda oddĺžila mesto desať miliónami, pätnásť miliónov 

premiér daroval, alebo ako to nazvať, príspevok mestu.  

Že tu je v tomto magistráte najvyššia prezamestnanosť 

aká bola od, a to si pamätám dobre, Ďurkovského, že ste si 

zvýšili dosť nekorektne platy, ktoré asi tiež treba nejako 

vykrývať, asi z týchto daní, no a tým pádom ešte v Pláne 

Bratislavy, v tej brohu brožúrke elegantnej graficky najmä, 

obsahovo bolo tiež všeličo posľubované a to asi teraz 

budeme platiť my. Lebo tam nebolo povedané bé. Tam bolo len 

sa to bude robiť.  

Takže my si to všetko zaplatíme. My potom z toho 

budeme mať radosť, možno nie. Ale upozorňujem, ja osobne 

veľmi dobre poznám sociálne slabé skupiny, nie len 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 152 

seniorské, to neni o tých dvadsať euro, alebo o to, že budú 

mať káblovku.  

A teraz dokonca ide o to, že je to hoax? Pýtala som 

sa včera tlačového. Je to hoax, že od sedemdesiat až do sto 

euro to bude zvýšené. To asi nie je iba o tých dvadsať 

euro. Ale ráno som dostala informáciu, preto musím skončiť, 

to čo som chcela povedať, tu lietajú niekde stodvadsať 

alebo až dvesto miliónov v porovnaní s tým, čo boli príjmy 

asi za exprimátora mesta a aké sú teraz. Ja si toto overím 

a podáme to tlačovou správou. Ale je zaujímavé, že mnohí tu 

sediaci o tom vedia. Aj sa k tomu priznávajú.  

Takže toto pôjde cez občiansku platformu ako tlačová 

správa von, pokiaľ to budeme mať naozaj relevantne 

potvrdené. Ale potom už naozaj sa asi budeme pozerať na 

tento celý zaťažujúci a možno progresívny, ako tu bolo 

povedané, rituál za totálne nekorektný.  

Takže ďakujeme vám za vianočný darček, ktorý ale 

nebude len na Vianoce, ktorý zostane permanentne. T 

Takže, nie je čo vlastne dodať. Občan u vás je 

v tomto prípade na konci.  

Dovidenia. (gong) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To boli, a nie. Pardon. Ešte ideme na štvrtého 

občana, ktorý sa prihlásil, pán Ďurči Marián.  

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem. 

Prosím vás pekne, počul som tu aj pár rozumných vecí, 

ale aj aj totálnych hlúpostí a klamstiev.  

A pán Buocik,  

vám to vysvetlím čo sa týka daní.  

Mám svokru v Dúbravke, ktorá nám darovala záhradu 

o výmere dvestodes, štyristodesať metrov štvorcových. 

V dvetisícsedem siedmom roku sme platili 

sedemstopäťdesiattri tridsaťjedna euro daň. V roku 2016 sme 

začali stavať dom, lebo sme predali Krčace, tam kde ešte sa 

budeme baviť, vtedy som dostal daň dvestodeväťdesiattri 

euro päťdesiatdva centov a keď nastúpil pán Nesrovnal 
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a strana SMER, ktorá pripravila zákon, tak som dostal za 

neskolaudovanú stavbu daň sedemstotridsaťštyri euro.  

Takže, pán Miškanin, povedzte súdruhom v SMERe 

(SMER), že SMER neni sociálna demokracia, ale je sociálna 

demagógia a jej politika je defraudácia sociálnych hodnôt 

a lynčovanie ľudí. Takáto je demokracia na Slovensku. 

A poďme ďalej. Bola ďalej prijatá daň za rozvoj 

tridsaťpäť euro na meter štvorcový. Toto je pomoc mladým 

rodinám? Takto sa predražujú? Spočítajte si šesťdesiat 

metrov štvorcových  krát tridsaťpäť, koľko zaplatí občan? 

Spočítajte si deväťdesiat. Toto je normálne? Že keď je 

Slovenská technická norma 73 63 10,ktorá hovorí v článku 20 

o prepočte počtu parkovacích stání, kde do roku 2004 bol na 

dom dve parkovacie miesta, potom bola zmena jedna krát 

jedna celá jedna. To je len v banánovej republike na 

Slovensku, sa všetko zaokrúhľuje nahor. Čiže, rodinný dom 

musí mať tri.  

Ale to by nebolo ešte všetko k tomu výpalníctvu.  

Za metre štvorcový domu platím štyridsať centov, za 

garáž platím euro päťdesiat.  

A kde sú zdroje?  

Keď som bol zástupoca ócéhá (OCH), mali sme zimu, za 

ktorú ma vyhodili smeráci, lebo som bol nepohodlný, tak sme 

mali zimu za jedna celá jedna milióna. Teraz, pán Uhler, vy 
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ste načali za deväťstotisíc faktúru za  zimnú pohotovosť 

z roku 2000. Preto som volil Nesrovnala. To si ešte 

vykonzultujeme.  

Deväťstotisíc bola mesačná faktúra.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No však. A dal ste trestné oznámenie? Ja som mal celú 

zimu za jedna celá jedna milióna a mali sme tu dva ťažké 

pluhy z Galanty. Takže mi nehovorte.  

Poukazovali sme na Most esenpé (Most SNP). Preťažený, 

sfušovaný, predražený? Do dnešného dňa nemáme zápis od 

februára.  

Štyri a pol milióna autá z béveesky (BVS). 

Stopäťdesiattisícová odmena riaditeľovi Infraservisu. Mám 

pokračovať?  

Vy, vy, vy chcete zvyšovať dane? Toto neni žiadna 

politika. Toto je, toto je otrokárstvo. (gong) veď vy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Eee. Eee. Toto bol posledný príspevok. To znamená, že 

ja odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Bol podaný eee dosť rozsiahly pozmeňujúci 

a doplňujúci návrh. Tento návrh sa týka tak uznesenia, ako 

aj samotného vézeten (VZN) a jeho jednotlivých ustanovení.  

Takže najskôr by sme hlasovali eee tou časťou, ktorá 

sa týka zmeny a doplnenia vézeten (VZN). Eee. Nebudem to 

celé čítať, bolo to tu prečítané. No. Trvalo to asi skoro 

pätnásť minút to. A neni to ani potrebné, keďže to bolo 

prečítané.  

Čiže, budeme najprv hlasovať o tej časti, ktorá sa 

týka zmeny a doplnenia jednotlivých ustanovení vézetenka 

(VZN).  

Čiže, tá časť potrebuje mať tri pätiny prítomných, 

aby sme vedeli ako hlasujeme. O tejto časti. 

A potom sa dostaneme k zmene toho uznesenia.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tejto časti.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťtri, proti štyri, zdržalo sa dva a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 4-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

 
návrh p. Tešoviča- zmeny a doplnenia VZN 

 Prítomní: 39 Áno 33 Nie: 4 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  NIE Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NIE T. Korček NIE 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Potom máme časť pozmeňujúceho návrhu, ktoré sa týka 

uznesenia. Tam sa dopĺňa bod bé (B), kde žiadame primátora, 

aby zverejnil kompletný zoznam opráv.  

Čiže, v tejto časti, keďže nejde o vézetenko (VZN), 

stačí nadpolovičná väčšina klasická.  

Tak môžte dať, prima, pán primátor, o tomto 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.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

To je zoznam zverejní komplet 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o zozname o uznesenia, aby sme tam dali ten 

zoznam opráv. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 4-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

 
návrh p. Tešoviča – doplnenia bodu B do 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

No a na koniec ideme hlasovať teraz o návrhu ako 

o celku, keďže je tam to vézetenko (VZN), tak to sú tri 

pätiny prítomných poslacov, už v znení toho pozmeňujúceho 

a doplňujúceho návrhu. Čiže, návrh ako celok.  

Môžte dať, pán primátor, o tom hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťdva, proti štyri, zdržalo sa dva a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 4-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

 
hlasovanie o celku v znení prijatých zmien 

 

 Prítomní: 38 Áno 32 Nie: 4 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  NIE Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NIE T. Korček NIE 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností so zohľadnením 

pripomienok mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. 
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B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zverejniť kompletný zoznam opráv, rekonštrukcií a 

investičných projektov hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré 

budú kryté výnosom z vyššej dane z nehnuteľností v rokoch 

2020 - 2022, na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 29. 02. 2020 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5 NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROKY 2020 – 2022 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päť, tiež komplikovaný bod, Návrh 

na rospo návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy na roky 2020 – 2022. 

Dohoda s klubmi, chceme dať prestávku teraz, alebo 

ideme na rozpočet?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Dajte na to nejaký názor. Je jedenásť hodín, mala byť 

prestávka.  

(poznámka: počuť „dajme“) 

Teraz prestávka? Okej.  

Dajme si prestávku, jedenásť nula sedem, jedenásť 

tridsať poďme, prosím vás presne ale, dobre?  

Ďakujem pekne. 

 

(Prestávka od 11.07 do 11.45) 

 

(Po prestávke) 

(poznámka: počuť slová „Však už idú. No neviem kde 

sú.“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme uznášaniaschopní?  Asi nie, že?  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 
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Naozaj je to pätnásť minút po dohodnutom termíne. 

Neviem ako to mám vnímať. A neviem ako to majú vnímať 

ostatní, ktorí tu sedia načas, že prosím vás, zaujmite 

svoje miesta a poďme pracovať.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2020  2022. 

A poprosím o úvodné slovo. 

Matúš Lupták,  

nech sa páči. 

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

financií: 

Ďakujem pekne. 

Predkladáme vám návrh rozpočtu hlavného mesta na roky 

dvadc 2020 až 2022. 

Tento návrh je takým priesečníkom komplikovaných 

situácií a je to priesečníkom nižšieho očakávaného rastu 

príjmov oproti minulým rokom, vysokého nárastu mzdových 

a iných prevádzkových výdavkov kvôli legislatívnym zmelám 

zmenám, ako aj (poznámka: nezrozumiteľné slovo) cieľ dlh 

pod päťdesiat percent bežných príjmov a zároveň pokračovať 

v realizácii prioritných projektov mesta.  
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To, čo je v tom návrhu rozpočtu odrazené 

a zohľadnené, sú viaceré legislatívne zmeny z roku 2019 ako 

aj zhoršujúca makroekonomická situácia, ktorá sa odrazila 

na nižších očakávaných príjmoch rozpočtu hlavného mesta 

oproti jarnej prognóze je tento výpadok asi šesť percent 

príjmov ročne. To znamená, že kvôli zmenám nezdaniteľnej 

časti základu dane príde hlavné mesto o osem miliónov 

v roku 2020, o trinásť miliónov v roku 2021 a o trinásť 

miliónov v roku 2022. To je kombinácia teda niž nižšieho 

výberu dane aj očakávaného nejakého spomaľovania ekonomiky.   

Zároveň bez akýchkoľvek zmien politík hlavného mesta 

by bežné výdavky kvôli legislatívnym zmenám a kolektívnym 

vyjednávaním narástli o desať až pätnásť miliónov Eur. Či 

už je to povinná valorizácia taríf tých platov zamestnancov 

vo verejnom záujme, novela zákona o sociálnych službách, 

vyššie výdavky na neštátne školy, zimná údržba chodníkov, 

nárač či nárast platov v dopravnom podniku.  

Tento rozpočet zatiaľ nezohľadňuje akékoľvek nové 

príjmy, či už príjmy od vlády, alebo príjmy zo zvýšenia 

daní. A zároveň predpokladá pokles príjmov z dividend 

mestských obchodných spoločností, čo čo znamená, že ten 

rozpočet je nastavený veľmi konzervatívne a viaceré, hlavne 

investičné projekty, ktoré nie sú, ktoré neboli 

rozpracované, alebo neboli nejako vysokou prioritou, museli 

byť dočasne dané pod čiaru, aby mohli byť zapracované či už 
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po  zapracovaní nových príjmov, alebo potom, čo začnú eee 

z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu chodiť prostriedky 

na dobro Dúbravskokarloveskú radiálu, na ktorú musíme 

zatiaľ rozpočtovať vlastné peniaze na krytie nejakej, 

nejakého prvého štvrťroka. 

Hlavnou ambíciou tohto rozpočtu napriek tomu je 

pokračovanie rozpracovaných projektov, predovšetkým 

v oblasti dopravy. Či už je to teda dokončenie Dúbravsko-

karloveskej radiály, výstavba petržalskej električky 

v rokoch 21 až 23, príprava modernizácie tratí na 

Ružinovskej a Vajnorskej, menšia rekonštrukcia v Rači, či 

v Starom Meste čo sa týka električkových tratí. Obnovu 

vozidlového parku Dopravného podniku. Ako aj spustenie 

parkovacej politiky, či výstaba parkovísk.  

Pri cestách sa počíta s prípravou rozšírenia 

Harmincovej ulice a prípravou rozšírenia Petržalskej ulice 

v Čunove.  

V oblasti životného prostredia bude mesto prvýkrát 

inventarizovať všetky svo, všetky svoje stromy, všetku 

svoju zeleň a bude taktiež preberať do správy Sad Janka 

Kráľa, kde začne s revitalizáciou a zanedbanou údržbou.  

To prinesie významné navýšenie rozpočtu u sekcie 

životného prostredia. Eee. A bude sa postupne tým pádom 
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pracovať na nejakej zmene prístupu k zeleni a výsadbe 

nových stromov. 

Zároveň Metropolitný inštitút Bratislavy bude 

realizovať viaceré súťaže návrhov na kľúčové verejné 

priestory po celom meste.  

V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na zimnú, letnú 

údržbu kvôli teda chodníkovej novele. Zároveň sa začína 

budovať komunálny podnik mesta, aby, aby v budúcnosti 

výdavky na zimnú, letnú údržbu rástli pomalšie, respektíve 

mohli, mohli klesať.  

Eee. Taktiež bude prebiehať hĺbka príprava budúci rok 

na nový spôsob správy, prevádzky a rozvoja verejného 

osvetlenia. Ako je optimalizácia nákupu elektriny. Prvé 

identifikované úspory pri nákupe elektriny na distribučných 

poplatkoch sú asi, asi pol milióna euro ročne, ktoré vedia 

byť implementované okamžite.  

Meg mesto bude taktiež postupne zanedbávať investičný 

dlh na svojom nehnuteľnom majetku a bude meniť politiku 

nájomných vzťahov s cieľom zvýšiť nedaňové príjmy 

z prenájmu majetku. 
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Čo sa týka majetku v oblasti dostupného bývania, bude 

mesto projektovať a súťažiť viaceré nové prvé nájomné byty 

a taktiež začne aktívnejšie pracovať v oblasti pomoci ľuďom 

bez domova a vylúčeným komunitám. 

Tento rozpočet taktiež počíta aj s novým úverom, 

ktorý bez zvýšenia daní bude oscilovať približne okolo 

päťdesiatich percent. Tá vládna pomoc  a zvýšenie daní nám 

umožní požičať si menej a tým pádom udržať ten dlh pod 

nejakým dlhodobým cieľom približne štyridsiatich piatich 

percent bežných príjmov.  

Ako samostatný materiál, ktorý nasleduje po tomto 

bode sa predkladá aj návrh na uzatvorenie rámcovej zmluvy 

práve s Európskou investičnou bankou, ktorá nám umožní 

čerpať dlhodobé úverové financovanie počas celého obdobia 

na roky 20 až 24 približne päťdesiat miliónov Eur. Tieto 

dlhodobé úvery sú kvôli rozloženiu splatnosti a dlhšej 

fixácií úrokových sadzieb výhodnejšie ako strednodobé úvery 

od komerčných bánk.  

A na záver, absolvovali sme viaceré rokovania s vami 

za po (poznámka: zahučanie zvuku) rozpočtu 

Poprosím ešte eee čas. 
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A na základe toho máte aj pred sebou viaceré 

dodatočné materiály informačné, ktoré roz rozvíjajú to, čo 

to v tom rozpočte je.  

Vidíte pred sebou aj prvý návrh plánu opráv ciest na 

roky 20 až 22. Je  v ktorom sú zapracované prvé podnety, 

ktoré sme od vás dostali. A zároveň sú to návrhy našich 

správcov na oddelení správy komunikácií. Tento návrh je 

živý, dá sa s ním ešte pracovať, ale považujeme ho za prvý 

návrh, aby ste videli, čo zatiaľ prá plánujeme opravovať 

najbližšie tri roky.  

Taktiež máte pred sebou prvú verziu investičného 

plánu, to znamená, sú tam všetky investície, ktoré 

v rozpočte sú na všetky tri roky. eee aj s nejakým 

očakávanými výdavkami. Tento na investičný plán budeme ešte 

aktualizovať a dopĺňať, aby bol aj potom zverejnený niekde 

na webe a a budete si vedieť vyhodno, vidieť v akom stave 

jednotlivé projekty sú.  

Á. Takže toľko, toľko zatiaľ k rozpočtu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Počkajte sekundu ešte.  

Prečo tam máme stopku na pani starostku? Upravme to.  

Pani starostka Ferenčáková, asi vy ste sa skoro 

prihlásili, tak. Pustíme ju, dobre? Nie? Áno.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor.  

Ja by som chcel poďakovať za predložený návrh 

rozpočtu a hlavne za to, že konečne sa dostala do rozpočtu 

rekonštrukcia aj rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova.  

Dnes komunikácia je v takom stave, že nám hrozí 

pomaly jej zatvorenie, lebo v zimných mesiacoch vozidlá 

emhádé ťažko prechádzajú. Ona je v zlom, teda v havarijnom 

stave, úzka, skrátka nevyhovujúca.  

Čiže, naozaj, zaslúžila by si po tých päťdesiatych 

rokoch konečne teda nejaké, nejakú komplexnú rekonštrukciu. 

Čiže, veľmi pekne ďakujem. 

Ale zároveň by som chcela pripomenúť, nevidela som 

nikde v rozpočte ešte jednu, síce drobnejšiu opravu, ale na 

ulici Hraničiarskej, kade tiež je to komunikácia teda, po 
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ktorej prechádza emhádé (MHD) v časti asi stopäťdesiat 

metrov dĺžky, alebo stodvadsať metrov teda dĺžky, už dva 

roky upozorňujeme na to, že pri nespevnenej krajici je 

strašne, krajnici je veľkej, veľký výmoľ do hĺbky až 

sedemdesiat centimetrov a autobusy už vlani teda mali veľký 

problém eee. Vlani to bolo zaliate as, ešte nie teda počas 

tohoto vedenia, ale minulého, zaliate nejakým asfaltom, 

znovu je to celé poodtŕhané. Čiže, toto by som potom 

prosila, keby sa teda dostalo do rozpočtu.  

A ešte by som chcela, keď už mám slovo a čas 

poďakovať, teda aj keď sme prijali veľmi nepopulárne 

všeobecne záväzné nariadenie v predchádzajúcom bode, chcela 

by som veľmi vyzdvihnúť prácu práve pracovníkov magistrátu 

finančného oddelenia. Rozhodne mi dajú kolegovia za pravdu, 

že vlastne materiály, ktoré sa tvorili a ktoré boli 

pripomienkované, obratom boli zapracovávané pripomienky, 

obratom nám materiály boli doručované.  

Čiže, skutočne, bolo za tým veľmi, veľmi veľa práce, 

veľa času. A s takýmto, takýmto spôsobom, ktorý teda tu bol 

v súvislosti s tými, s tým prípravou materiálov, som sa 

ešte doteraz nestretla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Pe pekne pani starostka, aj za 

naše celá, celú sekciu. Naozaj mali extrémne rušné posledné 

dva, tri mesiace.  

Pán Tešovič, 

nech sa páči. 

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

Vážené pani kolegyne, páni kolegovia, milí hostia,  

v období medzi zverejnením návrhu rozpočtu a dnešným 

rokovaním o tomto návrhu sme absolvovali viacero rokovaní 

a stretnutí s vami ako s poslancami, na ktorých vznikli 

podnety a návrhy na doplnenie tohto návrhu rozpočtu.  

Tých stretnutí bolo mnoho, prakticky denne a naozaj 

som rád, že sme dospeli teda k nejakému, nejakému 

kompromisnému návrhu.  

Predkladám preto návrh na zmenu tohto rozpočtu vo 

forme tabuľky, ktorú vidíte pred sebou na stoloch. Zároveň, 

zároveň by som vám chcel v skratke predstaviť tieto zmeny.  

Návrh presúva z rozpočtu na rok 2019 aktivity, ktoré 

v pôvodnom návrhu rozpočtu na rok 2020 neboli zahrnuté. 

Predovšetkým ide o projekt rekonštrukcie Jurigovho 

námestia, projekt rekonštrukcie osvetlenia na futbalovom 
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ihrisku Molecova. Oba projekty zač, boli začaté v roku 

2019, ale ich realizácia sa posunula do roku 2020. 

Tiež ide o projekt cyklotrasy Pri mlyne, ktorý mal 

byť pôvodne realizovaný minulý rok. Návrh zapracúva aj 

požiadavky dvoch komisií na úpravu rozpočtu. Konkrétne 

navyšuje príspevok pre Bratislava turist bord (Bratislava 

tourist board) o stopäťdesiattisíc Eur na konkrétny účel. 

Podporu cestovného ruchu v území hradu Devín, ktorého 

zázemie je dlhodobo zanedbané. 

Zároveň presúvame stotisíc Eur z grantového programu 

na podporu športových podujatí na program investícií do 

športovej infraštruktúry a navyšujeme prostriedky na 

rekonštrukciu ZUŠ a centrum cen centier voľného času 

o dvestotisíc Eur.  

Do rozpočtu tiež navrhujeme zavrhnúť, navrhnúť 

prostriedky na opravu pochôdzných terás, ako aj z väčšej 

časti podporiť veterinárnu oblasť tohto mesta.  

Rovnako v novej podobe navrhujeme spustiť podporu 

mnohodetným rodinám v núdzi, ktorá bude realizovaná cez 

novovzniknutú Nadáciu Bratislava.  

Pokiaľ si naozaj spomínam, viaceré príspevky vás, 

kolegyne, kolegovia zo všetkých zastupiteľstiev tohto roku, 
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tak všetky tieto veci a tieto požiadavky tam aj veľmi často 

od vás oprávnene odznievali.  

Na záver navrhujeme rozbehnúť projekty, ktoré boli 

dlhodobo odkladané. Konkrétne, vyčleniť prostriedky na 

majetkové vysporiadanie budúceho chodníka a osvetlenie na 

Starých gruntoch, ako aj na projektovú dokumentáciu 

a realizáciu svetelnej križovatky na Ajsnerovej 

(Eisnerovej) ulici pod železničným mostom.  

Verím, že podporíte tieto spoločné návrhy na úpravu 

rozpočtu na rok 2020, ktoré nám umožnia dokončiť rozbehnuté 

projekty.  

V tomto zmysle teda chcem predložiť pozmeňujúci 

návrh. Podotýkam, že ide o dohodu poslaneckých klubov, čiže 

je to spoločný návrh poslancov. Chcem aj teda požiadať 

potom v prípade, že mi dôjde čas, aby bol primerane 

predĺžený.  

Navrhujem zmenu navrhnutého uznesenia tak, že bod 

A uznesenia navrhujeme nahradiť nasledovným textom: 

Za A schvaľuje 

po prvé,  

rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti 

v sume štyristopäťdesiattisícštyristotridsaťpäť, eee, 
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štyristopäťdesiat miliónov štyristotridsaťpäťtisíc 

štyristosedemdesiatštyri eee Eur vrátane finančných 

operácií,  

po druhé,  

príjmy bežného rozpočtu v sume tristodvadsaťšesť 

miliónov štyristoštyridsaťtisíctristošesťdesiatdeväť Eur,  

výdavky bežného rozpočtu v sume tristodvadsaťštyri 

miliónov stosedemdesiatjednatisícsedemstotridsaťosem Eur 

a prebytok bežného rozpočtu v sume dva milióny 

dvestošesťdesiatosemtisícšesťstotridsaťjeden Eur.  

po tretie, 

príjmy kapitálového rozpočtu v sume šesťdesiatjeden 

miliónov dvestoosemdesiatdeväťtisícšesťstosedem Eur, 

výdavky kapitálového rozpočtu v sume deväťdesiatdeväť 

mil (gong)(poznámka: nezrozumiteľné slová) tisíc 

štyristotri Eur, 

a schodok kapitálového rozpočtu v sume tridsaťsedem 

miliónov osemstoštyridsaťtisícsedemstodeväťdesiatšesť Eur.   

po štvrté 

príjmové finančné operácie v sume šesťdesiatdva 

miliónov sedemstopäťtisícštyristodeväťdesiatosem Eur, 

výdavkové finančné operácie v sume dvadsaťsedem 

miliónov stotridsaťtritisíctristotridsaťtri Eur 

a prebytok finančných operácií v sume tridsaťpäť 

miliónov päťstosedemdesiatdvatisícstošesťdesiatpäť Eur.  
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po piate, 

použitie peňažných fondov hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy na rok 2020, 

po šieste,  

záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových 

a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery 

na rok 2020, 

po siedme, 

programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy na rok 2020. 

Ďalej navrhujem zmenu a doplnenie textu v materiáli, 

a to tak, že do materiálu navrhujeme zapracovať zmeny 

v zmysle priloženej tabuľky, ktorú máte k dispozícii 

s priložením tabuľky ako prílohu materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Budeme o tom hlasovať potom na koniec, nie?  

Dobre.  
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Ideme ďalej. 

Nech sa páči,  

pani starostka Čahojová, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja som teraz v tomto príspevku pána Tešoviča začula 

slovíčko grantový program pre pomoc mnohodetným rodinám 

v núdzi. Myslím si, že pani viceprimátorka potvrdí, že ide 

to úplne mimo myšlienku, ktorú odporúčala sociálna komisia. 

Kedysi v minulosti bola podpora mnohodetných rodín. 

Vyjadrenie z oblastní sociálneho proste programu. A keďže 

sa to zrušilo z dôvodu nejakej ne ne nesúladu s výsledkami 

kontroly, tak sme teda radi, že sa toto ocitlo v tomto 

nadačnom. Ale tu nejde o pomoc rodinám v núdzi mnohodetným, 

ale o podporu mnohodetných rodín. Nie o pomoc. Nie tí, čo 

žiadajú pomoc. Ale ako symbol oceňovania rodín, ktoré teda 

majú viacej detí.  

Tak ja by som poprosila, či by sa nedalo 

autoremedúrou opraviť, tento, lebo naozaj je to v súlade, 

ako myslím si, s názorom sociálnej komisie 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasne. 

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

aby sa to nazvalo Grantový program na podporu 

mnohodetných rodín. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Môžem si to rovno autoremedúrou teraz zobrať?  

Tak rovno si to beriem autoremedúrou. Meníme ten 

text. Rozumiem tomu rozdielu, o ktorom hovoríte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ty to musíš? Ty si predkladateľ? Aha, pardon. Tak to 

musí ísť Rasťo asi, že?  

Poprosme pána Tešoviča,  

nech sa páči, zapnite ho.  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si tento návrh pani starostky Čahojovej osvojujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nepovieš to autoremedúre? To netreba hovoriť?  

Ja to tu, je tam erko, ja to tu hovorím stále jak 

blbec.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

No, to je to isté. Keď si to osvojuješ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej. 

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

Tak to znamená, že to je ako autoredúrou to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dobre. (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Pán poslanec Kunst. 

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

Dobrý deň,  

ďakujem pekne. 

Ja len by som rád dal do pozornosti plán aktivít, 

alebo plán opráv komunikácií na rok 2020 22.  

Vieme, že Devín je v nútenej správe, vieme, že máme 

problémy s tým, nebudem sa to rozoberať, tuná aj kolega dal 

nejakú podporu na cestovný ruch, ale máme prístupovú cestu 

po na pod Hrad Devín a dali sme ju do plánu až na rok 2022. 

Je to päťsto metrov štvorcových, cca dvadsaťtisíc.  

Čiže, ja by som bol veľmi rád, aby sa to presunulo na 

začiatok. Pretože aj Devínske bralo sme v roku 2019 nič 

nerobili, s národnou kultúrnou pamiatkou sa všetci hrdíme, 

teraz sme to dali do rozpočtu 2020 na nejakých 

stoštyridsaťtisíc.  

Čiže, ja by som bol rád, aby sa to nejako zosúladilo. 

Lebo keď budeme robiť opravu a sanáciu brala, plus národná 

kultúrna pamiatka a ten prístup za tých dvadsaťtisíc, tak 
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to je, myslím, že to by sa dalo dať do toho plánu, keď sa 

to bude upravovať.  

A taktiež rád by som, aby sme sa posunuli niekde 

ďalej s Devínskou cestou. Mali sme sedenia, ale opäť vidím 

len tuná v návrhu v GIBe (GIB) stotisíc, stotisíc  

a nevidím tam nič ďalej, tú myšlienku, čo hovoríme, že je 

to rekonštrukcia plus rozširovanie cyklistického chodníka. 

A ja si myslím, že už teraz mala ukončená byť EIA a my 

stále máme aj tuná v návrhu nejakých investícií stotisíc, 

tak ako tento rok, aj budúci rok, aj v roku 2022.  

Takže, mne to vychádza, že vlastne nejdeme robiť tú 

rekonštrukciu a nezačneme určitým časom. Je to jediná 

prístupová cesta do Devína. A ešte raz, národná kultúrna 

pamiatka si to zaslúži. A pokiaľ naozaj nám tá cesta tam 

spadne, lebo ju tam pový podmýva na určitých úsekoch Dunaj, 

mŕtve rameno, tak potom budeme mať veľký problém.  

Takže, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja po poprosím rýchlu reakciu, aby sa to nestratilo 

niekde v debate.  
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem. 

Čo sa týka opravy ciest, určite že my sme aj teda 

komunikovali, že ten zoznam tých plánovaných opráv je 

nejaký živý dokument, ktorý sa ešte bude na základe vašich 

pripomienok, môže sa meniť. Určite ak ide o nejakú malú 

opravu, vieme ju zrealizovať budúci rok.  

Čo sa týka rekonštrukcie Devínskej cesty.  

Áno, je pravda, že momentálne tam nie sú rozpočtované 

prostriedky na samotnú realizáciu, lebo nevieme kedy reálne 

budeme môcť pristúpiť k tej realizácii. (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) prostriedky na projektovú 

dokumentáciu, na tie ďalšie stupne. Aj keď sa teraz ukončí 

EIA, ešte stále bude musieť (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie. Ešte 

bude niekoľko rokov trvať. Takže preto zatiaľ tam keby 

priamo v tom rozpočte nie sú sumu, nie je tam suma na 

samotnú realizáciu. 

Ak by sa to nejak urýchlilo veľmi, vie, určite to tam 

bude jak potom zapracované. Momentálne to nevidíme tak 

realisticky, že by to bolo ešte to dvadsaťdva. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do dobre. Ale tá odpoveď k tomu, že vlastne tá cesta 

rovno pod Devínskym bralom čo bolo, tak to je presne tá 

vec, ktorá môže ísť z toho balíka, ktorý v januári budeme 

hovoriť z tých, z tých, z tých daní. Lebo my presne povieme 

na čo pôjde mestské dane. Presne na čo pôjdu. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som chcel nadviazať vlastne teda na eee kolegu 

Rasťa, vlastne povedať v tom, že nepopulárne opatrenie, 

ktoré sme prijali, prinesie jednak do rozpočtu hlavného 

mesta milióny euro. Takisto mestským častiam. Konkrétne aj 

Petržalke. Takmer tri celé šesť milióna euro. Napriek tomu, 

že teda poslanci za Petržalku niektorí za to opatrenie 

nezahlasovali.  

A tým chcem vlastne povedať, že všetci, či mestské 

časti a mesto v rámci úpravy rozpočtu, pevne verím, že 

takéto veci ako aj kolega Rasťo Kunst hovoril, že treba 

urobiť, pevne verím, že aj my v rozpočtách mestských častí, 
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ktoré sme už prijali, budeme navyšovať a upravovať 

rozpočty. 

To znamená, že určite sa niektoré tie veci vedia 

urobiť. A myslím si, že presne zosúladiť túto vec zo strany 

magistrátu, aby naozaj rekonštrukcia brala a príjazdovej 

cesty bola naozaj jedna, jedna spoločná aktivita tak, aby 

sa tie veci vedeli pekne otvárať, otvárať spoločne.  

Ale chcem teda povedať, že určite ten rozpočet, ktorý 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bola faktická, aha, sorry. 

Určite áno. Ďalšie priority, jasné. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela dať doplňujúci návrh.  

Najprv vysvetlím.  
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Nejedná sa v podstate o rozpočet, skôr reaguje na to, 

čo sme prijali na zvýšenie teda dane z nehnuteľností. A ja 

ho prečítam: 

Mestské  zastupiteľstvo hlavného mesta žiada 

primátora, aby zabezpečil spolu do s doručením platobného 

príkazu na úhradu dane z nehnuteľností v hlavnom meste 

Slovenskej republiky  linku na webový dotazník, kde môže 

platca dane požiadať hlavné mesto Slovenskej republiky  

Bratislava o upresnenie vynaloženia svojej dane pre potreby 

podkladov rozpočtu mesta s týmto textom: 

Odporúčam použiť moje dane pre bezpečnosť v mojej 

lokalite, čistota v mojej lokalite, verejné osvetlenie 

v mojej lokalite, bezbariérové prístupy k emhádé (MHD) 

v mojej lokalite, bezbariérové chodníky v mojej lokalite, 

rekonštrukcia chodníkov v mojej lokalite, nový chodník 

v mojej lokalite, dotazník umožní upresnenie lokality na 

mape, prechod pre chodcov v mojej lokalite, opravy cestných 

povrchov, výsadba a starostlivosť o zeleň v mojej lokalite, 

parkovacie miesta, upresnenie miesta na mape, kamerový 

systém v mojej lokalite, upresnenie lokality na mape, 

podpora sociálneho zariadenia v mojej lokalite, upresnenie 

lokality na mape, podpora školského zariadenia v mojej 

lokalite, podpora kultúrneho zariadenia v mojej lokalite, 

verejný priestor pre športové aktivity v mojej lokalite, 

oprava zástavky emhádé (MHD) v mojej lokalite, oprava alebo 

vyznačenie cyklotrasy, upresnenie lokality na mape, 
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polozapustené kontajnery pre triedenie odpadu, upresnenie 

lokality na mape, revitalizácia a skultúrnenie verejného 

priestoru v mojej lokalite, opatrenia proti pra hlučnosti 

a prasno prašnosti v mojej lokalite, opatrenia proti 

dopadom klimatických zmien v Bratislave, v zátvorke ochrana 

ovzdušia, ochrana vody, popora dive div biodiverzity 

starostlivosť o prírodu, lesy v mojej lokalite, podpora 

ľudí bez domova, podpora kultúry v meste, podpora 

občianskych aktivít v meste, podpora vzdelávanie detí, 

celoživotného vzdelávania a podpora učiteľov a materských 

škôl, podpora pre sociálne programy, podpora seniorov 

aktívneho starnutia, podpora detí, mladých ľudí a rodín 

v ohrození, podpora sociálneho a nájomného bývania, 

bezpečnosť, prevencia, znižovanie rizík, participatívny 

rozpočet, podpora ochrany opustených zvierat a iné položky, 

ktoré doplní mesto.  

A to tak, aby platca dane mohol označiť aspoň štyri 

položky a vyznačenie na mape tam, kde je to potrebné pre 

potreby spracovania týchto údajov.  

A za ef (F), žiada primátora, aby zabezpečil 

koncoročné vyhodnotenie odporučení všetkých platcov dane, 

ktorí poskytli tieto podklady, teda tieto odporúčania pre 

potreby podkladov mestského rozpočtu hlavného mesta, alebo 

rozpočtu príslušnej mestskej časti a informoval o výsledku 
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vyhodnotenia dotazníka verejnosť aj poslacov hlavného mesta 

a príslušné mestské časti. 

Samozrejme, netrvám a dávam to aj do záznamu, na tom, 

aby to bolo úplne v presnej textácii tohto, ide o princíp, 

aby každý platca dane aspoň štyri položky vyznačil. Myslím 

si, že softvérovo je to veľmi jednoduchý dotazník, ktorý 

nám umožní anonymne, ale zároveň lokalitne, to znamená, 

každý platca dane má svoju lokalitu, v ktorej platí, má 

svoju adresu, kde my môžme potom vyhodnotiť požiadavky 

mesta veľmi racionálnym a efektívnym spôs (gong) dobrou 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Tomáš Palkovič, , 

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

A ďakujem aj za ten nápad. Ono sa to možno na prvý 

pohľad zdá ako veľmi jednoduchá vec, len by som chcel 

upozorniť na to, že aby sa technicky zabezpečilo to, aby to 

nemohol vypl vypĺňať úplne ktokoľvek, tak je asi potrebné 

potom nejakým spôsobom prepojiť buď register obyvateľov, 
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alebo niečo podobné na ten dotazník a zrazu z toho môže 

vzniknúť veľmi technicky komplikovaná, náročná a drahá vec. 

I keď sa to zdá, že by to mohol byť jeden gugl (google) 

form, ale v realite to tak určite nebude.  

A tak len toľko som chcel k tomu povedať. 

A v princípe neviem, či sme vlastne oprávnení zbierať 

konkrétne k menu nejakého človeka takéto nejaké údaje.  

Tak toľko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Polakovič strieda Palkoviča.  

Mne sa, mne sa tento návrh pozdáva, je to, páči sa mi 

každá zdravá miera priamej demokracie, len trošku sa obávam 

nakoľko bude daná vec využiteľná. Môžem ju zobrať ako 

zaujímavý prieskum preferencií obyvateľov, ale neviem si 

predstaviť, že by to malo byť nejakým, nejakým spôsobom 

záväzné. 
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Napríklad, keď sa nejaké percento obyvateľov vyjadrí 

k k konkrétnej investícii a tá investícia nebude samozrejme 

dosta dostat napĺňa nebude, nebude naplnená z ich daní, tak 

potom vlastne tí ľudia budú len frustrovaní.  

Čiže, neviem či je úplne tento návrh premyslený. 

Podľa mňa by bolo fajn si k tomu ešte sadnúť predtým.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Vlado Dolinay. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja oceňujem tento návrh pani poslankyne. Ako naozaj, 

ako povedal aj predrečík, že istá miera priamej demokracie 

je, je fajn, len mala by byť vykonateľná.  

Tu keď dáme ako povinnosť každému daňovníkovi vyplniť 

formulár so štyrmi otázkami, ľutujem toho úradníka, ktorý 

dostane na starosti, alebo teda to bude asi bude musieť byť 

súbor úradníkov, ktorý začne vyhodnocovať eee formulár 

a ešte aj odpovedať.  
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Myslím si, že naozaj, toto je vec, ktorú by trebalo 

viacej do hĺbky premyslieť. Aj napríklad taká vec, že čo sa 

myslí pod pojmom lokalita. Je to len moja ulica, alebo 

súbor ulíc okolo mojej ulice, prípadne celá mestská časť? 

Pri takej mestskej časti ako Petržalka lokalitou sa myslí 

len naozaj že Dvory, alebo prípadne Dvory a Háje dokopy? Že 

sú tam veci, ktoré by trebalo, si myslím, ešte domyslieť, 

poriadne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem. 

(poznámka: odkašľanie) 

Pardon. Ja, ja zisťujem, že viacerí, ktorí sme 

prihlásení s faktickou, tak v zásade hovoríme to isté, 

takže veľmi v krátkosti.  

Podľa mňa, mesto určite potrebuje poznať názory 

a potreby svojich občanov, ale bolo by určite lepšie, aby 

na to využívalo štandardizované prieskumy a takéto 

nástroje, pretože ono to síce vyzerá na prvý pohľad veľmi 

jednoducho, ale urobiť takýto onlajn (on line) dotazník 
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tak, aby sme vôbec si sami nespochybňovali tie výsledky 

a sami im verili a boli o boli ochotní sa nimi riadiť, tak 

je v zásade pomerne zložitá záležitosť. Môže sa to aj 

predražiť.  

Ja navrhujem, že čerpajme tie dáta štandardnejšími 

spôsobmi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Karman,  

nech sa páči. 

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

Ja naopak neoceňujem tento návrh. Mne to príde, mne 

to príde ako zoznam priorít, ktoré ma všetky možné napadli 

a dal som ich na jeden papier.  

V čase keď tuná zdvíhame dane a máme problém 

s padajúcimi mostami a v sanovaní všetkých možných vecí, 

ktoré potrebujeme, no tak tuná sa teraz ideme ľudí pýtať na 

eee veci, ktoré sú všetky vlastne spojené s kapitálovými 

výdavkami. 

Viem si na to predstaviť napríklad participatívny 

rozpočet. Viem si na to predstaviť určitú dotáciu, kde sa 
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ľudia prirodzenou formou vyjadria k tomu, že kde si 

predstavujú tieto peniaze investovať a nie to robiť takýmto 

spôsobom.  

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: 

Budem reagovať.  

Samozrejme, je to odporúčanie. To znamená, nikto to 

nemusí vyplniť povinne. Je to ale veľmi dôležitý materiál 

k tomu, aby sme mali aspoň predstavu, čo si ľudia myslia. 

A dá sa to softvérovo veľmi jednoducho vyriešiť.  

Samozrejme, každý človek má nejaký, nejaké číslo, 

alebo nejaký kód aj v našej databáze. Je to anonymné. To 

znamená, ale vy viete, spárovať ten kód, ktorý je 

identifikačný pre každého platcu dane s tou lokalitou.  

A tá mapka, ten výsledok ju považujem za vizuálnu. To 

znamená, grafickú mapu, kde budete mať vyznačené miesta, 
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napríklad, opravy chodníkov, kde zrazu môžte z sú sústrediť 

tú investíciu do opravy nejakého väčšieho celku a nerobiť 

iba plátanie.  

Považujem to za dosť efektívne riešenie a veľmi 

jednoduché a lacné.  

Samozrejme, to je softvérová a internetová vec. 

Žiaden papierový dotazník a (gong) ja som ta 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, pán (poznámka: nezrozumiteľné slovo), to 

bola faktická asi to 
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Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem pekne. 

Mal by som 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu iba. Že iba poviem, že  

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Poprosím ten čas predĺžiť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

je tu tabuľka k dispozícii, hej?  

Dobre.  

Tak ideme podľa poriadku rokovacieho.  

Zastavme pánovi Drotovánovi čas na sekundu.  

Ja iba poviem, že pani poslankyňa Pätoprstá ešte 

hovorila, že má tu tabuľku k dispozícii. Tá tabuľka. 

A poďme od nuly pána Drotována. Dobre? Lebo som mu do 

toho hovoril. 
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Máme to v mejli (maily) tou.  

Vieme to od, vynulovať Drotována? Teda časovo?  

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Dobre. 

Takže, aj tak ma zase vypnú.  

Tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ja by som iba veľmi stručne čo sa týka prílohy číslo 

päť komunikácií, plán opráv, by som navrhoval, keď teda, 

aby sa to celé stiahlo, pretože je to úplne iný, aspom čo 

sa tu bavíme aj so spolusediacimi starostami, vôbec sme to 

nemali odkonzultované.  

My tu za Raču máme na budúci rok Cyprichovu, ktorú 

sme ani nežiadali, žiadali sme úplne iné komunikácie. To 

navýšenie daní na ďalšie tri roky má Rača, že nič. To 

znamená, Rača nie je vôbec zanesená v tej tabuľke. To 
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znamená, v tej tabuľke zvýšenie daní a opravy po zvýšení 

daní.  

Takže, navrhujem, aby sa stiahla úplne táto príloha, 

pretože neviem si predstaviť, že budem potom handlovať, že 

škrtnite Staré Mesto a dajte tam Raču, lebo tá suma sa už 

asi nebude zvyšovať, lebo tých šesť milió anua šesť a pol 

a milón a navýšenie a tak ďalej, bude tá istá suma.  

Takže, ja navrhujem, aby ten Plán opráv 2020 bol 

kompletne stiahnutý z tohto zastupiteľstva, pretože 

absolútne nebol odkonzultovaný so starostami, mestskými 

časťami a neviem, kto ho vlastne teda tvoril.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

A keď bude záväzný, tak nemôžeme sa handrkovať o tom, 

že niekto, kto, komu škrtneme a dáme tam Raču a Dúbravka 

nedostane nič a podobne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Možno ja poviem k tomu iba vysvetlenie.  

Aj minulý rok sme vlastne plán o o práv robili neskôr 

trošku, lebo však máme nejaký krátky čas, dokým bude mo 

možné začať robiť opravy. Toto je prvý nástrel nášho 

oddelenia správy komunikácií.  

Ja budem rád, keď ho odtiaľ stiahneme a urobíme 

normálne zodpovedne tak, ako sme to urobili minulý rok so 

starostami, s kaž,  s poslancami, s vami. Veľmi radi to 

urobíme. Toto je prvý nástrel toho, čo videlo naše 

oddelenie. Budem, budem asi okej, keď ho stiahneme.  

Možno mala tá informácia o tom, čo tento materiál 

v skutočnosti je ísť. Ale boli tu aj požiadavky, že za 

každú cenu tam musí byť tá tabuľka. Ja som opakoval, my ju 

nemáme pripravenú. Chvíľu to trvá. Ro urobíme to na 

začiatku januára.  

To znamená, že keď nikto s tým nemá problém, tak my 

stiahneme z rozpočtu túto tabuľku, a Matúš Lupták to 

stiahne.  

Chce niečo povedať, okej. Tak on povie niečo 

múdrejšie.  

No, poď.  
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Tak pánovi Luptákovi (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

slovo. 

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

financií: 

Ďakujem. 

Ja len k tomu v skratke poviem, že tento plán bol aj 

požiadavkou aj finančnej komisie, aj viacerých z vás, aby, 

aby ste vedeli, že čím zatiaľ oeská (OSK) a na základe 

zhodnotenia ich správcov, teda naše oddelenie správy 

komunikácii na základe ich správcov, ktoré majú v každom, 

v každom okrese, počíta. Zapracovali sme tam už nejaké 

podnety, ktoré sme od vás ako od poslaneckých klubov 

dostali. Ale je to stále. To nie je záväzný dokument, 

ktorý, ktorý sa nemôže meniť v čase.  

Eee. Je to ešte na, samozrejme, na otvorenú debatu, 

len chceli by sme, aby sme, chce chceli sme vám ukázať prvú 

verziu, aby, aby to bolo vidieť. Aby sme sa rozprávali 

o konkrétnych uliciach, o konkrétnych opravách.  

A určite to bude sa ešte meniť začiatkom roka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem pekne. 
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A ešte jedna vec, že oeská (OSK) je nepolitická, ona 

nerozdeľuje. To bude našou, nerozdeľuje spravodlivo tie 

peniaze medzi mestské časti, oni hovoria to, kde je nutná 

oprava. Podľa toho idú.  

Okej. Poďme ďalej. 

Ale je teda, Matúš, sťahujeme to? Vieš to ty 

stiahnuť? Alebo kto to má stiahnuť?  Predkladateľ.  

Nie je to súčasťou materiálu, je to príloha, ktorá 

neni záväzná, ako som pochopil v tejto sekunde.  

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, že mi to nevyšlo, ale chcela by 

som na teda odporučenie pána Pilinského urobiť zmenu v tom, 

v tom, v tej návrhu doplnenia uznesenia.  

To znamená, že tam nebude, že  zapezpečil, ale 

zabezpečí prípravu takéhoto materiálu pán primátor. To 

znamená, sám bude rozhodovať o tej forme, alebo spôsobe.  

Čiže, bude môcť asi komisia alebo sa niekto na tejto 

téme viacej zamyslieť a diskutovať o nej.  
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Ale považujem za veľmi dôležité, aby sme mali spätnú 

väzbu od platcov daní, že na čo by chceli hlavne v tej 

svojej lokalite eee investovať. 

Je to dobrovoľné a je to odporúčacie pre rozpočet.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

Čiže som pochopil tabuľka je teda irelevantná 

a tabuľku rušíme. Netreba si tabuľku všímať. Hej? Tak je 

to, áno? Teraz.  

Čiže netreba sa ani vyjadrovať k tej tabuľke tým 

pádom.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 
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Pán starosta Chren. 

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

Ďakujem. 

Na rozdiel od mojich predchádzajúcich dvoch kolegov 

starostov ja chcem poďakovať, pretože opakované žiadosti 

našej mestskej časti boli vypočuté a tie úseky ciest, ktoré 

sú tam za Ružinov zahrnuté, sú tie, ktoré sme neustále 

žiadali ako naše prioritné v mene mestskej časti. A naozaj 

patria medzi najrozbitejšie. Trenčianska, Drieňová 

a Herlianska.  

Čiže, chápem, že je to nezáväzné, ale za Ružinov sme 

spokojní a prosím teda, nemeňme to. Beriem, že sme na tom 

dohodnutí, tak ako sme sa rozprávali. 

Jedna maličká zmena je tam napísané, že rekonštrukcia 

Podunajskej od ulice od Estónskej po kruhový objazd, že je 

Ružinov. A ak sa niečo medzičasom nezmenilo a nedali ste 

nám ho do správy, tak sú to Podunajské Biskupice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vám to chceli prišupnúť.  

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

Ja chcem tiež poďakovať za ten zoznam a určite 

požiadať, aby sme neboli škrkaní. Ak dôjde k nejakým 

zmenám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, takto, že, že otvoríme to. Starostovia, vy 

viete, že sa vieme s vami baviť, absolvovali sme za 

posledné tri mesiace intenzívne diskusie. To znamená, že 

skúsime nájsť zoznam, s ktorým bude spokojní nejakým 

spôsobom každý. A každého hlavná priorita sa tam určite 

objaví.  

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ja som rád, že to bolo spomenuté, pán primátor, že tá 

diskusia k tomuto dokumentu bude prebiehať aj s poslancami, 

už aj kvôli tomu, že tam nejde len o údržbu a opravu, ale 

tam ide aj o výstavbu. Napríklad, výstavbu nájomného 

bývania. Sú tam aj ulice, ktoré sú v Petržalke, dokonca 

ulice, ktoré sú v mojom obvode.  

Cel, chcem sa len vyhnúť tomu, už som to aj minule 

hovoril na zastupiteľstve, aby, je tam dokonca 
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stoosemdesiattisíc, takže to neni malá suma, tam sa niečo 

vážnejšie chce robiť, tak aby to bolo prekonzultované aj 

s poslancami. Lebo už aj v minulosti, z minulosti je 

zrejmé, že starostovia, že len so starostami to nestačí 

prerokovať. Že treba, treba to rokovať aj s poslancami, 

lebo aj v minulosti starostovia niečo napísali, čo, s čím 

ani ľudia nesúhlasili, ani poslanci. Takže, určite by som 

to nenechával len na starostov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno.  

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová,  

nech sa páči. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja takisto podporujem, aby tento (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) materiál aj keď nezáväzne, ostal 

súčasťou. A ja som veľmi rada, že tam konečne vidím za 

Vrakuňu nie len ako bývalo v minulosti napísané oprava 

Hradskej, ale aj presne vydefinované odkiaľ-pokiaľ. Pretože 

mali sme na túto tému v minulosti dosť zásadné konflikty, 
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na akom rozsahu tej cesty sme sa dohodli, takže, ja som za 

to, aby určite príloha ostala v materiáli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

taktiež ako moji niektorí predrečníci, sa prikláňam 

k tomu, aby táto tabuľka ostala ako príloha. 

A za Nové Mesto poviem otvorene, nie som s ňou 

spokojní, ale beriem vás za slovo, pán primátor, že ešte 

bude konzultovaná, teda nie len so starostami, ale 

jednotlivými poslancami, pretože každý z nás má nejaké 

priority, ktoré sme sľúbili našim voličom, že budeme 

presadzovať a tie by sa mali logicky v nejakej miere vždy 

odzrka odzrkadliť aj v rozpočte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Toto je dobrá príležitosť, aby som povedal jednu vec, 

že my sme sa dohodli s našim oddelením, ktoré to má na 

starosti, teda aj s Brunom Konečným, ktorý to bude, ktorý 

to bude facilitovať, že budeme k tým to rokovaniam prizývať 

vždy starostu a jeho poslancov z miestneho zastupiteľstva, 

ktorí zastupujú tú mestskú časť z meské, tu, ktorí mestskú 

časť v mestskom zastupiteľstve, budem úprimý, zrýchli to 

proces, zjednoduší nám to život, zjedno, bude viac 

informované zastupiteľstvo. Sú to nakoniec oni, tí, ktorí 

potom za to hlasujú.  

Takže, my budeme chcieť, aby poslanci tam boli. 

Nasleduje ďalší príspevok, pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

ďakujem za tú opravu o tom starostovi a jeho 

poslancov.  

Ja by som len chcel veľmi pekne po poďakovať odborným 

pracovníkom útvaru, ktorí pri pripravili rozpočet. Osobne 
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chcem poďakovať pánovi Luptákovi, s ktorým sme aj s Janom 

Buocikom strávili takmer dve hodiny, kde sme si teda nejaké 

veci vysvetľovali a možno tá vec, ktorá vtedy ešte, ešte 

chýbala, ktorá ne nebola tá, tá tabuľka tých komunikácií, 

trošku je teraz takým predmetom sváru.  

A ja súhlasím aj s pánom starostom Drotovánom, lebo 

skutočne tam, čo sa Rače týka, tam sú len dve komunikácie 

v Krasňanoch a jedna na Východnom. Žiadna komunikácia 

v Rači. A myslím, že pán primátor si tiež spomenie, keď 

bolo to stretnutie v Nemeckom kultúrnom dome, bola tam 

diskusia o ulici Pri vinohradoch, ktorá ostala taká 

nedokončená, hlavne teda aj tie chodníky. Bol tam prísľub, 

že sa na to pozriete. Tak verím, že ešte bude čas sa na to 

pozrieť, lebo inak by to vyzeralo tak, že tá komunikácia 

ostane v tomto a chodníky v tomto volebnom období, období 

v takom stave žalostnom, v akom sú aj teraz.  

Ja sa len chcem spýtať ešte predkladateľov materiálu. 

Myslím, že aj, aj v materiáli to je v samotnom uvedené, že 

v ňom ešte nie sú zapracované výsledky toho, toho 

stretnutia a mimoriadneho rokovania. Respektíve výjazdového 

rokovania vlády. Za čo vám chcem pán primátor tiež 

poďakovať. Skutočne, myslím, že sa podarilo vyboxovať pre 

Bratislavu eee dobré podmienky jednak čo sa týka odpustenie 

toho úveru, jednak čo sa týka financií pre hlavné mesto, 

tak aj pre mestské časti.  
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Chcel by som sa teda spýtať, že, že kedy sa plánuje 

nejaká prvá úprava rozpočtu v súvislosti s tým, s tým, eee 

s tým výsledkom toho rokovania. Pre predpokladám, že teda 

bude treba aj na základe upravenia výberu daní 

z nehnuteľností. 

A pri tej príležitosti by som sa ešte chcel spýtať, 

že tam pri tom rokovaní vlády boli aj nejaké projekty 

konkrétne, ktoré boli určené do jednotlivých mestských 

častí. Mňa by zaujímalo, že kto a alebo akým spôsobom boli 

tie projekty vyberané. Za Raču tam bol projekt skejt parku, 

na ktorý dostali sme od vlády stotisíc euro. Ja si pamätám, 

že na tento projekt dostala mestská časť aj od mesta 

tridsaťtisíc euro. Bohužiaľ, tam tým pádom nemohol byť 

podporený projekt osvetlenia futbalového štadiónu na 

Černockného, tak ako je to napríklad v prípade Karlovky, 

tak ma napadlo, že teda, že, že kto o tom rozhodoval a či 

by, či by nebolo rozumnejšie možno, keď už raz ten projekt 

na skejt park dostal od nás financie, tak či by nenebolo 

múdre eee eee popodporiť nejaké iné, iné projekty, ktoré sú 

u nás v mestskej časti, tiež si myslím, že potrebné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, pán Lupták. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem. 

K tej zmene rozpočtu, tú zmenu rozpočtu kde budeme 

zapracovávať tie príjmy navyše, bude na februárovom 

zastupiteľstve. Januárové už ani veľmi prakticky nestíhame 

a budeme mať aj čas v spoločných rokovaniach teda sa 

dohodnúť na čo tie, na čo tie peniaze navyše pôjdu.  

Čo sa týka tých projektov mestských častí, boli to, 

boli to, vyberala si ich vláda na základe nejakých návrhov, 

ktoré posielali jednotlivé mestské časti. My sme si pýtali 

od všetkých mestských častí navrhované projekty. Ten zoznam 

bol dlhý. Vláda si z toho vybrala, nevieme úplne podľa 

akého kľúča. Takže, a asi toľko, že my sme poskytli nejaký 

akože dlhý, dlhý, dlhý zoznam želaní a prianí a vláda už si 

z toho vybrala to, čo si vybrala.  

Takže, asi tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

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

financií: 

Možno, možno ešte ak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, doplň. Jasne, doplň (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) 

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

financií: 

Súčasťou toho uznesenia vlády je splnomocnenie 

ministra financií meniť účel tých dotácií. Takže ak akoby 

mestská časť eee má pocit, že ten projekt už nechce 

podporiť, alebo že chce sa dohodnúť s vládou 

a s ministerstvom financií na zmene tej dotácie, tak 

minister financií má túto právomoc. Už aj bez ďalšieho 

rokovania vlády.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Poďme ďalej, ďakujem.  

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

Eliška, ja som zapnutý. Ty si po mne. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ve Vetrák, pardon. Sorry. 

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

Mňa to posunulo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Milan Pätoprstá. 

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

Mňa to posunulo vyššie a si si to nevšimol, pán 

primátor.  

Ja len krátko, že keď sa tu ďakuje, ja by som tiež 

rád poďakoval. Nebudem hovoriť o mnohých veciach, poviem 

o tej jednej, ktorej sa dlhodobo venujem a nie som sám. 

A to sú tie rekonštrukcie, opravy terás. A jednoducho, dalo 

sa to tiež do rozpočtu. Je to veľmi dôležité. Dokonca 

v Petržalke takým spoločným úsilým eee teda klubov, ktoré 
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patria pod starostu ale aj Tímu Vallo (Teamu Vallo) sa nám 

podarilo navýšiť rozpočet na terasy.  

Čiže, otvára sa nám budúci rok veľmi pekná 

príležitosť, aby sme mohli aj niečo reálne viditeľné 

spraviť, keďže už máme aj nešťastné naozaj smrteľné úrazy 

proste na tých zlých terasách.  

Čiže, som veľmi rád, že sa to podarilo a ďakujem. Aj 

pánovi primátorovi aj ostatným, že sa o to snažili.  

A pokiaľ ide o tú zaujímavú informáciu, že by sa 

prípadne vedelo niečo ešte korigovať na inú prioritu z tých 

vládnych (gong) vec 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Teraz pani poslankyňa Pätoprstá, nech sa páči.  

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

poslankyňa MsZ: 

Budem plynulo pokračovať poďakovaním za Petržalku, za 

všetky veci, ktoré sa tam dostali, hlavne Petržalčanov 

trápia tie nešťastné chodníky a hlavne bezbariérovosť ich.  
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A chcem povedať aj na margo teda pripravovateľ 

materiálu, že som ešte tak dobrý rozpočet nevidela 

samosprávy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Rasťo Tešovič.  

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

Ďakujem za slovo. 

Kolegyne, kolegovia,  

ja by som chcel trošku možnože toto uviesť na pravú 

mieru.  

Tá tabuľka nie je súčasťou toho normatívneho textu. 

To je jedna vec.  

Čiže, jej, jej vypustením alebo nevypustením 

v podstate absolútne nič, nič, nič nemeníme.  

Chcem povedať, že je to živý dokument, pretože nás 

v najbližších mesiacoch čaká určite rozpočtová zmena, kde 

dojde k zapojeniu prostriedkov jednak z daní a jednak aj, 

aj z dotácií do, do eem rozpočtu. A naozaj nevidím, nevidím 

problém v tom, aby pán primátor, napríklad, v spolupráci so 

starostami a poslancami eee potom ten dokument upravoval.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem pekne. 

Pán Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ale ten dokument je tak zle urobený, že preto 

navrhujeme, aby bol úplne stiahnutý, nie ho upravovať.  

Takže preto sme sa aj dohodli, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

beriem to, že sme sa tak dohodli.  

A k otázke pána poslanca Pilinského. 

Mestská časť žiadala viacej projektov, jeden z nich 

bolo detské ihrisko na Hubeného v základnej škole, 
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respektíve, za gymnáziom. Vláda u rozhodla jak rozhodla. My 

ma to nemáme vplyv. A keď sa rozhodne, že bude to, 

napríklad, na toto ihrisko športové, na Hubeného alebo na 

nejaký iný projekt, tak ušetríme zas inde. Takže, nám je to 

v podstate jedno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba poviem jednu vec. Prosím vás, nepoďme 

démonizovať tento zoznam. Čo je v ňom dobré, tam budeme sa 

usilovať, samozrejme, zachovať, lebo sú tam veci, ktoré 

boli dlhodobo nejak dohodnuté. Čo tam chýba, to budeme môcť 

aj vďaka predchádzajúcemu bodu, ktorý nám prinesie ďalšie 

peniaze do rozpočtu, doplniť. Okej? 

Ne ne neni to nejaká. 

Ešte dobre. Ctibor, nech sa páči. 

Nechcú ťa zapnúť. No. 

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

Chcem iba doplniť pána primátora, že treba si 

uvedomiť, že to je nejaký plán investícií oddelenia správy 

komunikácií, ktoré má svoje nejaké kapacity. To znamená, že 

keď teraz ten plán naplníme aj ďalšími dvadsiatimi 
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projektami, to neznamená, že to stihneme v roku dvadsať 

dvadsať zrealizovať.  

Takže to vychádza z nejakého ich reálneho plánovania. 

Môžme sa baviť o tom, že ako to upravíme, či tam doplníme, 

čo odtiaľ vynecháme alebo rozšírime. Ale naozaj, to nie je 

iba o rozpočte, ale je to aj o tom nejakom plánovaní tých, 

tých pr, tých prác.  

Takže, to treba tiež brať do úvahy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Záhradník. 

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

Ďakujem pekne. 

Musím povedať, že tabuľka k bodu číslo päť bola pre 

mňa dosť dôležitá aj k mojmu postoju pre zvýšenie daní. 

Takže bol by som ako rád, keby aspoň orientačne tam 

zostala, lebo nejakým spôsobom identifikuje kam a akým 

spôsobom sa budú, budú financie používať.  

A teda, odpustite ešte jednu poznámku. Že zdá sa mi, 

že kolegovia, ktorí tu sedia a nepodporili zvýšenie daní, 

teraz diskutujú o tom, akým spôsobom sa má to, čo sme 

zvýšili, použiť. To mi pripadá trochu, trochu zvláštne.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Ožvaldová,  

nech sa páči. 

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

Ja?  

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Z dlhodobého hľadiska mali sme schválené tam 

tristotisíc pre Podunajské Biskupice. Z toho 

stopäťdesiattisíc na eee rozšírienie parkovacích miest pri 

cintorínoch. Je to tam. A desaťtisíc na spomalo, na nejaké 

spomalovač rýchlosti. Tak to som tam nenašla. 

A stoštyridsaťtisíc bolo na opravu chodníkov Šamorínska, 

Krajínská, ktorá fakticky už sa aj začala, len nenájdem to 

ani v bežných, ani v tých kapitálových, tak po poprosím, 

aby sme to tam doplnili. Lebo to sa už deje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

V tej tabuľke, ja každý rok upozorňujem okáes, 

konzultujte s nami cesty, ktoré treba robiť v Dúbravke. 

Robia to bez nás, potom to je tabuľka, ktorá nemá význam 

pre nás, niektorá. Potom sú problémy.  

A rovno sa opýtam. Máme tu, že rekonštrukcia radiály 

v Karlovej Vsi. V Karlovej Vsi. Aj v Dúbravke sa robila 

radiála, aj tam (poznámka: nezrozumiteľné slová) opravovať? 

Lebo to nebude to o tomto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Karlovaka napísané tri celá štyri milióna a kde je Dúbravka 

a tak ďalej?  

Čiže naozaj treba podľa mňa tú tabuľku urobiť nanovo. 

Ak sa teraz schváli, nikto si to nevyberie, už sa budú veci 

dokladať, dokladať, dokladať a nebudú financie.  
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Čiže, hovorím, tá tabuľka neni odkonzultovaná so 

starostami, ktorú cestu chceme, nechceme, ale už sa 

nezmení.  

Čiže, o to ide, že nekonzultuje s nami to okáesko ako 

má.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okáes (OKS) nekonzultuje.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Má. Pardon, okáes (OKS), no. Okáes, to je jedno. 

Oeská (OSK). (poznámka: prednášajúci sa zasmial) 

Tak už tá politika je všade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Buocik,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne,  
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pán primátor. 

Ja tiež pevne verím, že tá tabuľka je ešte živý 

dokument. Určite by som vám vedel za Ružinov povedať aj iné 

úseky komunikácií, ktoré je potrebné opraviť, a to najmä 

v tej súvislosti, že aktuálne je  Ružinov extrémne zaťažený 

dopravou po po tom ako je nefunč nefunkčná križovatka 

rondel pod Prístavným mostom.  

Takže tie úseky komunikácií na Gagarinovej ulici si 

určite budú za zaslú si zaslúžia eee rekonštrukciu, aj keď 

to nebude v budúcom roku, ale s tým výhľadom na ďalšie 

roky.  

Ale to, na čo sa chcem opýtať. Ja už som to 

komunikoval aj na finančnej komisii, aj sme sa o tom 

rozprávali s pánom Luptákom, je suma okolo šesťstotisíc 

euro, ktoré sú ako kapitálový výdavok na novú električkovú 

trať Pribinova/Košická.  

Musím povedať, že doteraz som nedostal úplne 

uspokojivú odpoveď na to, že či mesto v tomto čase môže 

tieto peniaze vynaložiť, pretože vieme, že, vieme, že 

generel dopravy hovorí o úplne inej trase električky kade 

má ísť. Ja mám za to, že na to, aby sme tieto peniaze mohli 

minúť, tak eee musíme mať najskôr zmenený územný plán.  
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Tá suma šesťstotisíc euro, aj podľa tých debát, ktoré 

som doteraz absolvoval, sa týka eee už projektovej 

dokumentácie vo fáze územného rozhodnutia a neviem si 

predstaviť situáciu, že naozaj eee nastala tá situácia, že 

eee na koniec sa ukáže, že územný plán sa nezmení, eee eee 

a nebude možné tadeto tú električku stavať. V takom prípade 

by tie peniaze boli naozaj eee minuté neefektívne a to 

myslím, že nikto v tomto meste nechce.  

S tým súvisí aj to, že určite ste si viacerí všimli, 

že médiami prebehla teda debata, alebo prebehla nejaká 

výzva osobností Bratislavy eee k tomu trasovaniu tej 

električky. Ja sa vecne, vecne tejto témy nechcem dotýkať, 

pretože jej odborne nerozumiem, ja som podrobne pozeral 

a počúval tie argumenty, ktoré hlavné mesto dalo.  

Ale v tejto súvislosti naozaj chcem upriamiť 

pozornosť na to, že som presvedčený o tom, že najskôr treba 

zmeniť územnoplánovacie dokumenty. Ako na úrovni územného 

plánu, tak aj na úrovni generelu dopravy. A potom sa hlavné 

mesto môže pustiť do projektov, alebo do financovania  

projektovej dokumentácie na takúto stavbu.  

Ja pevne verím, že teda tie argumenty, ktoré mesto má 

na to, aby toto bolo zaradené v rozpočte sú dostatočne 

pevné.  Nie je to pre mňa dôvod na to, aby som ten rozpočet 

nepodporil, ale upozorňujem na to, že túto položku 

považujem minimálne za spornú. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja by som iba, aby sa to uzavrelo, poprosil pána 

primátora teda, stiahne sa ten materiál tých, tá príloha 

číslo päť. Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie je záväzný, to je iba príloha. On je informačný 

materiál. 

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

No ale akože  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo môžem ale sľúbiť je, to že samozrejme budeme 

riešiť s tými starostami, ktorí sa v tom nenašli a vďaka aj 

predchádzajúcemu bodu to môžme urobiť, aby, aby sme boli 

všetci spokojní.  

Neni to, neni to materiál, ktorý či tam ostane alebo 

neostane nijakým spôsobom záväzný. To je nejaký informačný 

materiál, ako som pochopil ja. Nejaká deklarácia. To je to, 

čo zatiaľ bolo dohodnuté. 

Ja som, ani nie som rád, že tam je ten materiál, lebo 

neni dohodnuté so všetkými, ale s nejakou časťou.  

Eee. Takže poďme ďalej.  

Pán starosta Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem len zareagovať.  

Generel dopravy to nie je len jeden obrázok, ktorý 

z neho vyšiel, generel dopravy má aj textovú časť, ktorá je 

rovnako záväzná a v textovej časti sa hovorí aj 

o alternatívnych električkových trasách, nie len o tej 

jednej, ktorá je nakreslená v obrázku a medzi nimi je ako 
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hodná preverenia aj táto alternatíva električkového 

vedenia.  

Čiže, nemyslím si, že by to bol akýkoľvek problém.  

Hlavne je dôležité, aby sa mesto pustilo do prác čo 

najskôr. Som veľmi rád, že sa robí na základe dát a nie na 

základe pocitov, konečne po rokoch na tomto meste.  

Je mi veľmi ľúto, že sa nájdu ľudia, ktorí vyžadujú 

evidens bejs polisy (evidence base policy) na základe dát, 

faktov a argumentov. A keď tie vyjdú tak, že sa im to 

nepáči, tak zrazu to už odmietajú. Bohužiaľ, aj taký je 

svet. Ale hlavne, aby sme zabránili dopravnému kolapsu, 

začnime tieto práce čo najskôr. Prosím. V mene Ružinova 

a v mene aj Starého Mesta, ktoré by boli najviac 

postihnuté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák,  

faktická ešte. 

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

No, ja som, keď som, keď som začul, že územný plán, 

tak len krátku poznámku, že ak sa nič nezmenilo, tak 
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vlastne budúci rok by sa mali obstarávať tri dodatky, alebo 

zmeny a doplnenia územného plánu. Tak ak to tak naozaj aj 

zostane a teda až sa to podarí realizovať, tak aby sa, bol 

by som rád, keby sa nezabudlo naozaj na ten dodatok, ktorý 

je takým súhrnom požiadaviek jednotlivých mestských častí 

a obyvateľov cez petície, ktoré sme tu schválili na 

mestskom zastupiteľstve, že aby sa to podarilo budúci rok 

vyobstarávať, lebo máme na to naviazané aj termíny 

v jednotlivých uzneseniach pre pána primátora.  

Tak to len tak apelujem na príslušné oddelenia, že 

aby, aby tento dodatok budúci rok určite bol vyobstarávaný. 

Ak je to možné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dolinay,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len k tomu, čo hovoril kolega Buocik eee k tomu 

generelu dopravy a v súvislosti s električkou.  
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A nie som expert na dopravu a nebol som, priznám sa, 

na tej verejnej prezentácii, ale faktom je, že ide o tak 

zásadnú vec, a teda, že poprosím možno vedenie, že či by 

sme mohli k tomu dostať nejakú písomnú informáciu, že či 

jednotné možno práve, aby teda aj táto električka 

vychádzala z toho generelu a prípadne či tam naozaj potom 

neni po potrebná zmena územného plánu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  Ďakujem veľmi pekne. 

Okej.  

Ešte tu má stopku, ale dám slovo predsa len hlavnému 

kontrolórovi, lebo chce niečo povedať k tejto rozprave. 

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Ja sa chcem vyjadriť iba k dvom veciam. 

Prvá vec. 

Návrh pani poslankyne Pätoprstej, tak ako bol 

predložený, z môjho pohľadu je v rozprave so zákonom, 
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konkrétne so zákonom o správe daní 563, keďže obec ako 

správca dane vyrubuje daň z nehnuteľnosti rozhodnutím a to 

rozhodnutie ma jasnú formu.  

Čiže, nedá sa tam zapracovať akýkoľvek dotazník alebo 

link, alebo podobne.  

Rozhodnutie sa zasiela buď do schránky daňového 

poplatníka, alebo v podstate do poštovej schránky.  

A potom ten druhý návrh, ktorý ste dávali, že je tam 

nejaký kód a chcete spárovať tých obyvateľov, treba si 

uvedomiť podnikateľský subjekt má DIČ, podni, občan 

nepodnikateľ jednoducho sa identifikuje podľa rodného čísla 

a tam už ste v rozpore so zákonom o ochrane osobných 

údajov.  

Čiže, len na to upozorňujem.  

A z pohľadu mestského kontrolóra chcem skonštatovať, 

že predložený návrh programového rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  na roky 2020 a 22 je spracovaný 

v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi 

a odporúčam mestskému zastupiteľstvu predložený návrh 

rozpočtu schváliť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme asi ďalej.  

Či ešte pani Pätoprstá, chcete fakticky.  

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Sme sa vôbec nerozumeli.  

Tak ako dostávate s faktúrou na elektrinu, ktorá, 

v ktorej neni nič iné, len faktúra, prílohu nejakej reklamy 

danej firmy, tak presne takúto formu by to malo.  

To znamená, farebná kartička, kde budete mať webovú 

stránku s tým, že môžete, ale nemusíte to vyplniť. Je to 

veľmi jednoduché. Robí sa to bežne v zahraničí. Nevymyslela 

som nič iné. A dávam to ako materiál, ktorý bude 

spracovávať pán primátor. 

Čiže, neuzurpujem si, že to má byť tak, ako som to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže, ja odovzdám teraz slovo návrhovej komisii nech 

sa s tým popasuje všetkým, čo sa tu udialo.  

Milan, 

náš slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Ďakujem pekne za slovo. 

Dostali sme dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, 

pričom jeden sa týkal tak uznesenia ako aj materiálu. 

A druhý pozmeňujúci, doplňujúci, alebo druhý doplňujúci 

návrh sa týkal iba uznesenia.  

Budeme o tom hlasovať v poradí, ako boli podané. 

Čiže, najskôr je ten pozmeňujúci, doplňujúci návrh 

skupiny poslancov s tým, že začneme najskôr zmenami 

a doplneniami textu materiálu.  

Ten text materiálu sa mení v zmysle tej tabuľky, 

ktorá bola vlastne všetkým distribuovaná. Nebudem to čítať. 

Je tam viacej položiek. 
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Čiže, pán primátor,  

môžte dať najskôr hlasovať o o tejto zmene.  

Čiže, dopĺňame a meníme materiál k uzneseniu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Á áno. Vrátane tej autoremedúry, ktorá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Mne je zima tiež. Mne je zima.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 5-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 – 2022 

 
návrh p. Tešoviča –tabuľka predložená skupinou poslancov 

týkajúca sa zmeny materiálu 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A pokračujeme teraz o hlasovaním o tom istom 

pozmeňujúcom návrhu, ale už v časti uznesenia, mení sa bod 

A, alebo nahrádza sa komplet bod A uznesenia k rozpočtu. 

Pán primátor,  

môžte dať o tomto bode A hlasovať. O novom znení bodu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Tak je nám to jasné.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 5-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 – 2022 

 
návrh p. Tešoviča 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

No a máme tu teraz druhý doplňujúci návrh a je to 

návrh, ktorý pred predkladala poslankyňa Pätoprstá s tým, 

že ona pôvodne čítala ce celé to znenie, ale následne ešte 

formou faktickej pripomienky to skorigovala tak, ja 

prečítam len tú korekciu, aby ste, aby sme rozumeli, o čom 

ideme hlasovať. 

Čiže, dopĺňa sa bod, nový bod E uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada primátora, aby pripravil materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva, v ktorom po prvé. 

A po druhé, by malo byť to,  čo ona čítala pôvodne. 

To nebudem čítať.  

Čiže, je tam to odporúčanie použitia tej dane a potom 

to vyhodnotenie na konci roka ako sa to použilo.  

Pán primátor,  

môžte dať o tomto doplňujúcom návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za šesť, proti jedenásť, zdržalo sa dvadsaťdva a 

nehlasovalo 1. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 5-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 – 2022 

 
návrh p. Pätoprstej 

Uznesenie nebolo prijaté  

Prítomní: 40 Áno 6 Nie: 11 Zdržal sa: 22 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva NIE  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo NIE M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky NIE  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

No a nakoniec budeme hlasovať ešte o tých zvyšných 

bodoch uznesenia, o ktorých sme nehlasovali a ktoré sa 

nemenili a zostali v tom pôvodne predloženom materiáli.  
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Čiže, mimo toho áčka o tých zvyšných bodoch 

uznesenia. 

Môžte dať hlasovať, 

pán primátor.  

Teda, je to zároveň, tým pádom bude aj schválený celý 

ten materiál už o návrhu rozpočtu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 241 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Prijali sme zásadný 

dokument na budúci rok, ktorý nás čaká. Ja chcem poďakovať 

celej našej sekcii, aj oddeleniu za prácu, ktorú urobili. 

A vám všetkým aj za trpezlivosť. Poviem otvorene, prvýkrát 

sme robili robili rozpočet a budúci rok to budeme robiť 

podobným spôsobom, ale o mesiac alebo o dva skorej, aby sme 

sa vyhli niektorým stresom.  

A ďakujem aj za dôveru, ktorú ste prejavili vedeniu 

mesta a som presvedčený, že ju nesklameme a budeme ďalej 

s vami o každom cente z tohto rozpočtu minutom diskutovať 

a a tak ďalej. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 5-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 – 2022 

 
hlasovanie o častiach uznesenia, o ktorých sa ešte 

nehlasovalo 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 
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T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 
 

 
Nezaradení poslanci:   
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J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 

2022 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 v 

príjmovej a výdavkovej časti v sume 450 435 474,00 Eur 

vrátane finančných operácií, 

2. príjmy bežného rozpočtu v sume 326 440 369,00 Eur, 

výdavky bežného rozpočtu v sume 324 171 738,00 Eur a 

prebytok bežného rozpočtu v sume 2 268 631,00 Eur, 

3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 61 289 607,00 Eur, 

výdavky kapitálového rozpočtu v sume 99 130 403,00 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu v sume 37 840 796,00 

Eur, 
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4. príjmové finančné operácie v sume 62 705 498,00 Eur, 

výdavkové finančné operácie v sume 27 133 333,00 Eur a 

prebytok finančných operácií v sume 35 572 165,00 Eur, 

5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2020, 

6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a 

príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a poskytované 

transfery na rok 2020, 

7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2020. 

B. berie na vedomie 

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  

na roky 2021 – 2022. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu 

vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v 

časti D, 

2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného 

mesta SR Bratislavy a útvarom Magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, 
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limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2020. 

T: 31. 12. 2019 

D. splnomocňuje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, 

úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020: 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 

z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od 

iných subjektov verejnej správy, 

2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny 

účel a darov neprevyšujúcich čiastku 100 000,00 Eur 

v každom jednotlivom prípade, 

3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy, 

4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi 

programami do výšky 10 % a medzi podprogramami, prvkami 

a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného 

programu do výšky 20 % pri zabezpečení vyrovnanosti 
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alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % 

limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého 

programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva 

jednotlivý presun), 

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu 

v rozsahu všetkých položiek na rok 2020 v programe 

5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc 

a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, 

školských zariadení a zariadení pre seniorov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA UZATVORENIE RÁMCOVEJ 
ÚVEROVEJ ZMLUVY S EURÓPSKOU 
INVESTIČNOU BANKOU NA ROKY 2020 – 
2024 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred obedom by sme ešte prijali jeden bod, nech nám 

skončia tieto finančné body.  
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Takže, poďme na bod číslo šesť Návrh na uzatvorenie 

rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou 

na roky 2020 2024. 

Nech sa páči, Matúš Lupták.  

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

financií: 

Ďakujem pekne. 

Ako som avizoval v pred v predchádzajúcom bode, 

tenato rozpočet, ktorý sme práve schválili počíta s nejakým 

návratným financovaním investičných projektov. A s týmto 

cieľom predkladáme návrh na uzatvorenie tejto rámcovej 

zmluvy z Európskou investičnou bankou na roky 2020 až 2024 

v celkovej sume päťdesiat miliónov Eur.  

Táto, táto zmluva je účelová, viazaná na konkrétne 

dopravné projekty, ktoré sú aj v materiáli vymenované. Ide 

predovšetkým o električkové trate, či už novú na 

spolufinancovanie trate do Petržalky, alebo re, menšie 

rekonštrukcie tratí, ktoré plánujeme už od budúceho roka 

robiť z vlastných zdrojov (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Americkom námestí, v Rači a následné v ďalších rokoch, 

napríklad na nábreží. 

A taktiež že pou, taktiež bude alokovaná na nákup 

nových vozidiel emhádé (MHD), predovšetkým trolejbusov. Na 
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realizáciu parkovísk, či cyklotrás a na realizáciu 

preferencie emhádé (MHD). 

A alternatívou k nejakým klasickým komerčným úverom 

je, sú práve takéto dlhodobé investičné úvery od 

medzinárodných bánk, ako je napríklad eíbé (EIB). Poskytujú 

dlhšie splatnosti úverov, až dvadsaťpäť rokov, väčšiu 

stabilitu úrokových sadzieb a poskytovanie financovania nie 

je podmienené inými bankovými službami, napríklad vedení 

účtov a tak ďalej.  

V porovnaní s nejakou alternatívou komerčného úveru 

prináša takýto navrhovaný postup pri zohľadnení inflácie 

nižšie náklady na dlhovú službu op o takmer tri milióny Eur 

v súčasnej hodnote.  

To znamená, že pri súčasných trhových podmienkach 

vieme očakávať pri dvadsaťročnej splatnosti fixnú úrokovú 

sadzbu vo výške nula celá päťdesiatpäť percenta na celú 

dobu splatnosti, ale z Európskej investičnej banky nám 

tento týždeň avizovali, že ú, že kvôli súčasnej situácii na 

trhu už pri niektorých kratších splatnostiach dávajú nulové 

úroky. 

Takže, tá úroková sadzba sa akoby vždycky je podľa 

pri čerpaní aktuálnej tranže mení. A súčasná situácia je 

taká, že pri niektorých kratších splatnostiach tie úroky 
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poskytujú úplne že nulové na na približne päť, desaťročné 

splatnosti.  

Takže máme teda predrokovaná túto rámcovú zmluvu na 

päť rokov v celkovej výške päťdesiat miliónov. To samotné 

čerpanie z nej však podlieha samostatnému schváleniu tu na 

zastupiteľstve. Každoročne budeme predkladať materiál 

s tým, že čo plánujeme v ten rok čerpať. A tie čerpanie 

tých tranží je podmienené postupom na tých projektoch, 

ktoré sú v tej zmluve uvedené. Prvá tranža môže byť čerpaná 

do tridsiatich tridsať percent. To je pätnásť miliónov, 

ktorú pravdepodobne budeme čerpať budúci rok. Ale to bude 

predmetom samostatného materiálu.  

Takže uzatvorenie tejto rámcovej zmluvy nám ako keby 

nevytvára žiaden nový dlh, ide len o otvorenie rámca, ktorý 

môžme v najbližších rokoch čerpať na tieto konkrétne úvery.  

A všetky, všetky ostatné detaily sú potom v tom 

samotnom materiáli. A zdôvodnenie prečo sme sa rozhodli 

práve pre takýto postup.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne eee pánovi Luptákovi. 
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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. 

Nedostali sme žiadny pozmeňujúci, doplňujúci návrh, 

čiže v tom pôvodnom znení ako nám bol predložený, budeme 

schvaľovať Uznesenie je prijaté. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu  

po A, schvaľuje navrhované uzatvorenie rámcovej 

úverovej zmluvy päťdesiat miliónov Eur na realizáciu 

projektov podľa materiálu, 

v bode bé (B), splnomocňuje pána primátora na tie 

veci v súvislosti s úverom, ktoré sú tam vymenované 

a v bod cé (C) žiadame primátora, aby každoročné 

rokovanie mestského zastupiteľstva predložil návrh 

na čerpanie tranže z tej úverovej zmluvy každoročne 

k 30. aprílu. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť mužský hlas „však jedlo“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 6-Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s 
Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024 

 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 
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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   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou 

investičnou bankou na roky 2020 – 2024 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

navrhované uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou 

investičnou bankou (EIB) na roky 2020 – 2024 v celkovej 

výške úverového rámca 50 000 000,00 Eur na realizáciu 

projektov podľa materiálu. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. na podpísanie rámcovej úverovej zmluvy s EIB a 

zabezpečenie čerpania tranží z rámcovej úverovej 

zmluvy v súlade s plánovanými príjmovými finančnými 

operáciami v schválenom rozpočte na aktuálne 

rozpočtové obdobie, 

2. na predkladanie písomných žiadostí EIB o čerpanie 

jednotlivých tranží, 

3. na akceptovanie úveru poskytnutého EIB a podmienok 

úveru vyplývajúceho z rámcovej úverovej zmluvy s EIB, 
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4. na akceptovanie EIB navrhovaných úrokových sadzieb. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť každoročne na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy návrh na čerpanie tranže z 

rámcovej úverovej zmluvy pre daný rozpočtový rok. 

T: každoročne k 30. aprílu 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY VO 
VECI PÔSOBNOSTI UDEĽOVANIA SÚHLASOV 
PRE PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN 
PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov 

pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu. 

Eee a tej z, nech sa páči, eee, nech sa páči, máte 

slovo. 
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JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Dobrý deň. 

Vážení páni, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci,  

dovoľujeme si vám predložiť návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

pôsobnosti udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích 

krajín. 

Dňa 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona 

o pobyte cudzincov, ktorá zaviedla povinnosť pre cudzincov 

pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt za účelom 

zamestnania predložiť súhlas obce o tom, že ubytovanie 

v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej 

krajiny zdržiavať počas pobytu spĺňa podmienky podľa 

osobitného predpisu. 

Dňa 7. 2. mestské zastupiteľstvo schválilo 

rozhodnutie eee primátora o pôsobnosti mestských častí 

udeľovať súhlas v súlade s paragrafom 32 odsek 2 tohto 

zákona.  

Návrh dodatku štatútu bol listom zo dňa 25. 3. 

zaslaný mestským častiam so žiadosťou o zasla nie 

pripomienok k tomuto návrhu. 
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Dňa 19. 6. bol tento návrh predložený členom komisie 

sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania.  

A dňa 13. 9. bol návrh štatútu v zmysle článku 103 

odsek 2 odoslaný starostom mestských častí so žiadosťou 

o doručenie stanoviska miestneho zastupiteľstva. 

A zároveň týmto považujem za potrebné uviesť, že 

hlavnému mestu bolo doručené nesúhlasné stanovisko 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves 

a zároveň boli doručené súhlasné stanoviská miestnych 

zastupiteľstiev, a to dvanástich mestských častí. 

Dňa 28. 11. bol návrh dodatku štatútu predložený na 

rokovanie mestskej rady  a mestská rada k predmetu 

materiálu neprijala žiadne uznesenie.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, prihláste sa. 

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Máme návrh uznesenia, ktorý ideme schvaľovať. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje dodatok štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy vo veci pôsobonosti udeľovania 

súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného 

predpisu. 

Iba k tomu dodám ešte, že tým že eee tie tam nebolo 

veľa nesúhlasných stanovís, tak bude to tri pätiny 

prítomných, že stačí na (poznámka: nezrozumiteľné slovo 

hovorí naraz predsedajúca aj predseda návrhovej komisie) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak poprosím vráťte sa do sály, aby sme mohli 

hlasovať tak ako 

Predseda návrhovej komisie 

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

Prosím teda pani námestníčku, aby dala  
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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. 

Ja poprosím 

Predseda návrhovej komisie 

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

Hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

aby si všetci sadli, aby mali možnosť hlasovať. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržali sa dvaja 

poslanci a nehlasovali dvaja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 7-Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov 
pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 

 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre 

príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre 

príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu. 

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: 

Teraz vlastne podľa dohody vyhlasujem obedňajšiu 

prestávku. Myslím, že na hodinu. O trinástej hodine sa 

stretávame. Eee, o štrnástej hodine sa stretávame v sále. 

Ďakujem. 

 

(prestávka od 12.56 h do 14.12 h) 

 

 

BOD 34 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...miesta, najmä stredná sekcia tu stále nie je.  

Poslanci, 

ideme ďalej, k ďalšiemu bodu programu a tým je  

konkrétne, počkajte, pero ešte potrebujem, sekundu.  
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To je, toto je, tým je bod číslo, áno, ideme na 

Interpelácie, presne tak.  

Takže, o. áno. Začínajú Interpelácie.  

Odovzdávam slovo, otváram diskusiu. Dobre hovorím?  

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, máte slovo.  

Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nemám ju ešte písomne pripravenú, ale ja ju napíšem 

a odovzdám.  

Chcela by som sa teda spýtať, pán primátor, keď už tu 

bola reč teda o tej električke, teda ako je to s tým 

územným plánom? Či je trať električky pred Národným 

divadlom v súlade? Ako je to s generelom dopravy? Chcel by 

som sa spýtať teda ako je to? 

Aké je stanovisko Metropolitného inštitútu Bratislava 

k novej trati električky plánovanej pred SND? A stanovisko 

hlavnej architektky?  
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Ďakujem veľmi pekne. 

Čiže, písomne podám interpeláciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja k tým lesom. Ale nie.  

Tiež ju nemám písomne, dodám ju. 

Chcem sa spýtať. Občania na Vlárskej ma poprosili, 

aby som sa opýtal, už mesiac tam nesvieti verejné 

osvetlenie na polky ulice. A keďže je to rovno pod lesom 

a chodí tam pätnásťčlenná svorka diviakov, tak sa boja po 

štvrtej vychádzať. V podstate lebo ona chodí do práce.  

A opakovanie sme volali na Siemens, nahlasovali túto 

poruchu. Na tej infolinke nám nevedia povedať žiad, nič 

iné, iba že podnet berú na seba a budú ho riešiť.  
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Ja by som sa chcel spýtať, že ako je tento podnet 

riešený, lebo naozaj je to tam také tmavé a nie moc 

príjemné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja, určite odpovieme, samozrejme. 

Ja poviem k tomu iba jednu vec, že všeobecne máme 

väčší, väčší a väčší problém s osvetlením v Bratislavy. Už 

sme na tom sedeli so Siemensom. A našli sme spôsob ako oni, 

napriek tomu, že stále neni jasný názor ÚVO na tie, na tie 

stĺpy. Našli sme spôsob ako môžu začať vymieňať tých 

šesťdesiatjedna, šesťdesiat spílaných stĺpov, ktoré 

neexistujú. Oni už majú kúpené. To znamená, že eee, 

osvetlenejšia je Obchodná. 

Akože, riešime to a je to, je to problém.  

Takže, toto ja aj napíšem rovno riaditeľovi, ktorý to 

má na starosti.  

Dobre. Už budeme vedieť.  

Ďakujem pekne. 
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Teraz tu máme dve stopky, ale sme sa tak pomaly 

rozbiehali, tak ešte ich zrušme, poprosím tie dve stopky, 

aby sme nikoho neukrátili.  

Nech sa páči, 

pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja mám také upozornenie, možnože to bude pre pána 

Bánovca. 

Na križovatke kde sa Harmincova napája na Schneidera 

Trnavského, tak nesvieti tam už dlhodobejšie na jednom 

semafore červená, aby tam nevznikol.  

Teda je tam ešte iný, na ktorom svieti, ale može, 

može z toho vzniknúť nejaká, nejaký problém, že si to 

šoféri ne nevšimnú a vbehnú do tej križovatky a može tam 

byť z toho nešťastie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A Nech sa páči,  

Monika Debnárová. Posledná. 

Monika! 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcela som ťa poprosiť, že či by nebolo možné na 

Osloboditeľskej ulici, ktorá je komunikáciou hlavného mesta 

nejakým spôsobom lepšie vyriešiť označenie prechodu 

a hlavne zabezpečenie našej mestskej polície na toto 

miesto, pretože v blízkosti sa nachádza škola, chodia 

tadiaľ malé deti a hlavne v čase okolo pol ôsmej až pol 

deviatej, kedy je tam naviac detí, tak tadiaľ chodia autá 

niekedy dosť nebezpečnou rýchlosťou. Tak aby to 

kontrolovali.  
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Takisto by som chcela poprosiť, na hlavnej 

komunikácie Roľníckej v poslednej dobe sa nám zasa začali 

pohybovať veľké vozidlá, ktoré nemôžu tadiaľ chodiť, lebo 

to nemajú povolené, aby si tam tiež zabezpečil mestského 

policajta. 

A ešte jedna jedna požiadavka bola.  

Takýto istý nebezpečný prechod máme tiež na tej 

Roľnickej v oblasti jak je zástavka Hospodárska, eee, tiež 

idú veľkými rýchlosťami autá, ktoré smerujú a trasujú 

vlastne na Čiernu vodu. Tak by bolo dobré, možnože tam 

poslať nejaké kontroly, lebo myslím si, že by tam dosť veľa 

pokút vedeli vyzbierať.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A teraz otázka na organizačné.  

Máme tam troch poslancov po, po stopke. My sme sa 

minule dohodli, že budeme striktne dodržiavať eee, našu 

dohodu.  

Dajte to písomne, samozrejme, to bude platiť takisto, 

samozrejme. Okej? To neni problém.  
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Okej. 

V tom prípade ďakujem pekne.  

 

 

BOD 23 NÁVRH NA VYSPORIADANIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
V PROSPECH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY 
„NOSNÝ SYSTÉM MHD, PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 
JANÍKOV DVOR – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE V 
BRATISLAVE, 2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – 
JANÍKOV DVOR“ – POKRAČOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ideme na body, ktoré sme predradili. Sú to body 

dvadsaťtri a dvadsaťsedem.  

To znamená, že dvadsaťtri Návrh na vysporiadanie 

pozemkov v katastrálnom území Petržalka, v prospech 

verejnoprospešnej stavby Nosný systém emhádé (MHD), 

prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikove námestie 

v druhej časti Bosákova ulica – Janíkov dvor a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

Nech sa páči,  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o v poradí tretí materiál za účelom 

vysporiadania eee pozemkov eee v rámci verejnoprospešnej 

stavby Nosný systém emhádé (MHD).  

Podľa materiálu, ktorý je uvedený eee eee, alebo 

ktorý bol predložený, celková výmera je 

šestnásťtisícdvestošesťdesiatosem metrov štvorcových. 

Materiál eee k materiálu máme súhlasné stanoviská.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, kde 

finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu materiál 

schváliť, predložiť a schváliť na mestskom zastupiteľstve. 

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade 

s odporučením ho schváliť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Vagač,  

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

Áno. 

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýtať eee, eee, chcem len pripomenúť, že 

toto je vlastne, vlastne prenájom pozemkov vo verejnom 

záujme, teda v našom záujme ako mesta a je to vlastne akože 

v mestskom podniku, do ktorého sme tie pozemky vložili my.  

A ja len chcem pripomenúť, že keď sa (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) rekonštruoval zimný štadión, tak 

vtedy, vtedy toto mestské zastupiteľstvo schválilo pánovi 

Širokému a vlastne staviteľovi eee eee tohto štadiónu na 

rok za euro všetky pozemky. Všetky, celý prenájom. 

Teraz ja by som chcel dať návrh, že aby sme 

nevyťahovali z nášho rozpočtu peniaze za nájom pozemkov, 

ktoré sú naše, ktoré sme tam vložili do tej spoločnosti 

METRO, že prečo by sme to nemohli dať za symbolické euro 

tak, ako sa to robilo v rámci zimného štadióna a on ako 

podnikateľ na tom celkom slušne zarobil. A takto by sme my 

tiež mohli ušetriť nejaké pozemky.  

Čiže, toto je môj, môj návrh, aby ten, aby návrh 

uznesenia bolo, že schvaľuje nájom časti pozemkov, ktoré sú 

tu všetky vymenované za symbolické jedno euro. To by sme 

prekladali len peniaze z jedného vačku do druhého a vlastne 
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len z nášho rozpočtu, ktorý je aj tak napätý, do rozpočtu 

METRA, ktorá je naša v podstate tiež. 

Čiže, spomeňme si, prosím vás, že urobme presne to, 

čo sa spravilo pri zimnom štadióne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Igor Polakovič.  

Pán poslanec Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Mne, mne sa pozdáva tento návrh, len teda, aby sme 

nenarobili chaos vo financiách, by som sa chcel spýtať, že 

vlastne ako je už s týmto rátané v rozpočtu METRa (METRO) 

a v rozpočte Bratislavy, a teda o akú sumu ide?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Možno, asi, asi do b. Skúste sa vyjadriť k tomu 

a potom dobehneme ostatné diskusné (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

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

nehnuteľností: 

Ja by som upozornil, že sú to ceny, ktoré boli eee 

dopredu komunikované aj so spoločnosťou METRO, ktorá 

odmnie, a keď ak po, pokiaľ mám dobré informácie, tak 

nesúhlasila s nájmom za jedno euro.  

A okrem toho eee podľa mojich informácií eee nájom 

z titulu prá, získania právneho vzťahu k pozemku počas tej 

výstavby je opravný oprávneným nákladom v rámci celej 

realizácie celého projektu.  

A okrem toho ešte by som upozornil, že súčasťou tohto 

materiálu nie je len majetkovo-právne vysporiadanie 

pozemkov so spoločnosťou METRO Bratislava, ale aj so 

súkromnou spoločnosťou Prodet esero (s. r. o.). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Matej Vagač, 

nech sa páči. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak je mi jasné, že, že súkromná spoločnosť METRO, a. 

s. by s tým nesúhlasila, lebo sú to jej príjmy. Ale na 

druhej strane, sú to naše výdavky. A ja hovorím, že prečo, 

keď to išlo so súkromnou spoločnosťou pána Širokého, tak 

vtedy tento istý za, toto isté mestské zastupiteľstvo to 

odsúhlasilo. Lebo to bolo akože vo verejnom záujme, boli to 

akože by som povedal, vieme ako sa staval ten zimný 

štadión, alebo prestavoval, ale, ale títo istí poslanci, 

len sa ináč volali, toto spravili. A METRO tým veľa 

ušetrilo, teda eee, Široký tým veľa ušetril.  

Čiže, pýtam sa, že prečo, prečo by sme to nemohli aj 

my spraviť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Možno poprosím pána hlavného kontrolóra, nech do toho 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem k tomuto bodu povedať to, že mesto síce 

do spoločnosti METRO Bratislava a es (a. s.) vložilo 

pozemky a tým pádom mám na liste vlastníctva tieto pozemky 

METRO. METRO je obchodná spoločnosť. Čiže, akciová 

spoločnosť. A ona nemôže len tak za jedno euro prenajať 

niekomu pozemky. To je jedno, aj keď zakladateľovi, alebo 

osobe, ktorá je väčšinový vlastník tejto spoločnosti, ale 

tuná platia nejaké zásady a jednoducho, to nie je možné.  

To keď vy hovoríte, že v minulosti niečo také sa 

udialo, treba pozrieť na tie okolnosti, ale reálne treba 

vychádzať z toho, že METRO je obchodná spoločnosť, jej 

cieľom je vytváranie zisku a plnenie tých úloh, ktoré tam 

má a nie je možné sa dať do polohy, že my sme akcionári 

a my ako akcionári povieme, že to prenajme za jedno euro, 

lebo v podstate, nie. Nie je to v súlade s legislatívou.  

Takže len toľko.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. My si prenajmeme od METRA. Tak. Viete.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Pani viceprimátorka,  

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja by som ešte chcela povedať, že prebehli rokovania, 

boli tam viaceré alternatívy, výsledok je ten, čo hovorí 

pán Miškanin.  

Naozaj sme to mali konzultované z viacerých strán.  

A chcem povedať, že ten druhý akcionár takisto bol 

v hre a takisto to je názor toho druhého akcionára.  

A tá tretia vec, už iba organizačná je tá, že 

potrebujeme veľmi rýchlo preukázať vzťah k týmto pozemkom, 

aby sme mohli pokračovať v príprave električky do 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem pekne. 

To znamená, že eee odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Dostali sme jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca 

Vagača, ktorý nestiahol, takže budeme musieť najprv 

hlasovať  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne ne nestiahneš ho, pán poslanec? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

Môžme ho stiahnuť. Vysvetlenie bolo.  

Povedz na mikrofón, že sťahujeme, aby sme boli, 

nebudeme.  

Ďakujeme, eee ďakujem, pán poslanec. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Čiže, po tomto vysvetlení, ak je to tak, tak teda 

sťahujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak vraciame sa tak k pôvodnému zneniu návrhu 

uznesenia: 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje  

po prvé, nájom časti pozemkov v katastrálnom území 

Petržalka vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava á es 

(a. s.) za nájomné v sume desať euro na meter štvorcový na 

rok, čo pri výmere dvanásťtisícpäťstoštyri metrov 

štvorcových predstavuje sumu stodvadsaťpäťtisíc aj 

štyridsať euro na  rok,  

a po druhé, nájom novovytvoreného pozemku tiež 

v katastrálnom území Petržalka vo vlastníctve spoločnosti 

Prodet, esero (s. r. o.) za nájomné v sume 10,00 euro za 

meter štvorcový na rok, čo pri zábere 
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tritisícsedemstošesťdesiatštyri metrov štvorcových 

predstavuje sumu tridsaťsedemtisícšesťstoštyridsať Eur na 

rok.  

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Normálne pero chcem.  

Pokračuje?  

Čo?  

Normálne pero mi daj, ako.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 23-Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 

dvor“ – pokračovanie 

 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 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  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  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. Nájom častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka, parc. č. 1111/1 – ostatná plocha vo výmere 

348 m², parc. č. 1329/2 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 509 m², parc. č. 1329/3 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 41 m², parc. č. 1441/42 – ostatné 

plochy vo výmere 1 453 m², parc. č. 1565 – ostatné 

plochy vo výmere 719 m², parc. č. 1577 – zastavané 
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plochy a nádvoria vo výmere 103 m², parc. č.  

1578/2 – ostatné plochy vo výmere 37 m², parc. č. 

1578/3 – ostatné plochy vo výmere 65 m², parc. č. 

1860/16 – ostatné plochy vo výmere 469 m², parc. č. 

1878/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 m², 

parc. č. 2150/5 – ostatné plochy vo výmere 2 311 m², 

parc. č. 2268/2 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 22 m², parc. č. 2310 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 2311 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 611 m², parc. č. 2312 – 

ostatné plochy vo výmere 14 m², parc. č. 2409/7 – 

ostatné plochy vo výmere 80 m², parc. č. 2409/8 – 

ostatné plochy vo výmere 24 m², parc. č. 2474/1 – 

ostatné plochy vo výmere 79 m², parc. č. 2475/1 – 

ostatné plochy vo výmere 116 m², parc. č. 4428/17 – 

ostatné plochy vo výmere 5 065 m², zapísaných na LV č. 

3095, vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava, 

a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 35732881, 

za nájomné v sume 10,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 

12 504 m² predstavuje sumu 125 040,00 Eur/rok. 

2. Nájom novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka, parc. č. 1866/82 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 3 764 m², ktorý vznikol podľa 

GP č. 4/2019 zo dňa 02. 07. 2019, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOASPEKT s.r.o., so sídlom v Bratislave, 

IČO 36666726, z časti pozemku parc. č. 1866/23, k. ú. 
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Petržalka, zapísaného na LV č. 3620, vo vlastníctve 

Prodet, s.r.o., Miletičova 5B, Bratislava, 

IČO 35891319, za nájomné v sume 10,00 Eur/m²/rok, čo 

pri zábere 3 764 m² predstavuje sumu 

37 640,00 Eur/rok. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 NÁVRH GRANTOVÉHO PROGRAMU PRE ROZVOJ 
ŠPORTU A VZDELÁVANIA V HLAVNOM MESTE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvadsaťsedem. Návrh grantového 

programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste 

Slovenskej republiky v Bratislave. 

Nech sa páči, poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 283 

Vážené dámy, vážení páni,  

predkladáme návrh grantového programu pre rozvoj 

športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky  

v Bratislave. 

Cieľom tohto návrhu je vlastne spolupracovať 

v existujúcom grantovom systéme.  

Tento návrh hovorí o štyroch podprogramoch, pričom 

prvý podprogram hlavného mesta je podpora športových 

aktivít. Jednoduchšie, sú to aktivity v oblasti športu 

a vzdelávania do tritisíctristodvadsať Eur.  

Druhý podprogram, ten hovorí o aktivitách, ktoré sú 

podporované hlavným mestom. A to sú podujatia hlavného 

mesta v oblasti športu a vzdelávania, to sú aktivity nad 

tritisíctristodvadsať Eur.  

Tretí podprogram je prepojený s programovým 

vyhlásením vás ako poslancov a pána primátora hlavného 

mesta, kde sa zaväzujete podporiť kluby.  

A štvrtý podprogram je podprogram infraštruktúra, do 

ktorého hlavné mesto v rámci fondu na podporu telesnej 

kultúry v minulosti investovalo finančné prostriedky. 

V súčasnosti vyčlenilo v rámci rozpočtu ďalšie kapitálové 

zdroje.  

Ďakujem pekne. 
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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. 

Námestník Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja si ešte dovolím doplniť o pár faktických údajov, 

ktoré možnože zjednodušia vaše rozhodovanie pri tomto 

materiály.  

Ja tento materiál vnímam ako nejaký začiatok smerom 

k športu a veľmi slabý a pomalý začiatok, pretože tie 

financie sú naozaj malé.  

Ale poďme k nejakým reálnym číslam, lebo najlepšie sa 

rozhoduje na základe faktov. 

Čiže v školskom roku 2019-2020 budeme mať v našich 

základných materských školách, základných a materských 

školách päťdesiatjednatisíc detí, mládeže. Hej?  
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Eee priemerné, priemerné výdavky na šport od roku 

dveti od roku 2015 po 2018 boli vo výške dve celé 

sedemdesiatosem percenta v celkových výdavkov rozpočtu 

mesta. V roku 2019 sme na nula celá sedemdesiatpäť, čím sme 

spadli. Hej? My sme od toho dvetisícosemnásteho sme na 

tretine.  

Eee a dneska sa ozývajú hlasy, kedy hovoríme, že tých 

nula celá päť plus, čiže, niekde sa dostaneme na na úroveň 

toho roku dvetisícdevätnástom, dvetisícdvadsiatom mierne 

pôjdeme o pár desiatok tisíc euro hore, tak hovoríme, že je 

to veľa a porovnávame to s kultúrou, so sociálnymi vecami 

a podobne. V momente keď sa dostaneme do porovnávania 

sociálnych vecí, kultúry, mládeže, školstva a športu, nikdy 

ten výsledok nebude dobrý a miesto toho, aby sme v každej 

tejto oblasti sa snažili napredovať, tak tu budeme bojovať 

eee s neporovnateľnými vecami. Lebo tieto nádoby sú pre mňa 

spojené.  

V materiáli je vysvetlené koľko dávajú Košice, 

Bystrica a iné mestá. Nechcem to porovnávať. Máme 

najdrahšiu emhádečku, štvrtinu rozpočtu nám zožerie len 

emhádé (MHD), čiže nemôžme porovnávať neporovnateľné. Ale 

verím, že toto zastupiteľstvo, ako vás tu vidím viacerých 

športovcov a inteligentných ľudí, verím, že naopak bude 

tento grantový systém pra pravidelne každoročne zväčšovať 
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objem sumy, ktoré (poznámka: nezrozumiteľné slovo), objem 

finančných prostriedkov, ktoré do neho pôjdu. 

Ďakujem pekne za úvodné slovo a verím, že tento 

pripravený materiál podporíte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač. 

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

Ďakujem. 

Samozrejme, moje vystúpenie nemá byť proti športu ani 

športovcami, ani proti tomu gra, tomuto grantovému 

programu, ale chcem upozorniť na to, že, že eee, eee tento 

grantový program eee má dve časti uznesenia, A,  že 

schvaľuje a Bé (B), že žiada primátora. A to pri tom Bé 

(B), že žiada primátora si myslím, že, že išiel nad rámec 

toho, že, čo, o čom sme ako dopredu hovorili, o čom sme si 

nejakým spôsobom schvaľovali a hlavne o čom vôbec je 

budúcoročný rozpočet a tie ďalšie.  
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Keď si pozriete tie, tie eee podpory, ktoré, ktoré sú 

tam na strane osem, tie financie, tak zistíte, že to je 

robené ako percentuálne, že nula celá päť percent zo 

záverečného účtu, čo robí asi jeden a pol milióna, plus 

ešte minimálne štyristotisíc eee eee ako kapitálových. 

Čiže, my vlastne zaväzujeme primátora týmto rozhodnutím, 

aby, eee, aby vyčlenil dva milióny Eur.  

Ja sa teraz pýtam, že z ktorého rozpočtu, z ktorých 

kapitol, z čoho ideme ubrať, respektíve, možno teraz 

začneme teraz produkovať ako kolegovia tu začali hovoriť, 

že však a tam to bude, a tam to máme a tamto. Ale však, 

toto musí predchádzať nejakej politickej dohode, nejakému 

politickému rozmýšľaniu. A keď som sa pýtal v pondelok 

Matúša Luptáka ako človeka zodpovedného za ro zraz 

rozpočet, tak bol priam prekvapený, že takéto niečo ideme 

schvaľovať, že on o ničom takom nevie. A myslím si, že aj 

ostatní kolegovia, keď som sa tak pýtal, tak tak to bolo 

ako keby málo prediskutované, málo pripomienkované cez, cez 

ďalšie komisie.  

A keď poviem tú adekvátnu nejakú, nejaké porovnanie, 

že keď sme schvaľovali Nadáciu Bratislava, kde sme, kde sme 

tiež chceli, že by to bolo v nula celá päť percenta a tiež 

by sme sa dostali k sume napríklad jeden a pol milióna, tak 

nám bolo povedané, že to musíme každý rok sa tu dohodnúť 
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v zastupiteľstve koľko vložíme. A nie tak, že my dopredu 

zaviažeme všetkých primátorov takýmto spôsobom. 

Čiže, čiže ja si myslím, že, že a to je môj návrh, 

že, že aby sme to schválili, ale zrušiť bod Bé (B). To 

znamená, schváľme to, lebo však chceme podporovať šport 

a je to tam nejak rozpracované, ale nezaviažme sa dopredu 

takýmto opatrením, ktoré, ktoré nevieme ešte ako keby 

naplniť. V roku 2020 určite nie, lebo však sme schválili 

nejaký rozpočet.  

Čiže to je neplatné, ale nechajme si teraz ten čas. 

V januári, vo februári, kedy si povieme, že koľko teda 

chceme dať akým spôsobom.  

A priznám sa, že, že celkom ten materiál asi ne neni 

dobre rozpracovaný, lebo sú tam také, že štatúty, štatúty 

jednotlivých programov budú vypracované do do januára.  

Čiže, sú to akože podprogramy. Re raz, dva, tri, 

štyri, ale nevidíme tie štatúty, nevidíme ako budú tie 

komisie ro robiť, kto bude v tých komisiách, koľko je 

šport, koľko je to vzdelávanie a tak ďalej.  

Čiže. A keď to porovnám ešte raz s tou Nadáciou 

Bratislava, tak takúto vážnu vec sme mali, pamätáte si ako 

odkomunikovanú. 
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To znamená, že išlo to avízo, potom to išlo cez 

komisie, poslanecké kluby a potom bolo ešte predtým aj 

záverečná prezentácia. Pre všetkých poslancov. Čiže, tam 

sme sa mohli stretnúť, pýtať, mohli by sme presne, presne 

o tom čo teraz diskutujem, o tom sa rozprávať. Kde sa nájde 

aká politická vôľa a dohoda. Toto vlastne napĺňať.  

Lebo ešte raz, moje vystúpenie nie je proti 

športovcom. Chcem im dať čo najviac, ale tento spôsob nie 

je šťastne zvolený. 

Čiže preto ja dávam pozmeňovák, ktorý hovorí, že 

z toho uznesenia, že zrušiť bod Bé (B) to žiada primátora 

každoročne vyčleniť. A to je to, čo, to čo by malo byť 

predmetom v januári v tej politickej diskusii, že kde to 

nájdeme.  

Čiže, toľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odpoveď.  
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

V tomto prípade ja kolegom poslancom odporúčam 

nehlasovať za tento pozmeňovací návrh. Opäť poďme k nejakým 

faktom.  

V dvetisícšestnástom bolo na šport vyčlenených osem 

a pol milióna.  

V dvetisícsedemnástom deväť celá šesť milióna.  

V dvetisícosemnástom deväť celá sedem milióna.  

Čiže, nemusíme sa báť, nejdeme vôbec hore, naopak, my 

sme veľmi dole. A k týmto číslam, dúfam že sa, dúfam že sa 

raz dopracujeme.  

Dostatočná, nedostatočná komunikácia.  

Nechcem porovnávať, čo je dostatočné, nedostatočné. 

Niekoľkokrát v komisii. Špeciálne zriadená komisia 

zastúpená všetkými poslami naprieč poslaneckými klubmi. 

Normálne štandardne to prešlo kolečkom na magistráte. 

Porada primátora, všade. Nikde nebol problém. Mestská rada. 

Nikde problém nebol. Ak by bol, boli by pre ďalšie 

prezentácie, ďalšie rokovania.  
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Samozrejme, myslím si, že komisia a vôbec ľudia, 

ktorí to pripravujú sú otvorení na to, aby sme to nejakým 

spôsobom ešte vycizelovali, ale nezabíjali s tým dnes, 

s tým dnes tento materiál.  

Takže a dvetisícdvadsať hovoríme o naviazaní na 

záverečný účet. Čiže, môže to byť funkčné. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Milan Vetrák. 

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

No, mne troška tá diskusia pripomína ešte tak štyri 

roky dozadu, keď sme v Petržalke tiež riešili, že ak, 

ktoré, alebo akým spôsobom je najlepšie využiť, povedzme, 

čas detí a aby mládeže a tak ďalej. Lebo, a samozrejme, 

profesionálny športovcov, napríklad, lebo však keď šport 

asi zahŕňa jedno aj aj druhé a tiež to bolo tak nastavené, 

že ten, že ten šport mal teda nepomerne viacej ako mala 

kultúra a tiež tam boli také diskusie, že aby sme to 

neporovnávali. Ale ono sa to nedá neporovnávať, lebo je to 

jednoducho len iný spôsob využitia jednak peňazí mestských, 

ale aj, aj voľného času.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 292 

Čiže, tiež súhlasím s tým, čo hovoril pán poslanec 

Vagač, že nemôžeme to teda spraviť tak, že akože že 

o športe sa teda nerozprávajme a tie ostatné veci 

neporovnávajme no.  

Jednoducho, mali by sme všetko porovnávať a nastaviť 

to primerane (gong) v každej  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme asi ďalej.  

Vlado Dolinay,  

nech sa páči. 

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

Aha. Ďakujem za slovo. 

Ja potom ešte aj v v riadnom príspevku sa k tomu 

vyjadrím, ale len tuná konkrétne k tej diskusii, alebo teda 

k tomu, že to neprešlo nejakým procesom pripomienkovania.  

Bolo to v (poznámka: nezrozumiteľné slovo) v školskej 

komisii, kde máte aj zástupcov kl vášho klubu v počte 

štyria. 
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Pre prešlo to ešte aj špeciálnou komisiou, kde 

ktokoľvek z komisie mohol prísť pripomienkovať ten návrh. 

Na na mestskej rade ko.  

Faktom je, že tu sa, tu je logika toho je len akoby, 

že to, čo bolo doteraz rozkúskované v r v rôznych 

programoch, zjednotiť do nejakého jedného uceleného celku.  

Eee. Pokiaľ by boli k tomu pripomienky, určite to 

posunieme nejakým iným pripomienkovým konaním. Spravíme 

tomu prezentáciu. A nikde sme nemali avizované, že by bol 

nejaký problém zatiaľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Môžem ja iba na sekundu preskočiť, lebo vidím, že je 

prihlásený pán hlavný kontrolór. Možno nám povie procesne 

k tomu niečo.  

Nech sa páči,  

pán hlavný kontrolór. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som  chcel k tomu návrhu uznesenia v časti Bé 

(B), to čo povedal pán poslanec.  
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Viacmenej tam ja mám dojem, že spracovateľ alebo 

predkladateľ tohto materiálu chcel tým povedať, že 

každoročne vyčlení v rozpočte hlavného mesta finančné 

prostriedky ako, alebo, že v návrhu rozpočtu.  

Čiže, primátor predkladá návrh rozpočtu, v návrhu 

rozpočtu vyčlení niektoré finančné prostriedky v súlade 

s týmto materiálom, primátor nav predkladá na schválenie 

návrh rozpočtu, vy jak sa s tým stotožníte, schválite 

rozpočet, poprípade znížite a tým pádom je to v poriadku. 

Čiže, myslím si a dávam na zváženie predkladateľovi, 

či tú časť Bé (B) primát, žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy, aby každoročne vyčleniť v návrhu rozpočtu 

hlavného mesta. Čiže, v tom návrhu vyčleniť tie finančné 

prostriedky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Jak sa nám to zdá?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, oouv. Takto, zapneme, prosím vás, pána Káčera.  
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tak ako predkladateľ si to samozrejme autoremedúrou 

osvojujem. Pán Miškanin vždycky mal vecné pripomienky 

a vždy sa, nakoniec to bolo tak, ako  hovoril. Čiže verím, 

že aj v tomto prípade to tak bude.  

Čiže autoremedúrou si to osvojujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vagač, faktická. 

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

Ak to bude teda takto doplnené, že to bude v návrhu 

rozpočtu, tak potom s tým nemám problém. Lebo to bude 

predmetom toho nášho návrhu a tam vlastne ide všetko do 

toho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Takže potom sťahujem tú svoju  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

svoju pripomienku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď nevadí, môžme ísť k hlasovaniu? Alebo chcete 

ostatní dokončiť diskusie? Keďže sa vyriešil tento problém.  

Áno?  

Tak pán Dolinay. 

Nech sa páči,  

pán poslanec.  

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

No, nebudem už ro rozprávať teda to toľko čo som ešte 

chcel, že prečo je to potrebné, ale možno len jednu 

poznámočku k tomu nula ca nula celá päť percenta, ktoré by 

sme mali dávať na šport.  
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V Petržalke máme, napríklad, eee grantový sy systém, 

ktorý je o dotácie pre veľké športové kluby, ktorý je 

dokonca vo výške bol pôvodne navrhovaný na dve percentá, je 

stiahnutý na jeden a pol percenta. My sa tu bavíme o pol 

percente z mestského rozpočtu. Áno, je to vyššia suma 

peňazí, ale samozrejme, je to pre celé mesto a pre 

športoviská v rámci aj, teda aj v rá športovej 

infraštruktúry, kde máme naozaj obrovský, obrovský 

investičný dlh aj voči športovej infraštruktúre. A toto je 

jedna  z možností ako aspoň čiastočne sanovať to, čo naozaj 

dlhé roky sa tu, sa tu nerobilo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Okej. Pán Vagač.  

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

Ďakujem. 

Ja len na to zareagujem, že, že presne takýto dlh 

máme aj voči kultúre.  

A keď sme robili nadácia na dotáciu kultúry, tak nám 

bolo povedané, že nemôžme to robiť takýmto spôsobom, že 
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nula celá päť percenta, lebo aj, aj kultúra potrebuje,  je 

veľmi podfinancovaná. 

Čiže, ja som nechcel skĺznuť do toho, že teda, kto má 

viac a kto menej, aby sme sa tu hádali, že či šport alebo 

kultúra, lebo je to presne tak, ako povedal Milan Vetrák, 

že, že, že aj to je voľnočasová aktivita, aj to je 

voľnočasová.  

To znamená, že, že ak, ak prijmeme takýto úzus, že to 

budeme robiť cez percentá a nie cez nominálne hodnoty, tak 

ja len hovorím, že, že potom budeme žiadať aj pre nadáciu 

kultúry, že nech je to nula celá  päť percenta, pre nadáciu 

kultúry ako teda grantový program, tak ako je grantový 

program pre šport a budeme fifty, fifty, že, že bude pre 

šport nula celá päť percenta, aj pre kultúru.  

Tak potom je to okej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vetrák. 

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

No ja už len doplním, že však v podstate to, čo 

chceme aj s Maťom Vagačom okrem iného povedať je, že budeme 

veľmi radi, keď rovnaký prístup sa potom bude uplatňovať aj 

na oblasť kultúry a nemám prečo eee nepodporiť aj tento 

návrh. Nakoniec, vraciam sa naozaj presne k rovnakej 

diskusii v Petržalke. Akonáhle bolo ten dotačný systém pre 

športové kluby prijatý, tak ja som takisto povedal, nebol 

som sám, že, že je prijatý pod podmienkou, že niečo podobné 

sa prijme v oblasti kultúry.  

Čiže, vraciame sa vlastne, ja to mám také dežavú 

(deja vu) z mestskej časti, ja len dúfam teda, že sa 

dostaneme k rovnakej podpore kultúry, ako k rovnakej 

podpore športu. alebo k takejto istej podpore športu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Kunst.  

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

Ja len chcem upozorniť, že tých nebavíme sa len 

o športe, ale bavíme sa aj o vzdelávaní. Keď ste si pozreli 

všetci ciele grantového programu, máte tam napísané, že sú 

tam aj vzdelávacia aktivity detí a mládeže mimo 
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vyučovacieho procesu. Vzdelávanie neformálne osôb 

pracujúcich s deťmi a mládežou.  

Čiže, nebavíme sa len o športe. Čiže, kludne tam, keď 

sa zapojí ešte aj kultúrna činnosť, šport a vzdelávanie, 

tak nám ide všetkým o jedno. 

A v prvom rade dávame si tu nejakú garanciu, že každý 

rok z rozpočtu vyčleníme nejaké financie na podporu detí 

a mládeže. Kde viacej peniaze môžeme dať?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Vlado Dolinay. 

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

No som rád, že sa tu spomínala ešte aj kultúra, čo si 

myslím, že je ešte dôležitejšia oblasť našej spoločnosti. 

A budem veľmi rád, keď Nadácia Bratislava bude tiež 

financovaná na základe percenta a nie nejakej nominálnej 

hodnoty. A skôr som bol prekvapený, že sa to nedalo na tej 

prezentácii sa priznám, že som nebol a dokonca si myslím, 

že by tá kultúra si zaslúžila väčšie percento než pol 

percenta. Pretože tam, úplne že v pohode a dokonca si 
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myslím, že aj iné grantové programy by mali byť skôr na 

základe percenta financované, než na základe nejakej 

nominálnej hodnoty. Veď máme nejaké infláciu a jedno 

z druhým, takže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, toto sa bude musieť vyjasniť, lebo naozaj sa to 

nedalo na základe percenta Nadácia Bratislava.  

To znamená, že. 

Hej, hej. To tam je úplne jasne, že sa to nedalo. 

Čiže, nebolo to umožnené. Že sa to nedá.  

Takže, máme nejaké dva rozdielne názory, ale poďme 

s tým čo, s tým kompromisom, ktorý sme tu našli a myslím, 

že sa to vyjasní.  

Pán starosta Krúpa, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som rád, že tá diskusia speje, pevne verím, 

k dobrému záveru. 
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Ja by som chcel povedať, že má to zmysel podprovať 

šport, má zmysel podporovať kultúru. Hovorí sa, že nou 

kaučr nou fjučr (no culture, no future) a môžem povedať, že 

keď nie je šport, tak nie je súčasnosť. 

My v Záhorskej Bystrici sme za posledný dva roky 

postavili športovú halu. Stála milión sedemstotisíc euro aj 

vďaka podpory hlavnému mestu. To znamená vďaka nejakému 

fondu, ktorý dokáže podporovať šport.  

My každoročne vyčleňujeme na šport rádovo dve až tri 

percentá z bežných príjmov. A chcem povedať, že fakt to má 

zmysel, pretože tá mládež a tí de tie deti sa venujú tomu, 

čomu sa venovať majú.  

Som veľmi rád, že tento návrh tu je a poprosím vás, 

podporme ho. Ja som, si viem predstaviť, že kultúru takisto 

treba podporovať. Ale ja si myslím, že kultúra vo 

všeobecnosti v každej mestskej časti aj v meste, má výrazne 

väčšiu podporu ako šport. Takže týmto iba zosúladime 

a trosku dostaneme do určitej rovnováhy aj to, čo z pohľadu 

súčasnosti je možno dôležitejšie. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ešte raz chce predkladateľ záverečné slovo. 

Juraj. Námestník. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som to nechcel vôbec viesť systémom, že koľko 

sociálne veci, koľko kultúra, koľko mládež, koľko školstvo, 

koľko šport. Lebo v tomto meste ten šport, keď si ho 

pôjdeme vyčísliť, jednoznačne prehrá. Jednoznačne prehrá. 

A keď budeme chcieť dorovnať šport len na súčasnú úroveň 

kultúry, tak myslím že ešte nám zopár desiatok miliónov 

chýba.  

Máme tu zušky (ZUŠ), ktoré nás stoja cez dvanásť 

miliónov. Je tu nejaká kombinácia kultúry a školstva. Máme 

tu múzeá, galérie, máme tu békáies (BKIS), máme tu kopec 

iných organizácií.  

Čiže kľudne, kolegovia, keď to chcete narátať, tak to 

narátajme, ale vyjde to naozaj tá kultúra oveľa viac 

financovaná. Ale mne to nevadí.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nepoďme to (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovorí 

naraz primátor aj námestník primátora) 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech je. Nech je.  

Ale veď, kolegovia sa chceli porovnávať. Tak ja len 

hovorím, čo z toho porovnania vzíde.  

Ja si myslím, že v súčasnej Nadáciu Bratislava by mal 

byť aj šport, napríklad. Hej? Keby to bolo ako po mojom 

a dalo by sa transformovať celý tento program pod nadáciu, 

vôbec by som s tým nemal problém a neni to také jednoduché.  

Čiže, čiže vôbec ne neni problém, že by niekto chce 

nechcel brať percento z rozpočtu.  

Ja si myslím, percento z rozpočtu je funkčné, lebo ja 

keď sa spýtam na športe prečo nemajú pripravené, 

predpripravené rôzne haly, športoviská, proste, prečo 

nemajú prípravu. Hovoria preto, že my nevieme či toto bude 

rok kedy dostaneme tritisíc alebo tristotisíc. A má to 

logiku. Lebo ak budú robiť projekty do šuplíka, tak im pán 

kontrolór potom povie, že to neni ani hospodárenie 
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nakladanie s majetkom, keď nemajú peniaze v ďalšom roku 

schválené na to, aby to realizovali. Preto má zmysel 

percento z rozpočtu. Všetko.  

Ďakujem, že sme teda našli nejaký spoločný konsenzus. 

A verím, že toto je len ten, ten začiatok, lebo to je stále 

veľmi málo.  

Úprimne poviem, že bol som na otvorení plavárne 

v Karlovej Vsi a bola to jedna paráda pozerať sa na tých 

ľudí, na tých športovcov, na tie decká, jak sa z toho 

tešia. Gratulujem Karlovej Vsi. A želám si, aby každá 

mestská časť mala aspoň jednu takúto plaváreň.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A odovzdávam slovo. 

Milan, 

chceš ešte ty? Pán poslanec, niečo, alebo?  

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

Ja len krátko. Že ono by naozaj bolo zaujímavé urobiť 

to porovnanie, kľudne. Tak dajme tam potom už všetko. Však 

nechcem tu teraz rozvádzať tú diskusiu. Však aj zimný 

štadión niečo stál a podobne. A tak ďalej. Brokátové 

ihriská kam patria? Do športu alebo do voľnočasovej 

aktivity a tie všetky ďalšie veci.  

Áno, bolo by to zaujímavé zistiť. A neviem či by, ale 

tie obrovské projekty ako bol ten zimák a podobne 

neprevýšili aj to békáies (BKIS) a tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pravda.  

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No, bola tu jedna, jedno osvojenie si. Alebo 

autoremedúra.  

Čiže už v zmysle tej autoremedúry v tom bode Bé (B), 

že každoročne vyčleniť v návrhu rozpočtu hlavného mesta to 

uznesenie zostáva v pôvodnom znení ako ho máte predložené. 
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Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu uznesenia hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nemám scenár, program, nemám nič.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 27-Návrh grantového programu pre rozvoj športu a 
vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky 

v Bratislave 

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

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v 

hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom 

meste SR Bratislave. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

každoročne vyčleniť v návrhu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy finančné prostriedky na účely grantového 

programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR 

Bratislave v súlade s predloženým materiálom. 

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 
NARIADENIA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 2/2014 O ÚHRADÁCH 
ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V 
ZNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 5/2019  
 
– STIAHNUTÝ BOD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh všeobecne zá záväzného nariadenia, ktorým sa 

mení a dopĺňa vézeten (VZN) 2/2014 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb v znení vézeten (VZN) 

číslo 5/2019.  

Žiadam ako predkladateľ, aby sme stiahli tento bod 

z programu z dôvodu procesnej chyby, ktorá v tom je. 

Predložíme to na januárovom.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 9 PERSONÁLNE ZMENY V NEZISKOVEJ 
ORGANIZÁCII SPOLOČNOSŤ PRE ROZVOJ 
BÝVANIA V BRATISLAVE, N. O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, bod deväť Personálne zmeny v neziskovej 

organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave. 

Nech sa páči,  

počúvame vás.  

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

Uhm. 

Predkladaný materiál sa predkladá na základe 

ustanovenia paragrafu 11 odsek 4 písmeno el (l) zákona 

o obecnom zriadení v spojení so všeobecne záväzným 

nariadením o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 

mesta, podľa ktorých patrí schvaľovanie zástupcov hlavného 

mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických 

osôb s majetkovou účasťou hlavného mesta medzi kompetencie 

vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

Nakoľko súčasná riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj 

bývania sa vzdala svojej funkcie, správna rada je povinná 
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z funkcie ju odvolať a preto sa teda navrhuje vymenovať 

nový dočasný riaditeľ. 

Na poslednom zasadnutí správnej rady bolo teda 

dohodnuté, že sa riadiateľka správnej rady odvolá ku dňu, 

kedy bude vymenovaný a schválený nový riaditeľ orgnizácie. 

Takže na základe tohto sa predkladá na vymenovanie 

pán Michal Radosa na do funkcie riaditeľa spoločnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ja len krátko. Ja som sa chcel spýtať. Tam aj v tom 

materiáli sa to uvádza, že teda je to do času, kým nepadne 

nejaké konečné rozhodnutie o ďalšom smerovaní spoločnosti, 

že orientačne o akom dátume hovoríme?  

Lebo naozaj, mali sme to aj pri prezentácii podnikov, 

kde vyšlo najavo, že viaceré mestské podniky sa púšťajú 

aktívne do rôznych developerských projektov výstavby 
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náhradných nájomných bytov alebo nájomných bytov. Ak, ak je 

to tak, ak to takto pustíme, tak potom táto spoločnosť, 

podľa mňa, úplne stratí zmysel. Akože, jedna navyše.,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Kto chce odpovedať? Áno.  

Nech sa páči, Ctibor Košťál. 

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

Pán na ná ako odpoveď na Milanovu otázku, 

predpokladám, že v prvom kvartáli by sme mali mať le lepšiu 

predstavu, že či tú spoločnosť ideme zachraňovať, alebo 

budeme vytvárať nejaký náhradný systém te tej podpory. 

A keď áno, tak potom v prvom polroku bude musieť byť 

zrušená. To znamená, k júnu by sme ju likvidovali. 

A to rozhodnutie ešte nepadlo, keďže naozaj nám do 

toho vstupuje veľa faktorov.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba doplním, že jeden z hlavných dôvodov prečo 

vôbec mať takú spoločnosť je, je možnosť pôžičky. To je 

hlavný dôvod, ktorá, ktorá sa nezarátava do, do nášho dlhu.  

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej diskus, komisii (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

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

Máme predložené uznesenie, ku ktorému nebol žiadny 

pozmeňujúci návrh. Má dva body.  

Ideme vymenovať, alebo schvaľujeme návrh na 

vymenovanie magistra inžiniera Michala Radosu za riaditeľa 

neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania.  

A v bode bé (B) poverujeme primátora, aby navrhol 

správnej rade tejto spoločnosti na zvolenie pána Radosu za 

riaditeľa organizácie.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 9-Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť 
pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre 

rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

návrh na vymenovanie Mgr. Ing. Michala Radosu za riaditeľa 

neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v 

Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 

Bratislava, IČO 36077780. 

B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

navrhnúť správnej rade neziskovej organizácie Spoločnosť 

pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., na zvolenie Mgr. 

Ing. Michala Radosu za riaditeľa neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 SCHVÁLENIE ZÁSTUPCOV HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY DO DOZORNEJ RADY 
BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 
RUCHU – BRATISLAVA TOURIST BOARD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme rovno ďalej, a to je bod číslo deväť A 

Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do 

dozornej rady Bratislavskej organizác cie cestovného ruchu. 

Bétébé (BTB). 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

Uhm.  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu zvolalo 

valné zhromaždenie na 17. 12. 2019 v rámci ktorého budú 

schvaľovaní aj noví členovia orgánov spoločnosti.  

Eee, hlavné mesto Bratislava má teda právo nominovať 

dvoch svojich členov do dozornej rady. 

A teda, ešte čo by som chcela povedať, že 

v súčasnosti sú tam navolení od apríla 2019 dvaja nominanti 

mesta, ale nakoľko podľa zákona o podpore cestovného ruchu 
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uplynie teda všetkým členom orgánov naraz funkčné obdobie, 

tak ich teda treba znova navoliť. Takže tým pádom sa znova 

navrhujú na navolenie eee pán Brat a pani Čahojová ako 

členovia dozornej rady.  

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. 

Tie materiály sme dostali dodatočne, ale mali by ste 

ich mať všetci predložené u seba.  

Takže, je to návrh uznesenia, ktoré, ktorý má dva 

body.  

V bode A sa predkladá návrh na vymenovanie magistra 

Michala Brata píe péhádé (PhD) a MUDr. Dany Čahojovej za 

zástupcov hlavného mesta v dozornej rade organizácie 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava turist 

bord (Bratislava Tourist Board). 
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A v bode bé (B) sa poveruje primátor, aby na valnom 

zhromaždení tejto organizácie predložil návrh na 

vymenovanie uvedených zástupcov za členov dozornej rady.  

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujme. Hlasujte. Pardon. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Aha. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovaló nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 9A-Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do 
dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – 

Bratislava Tourist Board 

 Prítomní: 32 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

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  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

návrh na vymenovanie Mgr. Michala Brata, PhD., a MUDr. Dany 

Čahojovej za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v 

dozornej rade organizácie Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088. 

 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 

návrh na vymenovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 

za členov dozornej rady podľa časti A tohoto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH UKAZOVATEĽOV 
(KPI) PRE OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ 
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Bod číslo desať. Návrh výkonnostných 

ukazovateľov kejpíájs (KPI) pre obchodnú spoločnosť 

Dopravný podnik Bratislava, á es (a. s.) 

Prezentácia pre poslancov bola minulý týždeň. Eee, 

eee, tento týždeň to bolo? V pondelok. To znamená, že toto 

je ten bod, o ktorom sme sa bavili, že boli odprezentované 

niektoré ukazovatele a niektoré ciele, ktoré budeme chcieť, 

aby sme nasledujúci rok naše predstavenstvá podnikov 

splnili. A kto to zmeškal, bolo to že vraj tak dobré, že 

neviem, ja som tam nebol, že urobíme to v každom prípade, 

nie že kvôli tomu, že to bolo dobré, ale urobíme to aj 

verejne v januári, aby nejaké tri diskusie o práve 

z s vedením týchto podnikov, kde sa budeme baviť 

s verejnosťou o tom, kam tieto spoločnosti s kam sledujú 

a kam idú. A mož, a pravdepodobne, že to urobíme aj 

s ostatnými mestskými firmami tak.  

Takže, nech sa páči, máte slovo. 
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Martin   Š e v e č e k , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Dobrý deň, ďakujem. 

Predkladáme, predkladáme návrh výkonnostných 

ukazovateľov, takzvaných kejpíáj (KPI) pre eem spoločnosti 

s väčšinovou majetkovou účasťou mesta. Čiže, rozprávame sa 

o štyroch spoločnostiach, Dopravný podnik, bévees (BVS), 

OLO a METRO, o ktorých budete hlasovať vlastne separátne 

v tomto poradí.  

Tento návrh je takým pokračovaním stratégie eee vo 

výkone majetkových práv mesta voči týmto spoločnostiam. 

Začala sa teda vytvorením referátu výkonu majetkových práv 

a realizácie transparentných výberových konaní. A teraz 

teda prichádzame s metrikami a na základe ktorých chceme 

vlastne na základe nejakých objektívnych kritérií hodnotiť 

výkonnosť eee podnikov a teda aj ich manažérov, respektíve 

predstavenstiev, na čo bude nadviazané aj odmeňovanie.  

Takže tie materiály máte eee v tom, v tej dôvodovej 

správe. Je tam tabuľka so všetkými metrikami aj vlastne 

s komentármi, ktoré ich vysvetľujú.  

Takže, myslím že, nech sa páči, vaše otázky.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. K tomuto 

návrhu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme brať na vedomie Návrh výkonnostných 

ukazovateľov kápéí (KPI) pre obchodnú spoločnosť Dopravný 

podnik, akciová spoločnosť. 

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu uznesenia 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. 
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Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

jedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 10-Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

 
 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú 

spoločnosť Dopravný podnik, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH UKAZOVATEĽOV 
(KPI) PRE OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ 
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 
A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Návrh výkonnostných ukazovateľov pre 

obchodnú spoločnosť bévees (BVS) akciová spoločnosť. 

Nech sa páči. 

V podstate platí to isté.  

Martin   Š e v e č e k , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Takže, platí to isté a teda ide o bévees (BVS) teraz. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh 

výkonnostných ukazovateľov kápéí (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť.  

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 11-Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst  A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú 

spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so 

sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370. 

koniec poznámky) 
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BOD 12 NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH UKAZOVATEĽOV 
(KPI) PRE OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ ODVOZ 
A LIKVIDÁCIA ODPADU, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, bod číslo dvanásť. Návrh výkonnostných 

ukazovateľov pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia 

odpadu, á es (a. s.). 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som predsa len pre verejnosť chcela povedať 

aspoň niektoré tie metriky, pretože minulý týždeň som 

dostávala teda viaceré otázky od obyvateľov, že čo vlastne 

na tom meste robíme.  

Pre mňa je úplne úžasné, že môžme hovoriť o metrike, 

napríklad, pri strategických podnikoch, že sa chce budovať, 

že OLO chce teda participovať na tom, vybudovať centrá, kde 

by ľudia mohli miesto vyhadzovania odložiť kúpené, použité 

veci. Toto je vynikajúci projekt, ktorý v zahraničí 

v podstate šetrí financie. Je to mimoriadne ekologické 
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a v čase klimatických zmien a šetrenia energie veľmi 

dôležité.  

Potom je tam zabezpečenie eee rozširovania pôsobnosti 

spoločnosti pre zber kuchynského odpadu. To znamená, ľudia 

budú mať nižšie dane tí, ktorí budú triediť aj kuchynský 

odpad, ktorý tvorí takmer šesťdesiat percent z celkového 

odpadu.  

Čiže, sú to veľmi zaujímavé a dôležité veci. 

Treba trošku, trošku dôverovať tomu mestu, že sú to 

veci v tom OLe (OLO), aj v tej, v tých ostatných eee 

podnikoch veľmi progresívne. Dúfam, že to zažijú potom 

ľudia aj na vlastnej koži.  

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 Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 
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Dve veci by som rád spomenul, lebo teda podarilo sa 

mi prísť na tú prezentáciu. Bola teda taká je obsiahlejšia. 

Končili sme tak troška neskôr večer. 

Ale čo tam bolo dôležité. Dôležitá, taký poznatok, 

keď sme si to vypočuli, to boli nie len nastavenia týchto 

výkonnostných ukazovateľov, ale ono to bolo aj troška 

prezentácia tých podnikov, čo sa za ten, za ten, za pár 

mesiacov od nástupu nového vedenia, alebo aj toho 

dočasného, podarilo.  

A ja som sa nejak nehlásil k tým bodom, keď sa týkalo 

navyšovania dane alebo rozpočtu, ale ono to s tým súvisí, 

lebo dosť často počúvame aj kritiku, že sa navyšuje počet 

zamestnancov magistrátu. Ako, o tom by sa dalo, samozrejme, 

diskutovať viac. Ale ak sa to navyšuje, napríklad, 

o zamestnancov ako je oddelenie pre vý, ktoré sa zaoberá 

výkonom akcionárskych práv, tak naozaj to je jedno z takých 

navyšovaní, ktoré bolo veľmi prospešné.  

A boli prospešné aj preto, že kontroluje to vedenie 

tých podnikov, schvaľuje, napríklad, pri tých veľkých 

podnikoch každú investíciu nad dvestotisíc. Aj vďaka tomu 

sa podarilo vo viacerých v tých podnikoch ušetriť skutočne 

možno dokopy to bolo aj okolo dva a pol, tri  milióny Eur 

len za tento rok. Napríklad pri verejných obstarávaniach 

pri rôznych zákazkach.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 335 

Čiže, je to, je to čiastočne odpoveď aj na to, keď je 

tu tá kritika, že prečo sa navyšuje magistrát, tak 

napríklad, v tomto konkrétnom alebo v tejto konkrétnej veci 

a pri tomto konkrétnom oddelení a takých je viac. Je to, je 

to veľmi dobrý krok, ktorý šetrí tomu mestu peniaze 

v konečnom dôsledku.  

A druhá poznámka. 

Máme tu, máme tu diskusiu vlastne viackrát, že či je 

lepšie dávať materiály najskôr na prerokovanie dozornej 

rade v tých podnikoch a potom s tým prísť na 

zastupiteľstvo, alebo opačne.  

Toto je jeden z materiálov, kde tiež napríklad 

v prípade, teraz máme OLO, preto o tom hovorím, my sme to 

ešte nemali zaradené na dozornej rade, ale mal som možnosť 

sa o tom rozprávať aj s pánom riaditeľom magistrátu a eee 

aj on prejavil dobrú vôľu, že samozrejme, teraz to 

schválime, ja tiež nemám výhrady voči tomu, ako je to 

nastavené, ale ak by napríklad, vidím tu aj iných členov 

dozornej rady, ak by na dozornej rade ešte boli návrhy na 

vylepšenie tých ukazovateľov, tak môžme dať, samozrejme, 

odporučenie, či už predstavenstvo, ale najmä akcionárovi, 

a že by sme sa potom porozprávali o tých vylepšeniach 

a príva, v prípade v priebehu roka možno s účinnosťou od 

toho ďalšieho, vylepšili ešte tie kritériá výkonnostné.  
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Takže to je pre tých, ktorí sa ma pýtate, že prečo sa 

to neprerokovalo.  

A teda, pokiaľ ide o dozornú radu OLO a, a či ešte 

bude možnosť, tak možnosť bude na jednej z tých najbližších 

dozorných rád.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán riaditeľ Košťál.  

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

Len dve poznámky k tomu Milanovemu vystúpeniu.  

My sme sľubovali, že budeme lepšie kontrolovať 

mestské podniky. Toto je prvá časť, alebo prvá nejaká eee 

skupina aktivít, ktoré vedú k tomu, aby sme zvýšili tú 

kontrolu. Samozrejme, treba to brať, že to sú indikátori, 

ktoré vypracoval odborný tím a dozorná rada sa k tomu môže 

vyjadriť a môžme doplniť, môžme rozšíriť. Neradi by sme ich 

zužovali, samozrejme, lebo je to naozaj na základe nejakých 

odborných kritérií. To je taká prvá poznámka.  
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A druhá poznámka.  

Chcem vás informovať, že to čo si spomenul 

o rozširovaní magistrátu, ja pripravím na januárové 

zastupiteľstvo informačný materiál, ktorý bude sumarizovať 

ten nárast zamestnancov aj s vysvetlením a takisto 

s nejakým odôvodnením, aby to bolo zrozumiteľné. Lebo 

referát majetkových práv je jedna, jedna z vecí, respektíve 

sú štyria ľudia, ktorí predtým na magistráte nepracovali 

a a tie výsledky už sú teraz vidieť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák faktickou. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja to veľmi vítam, lebo jednak táto prezentácia 

ukázala, že, že má zmysel aj navyšovanie zamestnancov. A ja 

som, samozrejme, mám tých informácií troška viacej, keďže 

som členom klubu pána primátora, ale bude veľmi dobre, keď 

to budú mať všetci tie informácie.  

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. 

Ja už iba jednu vetu poviem, že je vidieť aj inú 

spoluprácu medzi tými príslušnými oddeleniami a samotnými 

mestskými spoločnosťami, ako to bolo doteraz. To je tiež 

jedno veľké pozitívum. 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že môžeme ukočiť, eee, ukončiť tento bod. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh 

výkonnostných ukazovateľov kápéí (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu.  

Môžte dať o tomto návrhu uznesenia hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ou.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 12-Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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 výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú 

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH UKAZOVATEĽOV 
(KPI) PRE OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ METRO 
BRATISLAVA, A.S. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom číslo trinásť, Návrh 

výkonnostných ukazovateľov kejpíáj(KPI) pre obchodnú 
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spoločnosť, pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava, á es 

(a. s.). 

Nech sa páči, predkladateľ.  

Martin   Š e v e č e k , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Platí to tak ako doteraz.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Čiže, bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Keďže sa neprihlásil do diskusie nikto, poprosím 

návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ideme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh 

výkonnostných ukatovateľov kápéí (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť METRO Bratislava, akciová spoločnosť. 
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Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 13-Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 
spoločnosť METRO Bratislava, a.s. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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 výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú 

spoločnosť METRO Bratislava, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

 

návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodnú 

spoločnosť METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne 

námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881. 

koniec poznámky) 
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BOD 14 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018, 
NÁVRHU NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM 
VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018 A 
VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2018, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A 
SCHVAĽOVANÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo štrnásť, Informácia o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na 

naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 

a výročná správa spoločnosti za rok 2018, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 

spoločnosti bévées (BVS), á es (a. s. ). 

Nech sa páči, poprosím predkladateľku.  

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

Tak podmienkou na to, aby mohlo hlavné mesto hlasovať 

na valnom zhromaždení o predkladaných dokumentoch je 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom. 
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Materiál obsahuje informáciu o riadnej individuálnej 

účtovnej závierke a návrhu na naloženie s výsledkom 

hospodárenia spoločnosti Dopravný podnik Bratislava za rok 

2018. 

Dopravný podnik za rok 2018 teda vykázal stratu vo 

výške dva milióny Eur a predstavenstvo spoločnosti 

navrhuje, aby bola táto strata preúčtovaná na účet 

neuhradenej straty minulých období. 

Tento návrh, aj teda predkladané dokumenty schválilo 

predstavenstvo spoločnosti, ako aj dozorná rada spoločnosti 

a navrhujú valnému zhromaždeniu, aby tieto dokumenty 

schválil.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ď ďakuje pekne.  

Inak, ja sa opravujem, som, eee som povedala 

obchodnej spoločnosti bévees (BVS), hovorím o Dopravnom 

podniku (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa neprihlásil nikto. Poprosím návrhovú 

komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informácia o 

materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením Dopravného podniku Bratislava a potom sú 

vymenované tie jednotlivé dokumenty. 

Môžte dať náv, hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 14-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 
spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 

2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 

2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, za rok 2018. 

2. Návrh obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, na naloženie 

s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, za rok 

2018. 

3. Výročná správa obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2018. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 352 

BOD 15 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM 
ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 
A.S. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujem bodom číslo pätnásť, Informácia o 

materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, á es (a. s.) 

Nech sa páči, pani magistra Trubíniová.  

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

A tak rovnako ako pri predchádzajúcom materiáli 

predkladajú sa, predkladá sa riadna individuálna účtovná 

závierka spoločnosti za rok 2018, konsolidovaná účtovná 

závierka spoločnosti za rok 2018 a návrh na naloženie 

s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018. 

Eee v zmysle predloženej účtovnej závierky spoločnosť 

Bratislavská vodárenská spoločnosť dosiahla zisk vo výške 

šesťstoosemtisícšesťdesiatjedna Eur, ktorý sa teda navrhuje 

rozdeliť podľa priloženého materiálu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 353 

Materiály boli schválené predstavenstvom spoločnosti  

ako ja dozornou radou spoločnosti.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Keďže sa nikto neprihlásil, poprosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o 

materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť. 

Tie dokumenty sú potom následne vymenované v návrhu 

uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 354 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 15-Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 Prítomní: 30 Áno 30 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 ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

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   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom 

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

za rok 2018. 

2. Konsolidovaná účtovná závierka obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., za rok 2018. 

3. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

za rok 2018. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM 
ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
HALBART-SLOVAKIA A.S. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo šestnásť, Informácia o 

materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia, 

akciová spoločnosť. 

Pani magistra Trubíniová.  

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

Predkladané materiály sa týkajú výsledov hospodárenia 

spoločnosti Halbart Slovakia.  

Rovnako teda ako pri predchádzajúcich spoločnostiach 

ide o účtovné závierky a návrh na naloženie s výsledkom 

hospodárenia. S jednou teda výnimkou, ale predkladajú sa 

materiály tri roky spätne hlavne kvôli tomu, že 

predstavenstvo spoločnosti nebolo posledné roky funkčné, 

a teda neboli nám predkladané eee tieto materiály na, na 

schválenie, ani sa nekonalo valné zhromaždenie.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Môžeme pokračovať. Poprosím návrhovú komisiu.  

Nikto sa neprihlásil do diskusie.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o 

materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia akciová 

spoločnosť. 

Tie dokumenty sú následne vymenované 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: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Poproším, poprosím trošku tichšie. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden poslanec. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 16-Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Halbart-Slovakia a.s. 

 Prítomní: 28 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Halbart-Slovakia a.s. 

 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava, IČO 31404693: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchdnej 

spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 2018. 

2. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 2017. 

3. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 2016. 
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4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 

2016. 

5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 

2017. 

6. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 

2018. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DOME 
TRETIEHO VEKU. 

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 prípadu ho 

hodného osobitného zreteľa  nájom nebytových priestorov 

v Dome tretieho veku. 
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Tak poprosím predkladateľov, aby predstavili 

materiál.  

Pani Palúchová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Vlasta   M i š k a n i n o v á ,  vedúca oddelenia 

sociálnych vecí: 

Dobrý deň. 

Sekcia sociálnych vecí predkladá materiál návrh 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu 

nebytových priestorov v Dome tretieho veku.  

Zodpovedná za činnosť rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku zariadenia pre seniorov je pani riaditeľka 

Palúchová a týmto by som jej dala slovo, aby vám 

predstavila materiál. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja ešte do mikrofónu poviem tým, ktorí sú 

v bufete, aby sa vrátili do sály, lebo potrebujeme 

trojpätinovú väčšinu na hlasovanie. 

Ďakujem. 
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Nech sa páči,  

pani Palúchová, máte slovo. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dobrý deň. 

Opätovne si dovoľujem predk predložiť návrh prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu nebytových 

priestorov v Dome tretieho veku. 

Dom tretieho veku je zariadenie pre seniorov 

s celkovou kapaciou dvestošesťdesiattri klientov.  

Tento návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 

predkladám za účelom zabezpečenia prípravy stravy pre 

klientov a zamestnancov zariadenia.  

Výška navrhovaného nájomného je vo výške 

deväťstodeväťdesiatpäť Eur celá dvadsaťjedna centov za 

mesiac. Cena bola vypočítaná na základe platného 

rozhodnutia primátora.  

Nájomca bude platiť všetky energie sám, na základe 

odberateľských faktúr.  
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Doba nájmu je určená na štyri roky, alebo do 

vyčerpania finančného limitu. A jedná sa o čiastku 

tristotridsaťpäťtisíc bez dépéhá (DPH). 

Dom tretieho veku je podľa právnych predpisov, teda 

zákona o sociálnych službách povinný zabis zabezpečiť 

svojim odberateľom sociálnych služieb stravu. Strava sa 

poskytuje v zariadení sedem dní v týždni 

tristošesťdesiatpäť dní v roku, teda nepretržite. 

Poskytujeme racionálnu stravu, diabetickú stravu 

a žlčníkovú stravu.  

V súčasnosti má priestory v prenájme spoločnosť SMART 

GASTRO, ktorá nám zabezpečuje stravu dovozom.  

Na (poznámka: odkašľanie) návrh predkladáme opätovne, 

nakoľko 7. marca 2019 mestské zastupiteľstvo návrh 

neschválilo. Návrh nebol schválený z istých pochybností, 

kde následne aj prebehla kontrola.  

Prvá kontrola bola okamžite teda urobená oddelením 

verejného obstarávania magistrátu, kde neboli zistené 

žiadne pochy pochybnosti pri verejnom obstarávaní. 

Následné, následne prebehla druhá kontrola mestským 

kontrolórom, kde pri verejnom obstarávaní taktiež neboli 

zistené žiadne nedostatky.  
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Momentálne prebieha verejná súťaž na dodávateľa 

stravy pre Dom tretieho veku. Víťaz ešte nie je známy. 

Verejnú súťaž zabezpečuje firma TENDER GROUP esero (s. r. 

o.). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja poprosím kolegov o podporu tohto materiálu 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) na na tie relatívne dosť 

málo, tak potrebujeme tri pätiny, lebo je to osobitý 

zreteľ, aby sme neostali v nejakom provizóriu v tomto dome 

sociálnych služieb.  

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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Pán poslanec Tešovič 

nech sa páči.  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ďakujem. 

Ja viacmenej naťahujem čas, aby stihli kolegovia 

prísť do sály.  

Takže všetkých chcem tiež vyzvať, aby prišli. Ja ten 

materiál naozaj chcem poprosiť všetkých, aby podporili. Aj 

tie niektoré problematické veci vlastne boli tam, tam 

doplnené a odstránené a ja si myslím, že nám nič nebráni 

k tomu, aby sme za to mohli s kludom zahlasovať.  

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. 
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Ja tiež som sa prihlásil prakticky z rovnakých 

dôvodov, ale už teda keď som sa prihlásil, tak aj chcem 

využiť tú príležitosť. 

Takže ak som to teda správne pochopil, tak ešte nie 

je zrejmé, kto tú súťaž vyhrá. A a chápem, ja si dobre 

pamätám ten marec, ja som tu vtedy za vás bojoval, to 

dúfam, že že si ma pamätáte. Len taká moja otázka bola, že 

keby sme to schválili vtedy, koľko by sme uušetrili, lebo 

pre predpokladám, že teraz asi platíte nejakú zmluvu, ktorá 

bola prolongovaná z predchádzajúceho o obdobia.  

A teda, a ďalšia vec je, že či teda tá firma, ktorá 

tu bola pred niektorých poslancov tŕňom v oku, síce vy ešte 

neviete, či je prihlásená do do súťaže. Alebo viete?  

Alebo ak, ak nemôžete hovoriť, nehovorte.  

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

Dobrý deň. 

Ja si chcem len eee len si to nejak dať dokopy. Je to 

vlastne nájom neby nebytových priestorov? V minulosti sme 

tu zhodili zo stola Sity gastro (CITY GASTRO), toto je 

SMART GASTRO, ale je na tej istej adrese.  

Takže, takže akože, mne to príde celkom vtipné, že čo 

teda, že, že.  

Ako, ste nás mohli o tom informovať. Takže ja za to 

hlasovať nebudem.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, spracovateľ.  

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Tak neviem teraz na koho, (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) áno.  

Áno, pamätám si. Veľmi pekne ďakujem za podporu tých 

troch poslancov, ktorí to podporili v marci.  
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Eee. Ťažko povedať, že koľko sme ušetrili, lebo 

vlastne tá cena sa nehýbala, ona pretrvávala ďalej na 

základe, keď som eee súťažila stravu, myslím 

v dvetisíctrinástom roku, platnej od dvetisícštrnásť. Čiže 

od dvetisícštrnásteho roku máme stále rovnaké ceny.  

A firma SMART GASTRO nám to zobrala a zabezpečuje 

stravu dovozom na základe tých tých cien. A teraz ešte 

momentálne aukcia neprebehla. To znamená, že neviem aké 

budú ceny. Či budú vyššie, nižšie. Neviem povedať eee či 

sme ušetrili, alebo nie.  

V každom prípade som rada, že nám zabezpečili tú 

stravu, lebo tým, že to neprešlo v tom marci, tak by nastal 

kolaps. Hej? nemal by, by tú stravu kto zabezpečovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ešte pani Augustinič mala otázku. Či to už bola 

zodpovedaná, áno? Môžem to?  

Dobre.  

Ďakujem pekne.  

Keďže do diskusie nie je nikto ďalší prihlásený, 

poprosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov vo výmere 

štyristoosemnásť celé tridsaťdeväť metra štvorcového v 

v katastrálnom území Petržalka za účelom prípravy 

a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych 

služieb a zamestnancov Domu tretieho veku za 

deväťstodeväťdesiatpäť Eur aj dvadsaťjedna eurocentov na 

mesiac, s podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Sú, je to osobitný zreteľ, čiže tri pätiny všetkých 

poslancov sú potrebné na schválenie. 

Môžte dať o tom návrhu hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna poslancov. 

Za dvadsať, proti nula, zdržalo sa jedenásť, 

nehlasovalo nula. 

Neviem, čo je teraz riešenie, ale to asi povieme 

potom.  

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Uznesenie nebolo prijaté 

Bod 17-Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku. 

 Prítomní: 31 Áno 20 Nie: 0 Zdržal sa: 11 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 ZDRŽAL SA  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  
 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 373 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. RAČA, PARC. Č. 17352/1, PARC. 
Č. 17359, PARC. Č. 17360/1, RNDR. 
MARIANNE CÍCHOVOVEJ, PHD. A SPOL 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, je to bod číslo osemnásť 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

nájom časti pozemkov v katastrálnom území Rača doktor 

Marian Cíchovovú a spol. 

Nech sa páči, 

pán riaditeľ Szabo, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je vybudovanie deviatich parkovacích 

miest k nadstavbe bytového domu Kadnárova 6, 8, 10 

v mestskej časti Rača.  

Celková výmera je deväťdesiatosem metrov štvorcových.  
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Po realizácii parkovacích miest sa uvedené parkovacie 

miesta prevedú do vlastníctva mesta a budú ako verejné 

parkovacie miesta.  

Mestská časť ako príslušný stavebný úrad vydala, 

vydalo stavebné povolenie na stavbu Nadstavba bytového domu 

Kadnárova, kde bolo súčasťou toho stavebného povolenia bola 

podmienka vybudovania uvedených parkovísk.  

Materiál bol prerokovaný aj na finančnej komisii. 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta odporúča me mestskému zastupiteľstvu 

materiál schváliť.  

Mestská rada materiál prerokovala. Taktiež odporučí 

prerokovať eee 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. 

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, tak vás 

poprosím, aby ste vyjadrili súhlas s vystúpením pána 

Barteka. Tomáša Barteka k tomuto bodu. Máme ho tu.  

(Hlasovanie.) 
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Ďakujem pekne. 

Len nevidím pána Tomáša Barteka. Nemáme pána Barteka?  

Nemáme.  

Dobre.  

Tak potom poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v katastrálnom 

území Rača za účelom vybudovania deviatich parkovacích 

miest k stavbe Nadstavba bytového domu Kadnárova za nájomné 

v sume, máme to tam podelené, jednak tridsať euro na meter 

štvorcový za rok od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy  

a potom za štyri celé dvadsaťpäť Eura na meter 

štvorcový na rok za obdobie od nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia a s tou podmienkou, ktorá je 

uvedená v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom návrhu 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 tridsaťdva poslancov. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 18-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 
17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol 

 Prítomní: 32 Áno 32 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 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  
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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   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, 

RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol. 

 

Uznesenie  
zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „E“ KN 

parc. č. 17352/1 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 54 m², 

parc. č. 17359 – záhrady vo výmere 33 m², parc. č. 17360/1 

– trvalé trávnaté porasty vo výmere 11 m², LV č. 400, spolu 

vo výmere 98 m², ktoré v stave registra „C“ KN zodpovedajú 

časti pozemku parc. č. 22877/15 - zastavané plochy a 

nádvoria, bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Rača, 

RNDr. Marianne Cíchovej, xxxxx, Ing. Martinovi Abrhanovi, 

xxxxx, Ing. Tomášovi Bartekovi, xxxxx, Mgr. Romanovi 

Kerhátovi, xxxxx, Ngoc Nguyen Ba, xxxxx, Ing. Stanislavovi 

Gálisovi, xxxxx, za účelom vybudovania 9 parkovacích miest 

k stavbe „Nadstavba bytového domu Kadnárova 6, 8, 10 v 

Bratislave-Rača, umiestnenej na pozemkoch registra „C“ 
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parc. č. 17352/1, 3, 4, v k. ú. Rača“, na dobu neurčitú odo 

dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume: 

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu, 

čo pri výmere 98 m² predstavuje ročne sumu 2 940,00 

Eur, 

2. 4,25 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu na 

predmete nájmu na dobu neurčitú, čo pri výmere 98 m² 

predstavuje ročne sumu 416,50 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcami podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „E“ KN v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, 

parc. č. 17360/1, spolu vo výmere 98 m², ktoré zodpovedajú 

v stave registra „C“ časti pozemku parc. č. 22877/15, k. ú. 

Rača, bez založeného listu vlastníctva, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predkladáme z dôvodu, že vybudovanie parkovacích miest 

žiadateľom je nevyhnutné pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia k stavbe rozostavaných bytov „Nadstavba 

bytového domu Kadnárova 6, 8, 10 v Bratislave“ podľa § 76 a 

nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RAČA, PARC. Č. 1507/6 A PARC. Č. 
1533/3, BRATISLAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU 
KRAJU SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo devätnásť, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti 

pozemkov v v katastrálnom území Rača Bratislavskému 

samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave. 
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Pán Szabo,  

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je vybudovanie stavebných objektov es o 

(SO) 102 a areálové spevnené plochy es o (SO) 401 sadové 

úpravy a drobná architektúra ako oplotenie, údržba zelene, 

výsadba nových porastov a zatrávneného pásu popri 

spevnených plochách.  

K realizácii druhej etapy stavby podpora s názvom 

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb 

v Bratislave v déeses (DSS) a z vépées (VPS) Rača 

rekonštrukcia objektu Strelkova na na ulici Strel 

Strelkova. 

Výmera je päťstopäťdesiatosem metrov štvorcových. 

Materiál je pripravený v dvoch alternatívach.  

Alternatíva jedna vychádza z požiadavky žiadateľa vo 

výške nájmu jedno euro za rok za celý predmet nájmu. 

Alternatíva dva vychádza bežne z Rozhodnutia 

primátora 33 z roku 2015. 

Stanoviská sú súhlasné.  
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Materiál bol prerokovaný aj na komisii fi finančnej 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta a komisia materiál odporúča schváliť podľa 

predloženého návrhu uznesenia eee vo variante jedna.  

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 pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán poslanec Vetrák. 

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

Ja sa ospravedlňujem, ak som to prepočul, ale bolo aj 

vyjadrenie k tomu, že jednot, prvá alternatíva. Dobre. 

Pardon. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, bolo. Bolo.  
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Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som bol tiež za to, aby sme teda hlasovali 

o tej variante jedna ako prvej. Myslím si, že to je, je tam 

zriaďovateľ béeská (BSK). Je to zariadenie, ktoré čaká na, 

na rekonštrukciu a myslím, že, že by sme mali  béeská (BSK)  

v tomto vychádzať v ústrety.  

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. 

Zatváram diskusiu k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme teda schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, nájom pozemkov v katastrálnom území 

Rača Bratislavskému samosprávnemu kraju za účelom 

vybudovania stavebných objektov, ktoré sú v tom návrhu 

uvedené.  

A budeme hlasovať najskôr o alternatíve jedna, ktorá 

znamená, že za jedno euro na rok za celý predmet nájmu aj 

s tou podmienkou potom, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom, o tej to alternatíve 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.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 19-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému 

samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo  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   Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému 

samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 1507/6 – záhrady vo výmere 554 m² a parc. č. 1533/3 – 

ostatné plochy vo výmere 4 m², LV č. 400, k. ú. Rača, 

Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom Sabinovská 16 

v Bratislave, IČO 36063606, za účelom vybudovania 

stavebných objektov: 

Stavebný objekt SO 102 – Areálové spevnené plochy,  

Stavebný objekt SO 401 – Sadové úpravy a drobná 

architektúra (oplotenie, údržba zelene, výsadba nových 

porastov a zatrávneného pásu popri spevnených plochách), k 

realizácii II. etapy stavby „Podpora deinštitucionalizácie 

zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača, 

rekonštrukcia objektu Strelkova ul. v Bratislave“, na dobu 

určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za 

nájomné v sume 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 
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lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6- záhrady vo výmere 

554 m² a parc. č. 1533/3 – ostatné plochy vo výmere 4 m², 

Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom Sabinovská 16 

v Bratislave, IČO 36063606, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 

z dôvodu, že žiadateľ je poskytovateľom sociálnych služieb 

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov, a vybudovanie stavebných objektov je 

nevyhnutné k zvyšovaniu kvality a rozvoja poskytovania 

sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb na 

území hlavného mesta SR Bratislavy a predloženie nájomnej 

zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia 

príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 – STIAHNUTÉ Z PROGRAMU ROKOVANIA 
 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 22072/1, 
SPOLOČNOSTI ACS 5, S.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom bodom číslo devätnásť, Návrh na 

schválenie prípadu, pardon, dvadsať. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, čiže bod dvadsať. Áno?  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 391 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 2381/16, 
PETROVI PČOLINSKÉMU A MGR. ART. 
ONDREJOVI MÁZIKOVI  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čiže pokračujeme bodom číslo dvadsaťjedna. Takisto 

bolo stiahnuté.  

Dobre. Áno.  

Takže poprosím, keby ste zapli mikrofón pánovi 

riaditeľovi Košťálovi.  

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

Dobre. Takže bod číslo dvadsaťjedna sťahujem 

z rokovania ako predkladateľ.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 2910/15 
A PARC. Č. 3888/152, K. Ú. STARÉ 
MESTO, PARC. Č. 4735/2, SPOLOČNOSTI 
BESKYDSKÁ 10 S. R. O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťdva. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v katastrálnom území Karlova Ves a katast 

katastrálnom území Staré Mesto, parcelné číslo 4735/2, 

spoločnosti Beskydská 10 esero (s. r. o.) so sídlom 

v Bratislave. 

Ja len poprosím, keby ste, keby ste boli trošku 

tichšie, nepočujeme sa.  

Ďakujem. 

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je vybudovanie nového verejného 

prístupového chodníka, ktorý spojí novostavbu Apartmány 

Grinhaus (GREEN HOUSE) Mlynská dolina so zástavkou emhádé 

(MHD) Pri Habánskom mlyne a v prípade potreby pri 

realizácii chodníka za účelom úpravy existujúceho oporného 

múra.  

Celková výmera je tristoštyridsaťsedem metrov 

štvorcových. 

Podmienky realizácie tohto chodníka boli stanovené 

v súhlasnom záväznom stanovisku hlavného mesta 

k investičnej činnosti Apartmány Grinhaus (GREEN HOUSE) 

a následne boli tieto požiadavky stanovené aj v rozhodnutí 

o umiestnení stavby.  

Materiál má súhlasné stanoviská, respektíve súhlasí 

s podmienkami.  

Materiál bol prerokovaný na eee Finanč, eee Komisii 

finančnej stratégie a správu a podnikanie s majetkom mesta. 

Komisia materiál odporúča  schváliť.  

Následne ešte tento mater materiál bol zaradený aj do 

rokovania komisie územného plánovania, kde komisia 

odporučila tento materiál aj s pozmeňujúcim návrhom, a to 
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s takým, aby sa tie podmienky, ktoré boli uvedené aj 

záväznom stanovisku, čo sa týka spôsobu realizácie toho 

chodníka, aby boli eeem zapracované aj do znenia nájomnej, 

alebo do do nájomnej zmluvy.  

Materiál bol prerokovaný aj na mestskom, mestskej 

rade s odporúčaním 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 Vlačiky, 

nech sa páči. 

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

Ďaku, ďakujem pekne. 

Eee ja poviem, prečo tento materiál nemôžem podporiť. 

Nepodporil som ho ani na komisii územného plánu, životného 

prostredia.  

To, že sa jedná o vybudovanie chodníka, to plne ako 

podporujem, s tým nemám vôbec žiadny problém. A to je aj 

správne. Ale problém vidím v niečom inom.  
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Ja keď som si pozeral v podstate v tom materiáli ten 

projekt tých apartmánových domov ako majú vyrásť, tak 

v podstate, a potom som si to porovnal s katastrálnou 

mapou, porovnal som si to s územným plánom, tak v podstate, 

keď si to pozriete, tak tá budova toho apartmánu Cé (C), 

tak tá, podľa môjho názoru, podľa toho, ako sme to dostali 

v tom materiáli, zasahuje mimo pozemku, ktorý je určený na 

zástavbu a eee vlastne zasahuje do pásma, ktoré je označené 

kódom 1110, teda ochranná zeleň. Keď si pozriete zase 

katastrálnu mapu, alebo ortofotomapu, tak tam vidíte, že to 

je vlastne ten svah nad tou benzínovou pumpou, ktorá je, 

ktorý je zarastený lesom. A v podstate pre realizáciu tohto 

projektu by sa musela minimálne časť toho vyrúbať.  

Takže, eee, pokiaľ je vybudovanie tohto chodníka eee 

podmienkou nejak tejto výstavby, tak ja určite nebudem 

hlasovať za. Ja si myslím, že ten projekt má dosť priestoru 

pred tými domami a dal by sa upraviť tak, aby to 

nezasahovalo do lesa, aby sa kvôli neho, nemu nemuseli 

rúbať stromy.  

Takže, za mňa určite toto ja nepodporím. Ja som 

vstúpil do komunálnej politiky ako aktivista proti výrubu 

lesa na Kolibe a budem takto postupovať zakaždým, pokiaľ by 

sa mali kvôli nejakému projektu rúbať nejaké stromy, nejaký 

les.  

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 pán poslanec Vetrák.  

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

Ja len pánovi poslancovi, že ono tam tá alternatíva 

už sa predpokladá aj v tom návrhu uznesenia. Tam je, že 

a v prípade potreby pri realizácii chodníka.  

Takže, to čo hovoríš, ono, samozrejme, je to tak 

voľnejšie naformulované, ale asi sa s tým počíta. Tak potom 

možno platí to, čo hovoríš ty. 

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: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja t to čo kolega Vlačiky povedal, mňa to samozrejme 

bude zaujímať nakoľko je toto pravdivé, alebo nie. A tá 

súlad tej plánovanej výstavby s s územným plánom.  

A takže, to by som možno tiež rád na to poznal 

odpoveď. 

Ale chcem povedať, že my sme tento bod na finančnej 

komisii mali a týka sa samozrejme tohto projektu, ale tá 

samotná stavebná činnosť je sa týka predmetu chodníka, 

ktorý je v podstate vyžiadanou investíciou a je niečo, čo 

my vlastne chceme dosiahnuť. A a preto toto vnímam 

pozitívne a ja sa veľmi poteším, keď ten chodník bude 

vybudovaný. Ale samozrejme, to neznamená, že by ma 

nezaujímala odpoveď na na kolegovu otázku.  

Čiže, 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, ja iba doplním, že to bola požiadavka mesta, 

lebo tá komunikácia je naozaj bez chodníka. A je to dosť 

netradičné, že prakticky v centre mesta sa nachádza ako 

miestna komunikácia bez priestoru bezpečného priestoru pre 

peších.  
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Ja by som chcela poprosiť, aby ste vyjadrili súhlas 

s vystúpením pána, pána Davida Greža, ktorý chce k tomuto 

bodu niečo povedať.  

Tak prosím, vyjadrite sa.  

(Hlasovanie.) 

Áno, nech sa páči, máte slovo. Pán Grežo. 

Občan   David   G r e ž o :  

Dobrý deň. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dajte si vyššie. 

Občan   David   G r e ž o :  

Počujeme sa?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 
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Občan   David   G r e ž o :  

Dobrý deň prajem všetkým prítomným.  

Ďakujem za slovo. 

Ja by som si teda dovolil (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) iba nejakým spôsobom vyjadriť k názoru pána 

Valčikyho, Vlačika, prepáčte, že som skomolil vaše meno.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vlačiky.  

Občan   David   G r e ž o :  

Čo sa týka súladu s územným plánom, tak v podstate 

náš projekt spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú v územnom 

pláne. Je tam spracovaný územný plán zóny a v podstate 

k uvedenému bolo magistrátom vydané súhlasné záväzné 

stanovisko, kedy bolo vlastne posúdené či je projekt 

v s súlade s plánom. Takže z tohto pohľadu si myslím, že 

nie je nejak, nejak, nejaká pochyba.  

Na projekt je vydané aj územné rozhodnutie. Čiže ja 

si myslím, že z tohto pohľadu to je v poriadku.  
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A čo sa týka tohto bodu, nemyslím si, že, že sa tu 

dnes bavíme o tom, či sa ide niečo rúbať, alebo nejde, ale 

o tom, že či nám idete prenajať pozemok na výstavbu 

chodníku, ktorý si vlastne vyžiadalo mesto. Bolo to vlastne 

podmienkou v záväznom stanovisku mesta a nie je to niečo, 

čo sme my chceli.  

Takže, toľko by som na povedal.  

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 starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som práve kolegov pod požiadala, aby podporili 

tento návrh. Je to v našom katastri. My sme k tomu 

vyjadrili súhlasné stanovisko. Ja si myslím, že ten chodník 

je tam nevyhnutne potrebný. Je absurdné, teda, aby sme pri 

takýchto komunikáciách eee chodníky pre chodcov nemali, keď 

naozaj preferujeme pešiu dopravu a teda peší pohyb. To 

naozaj tam potom ľudia sa budú môcť pohybovať iba autom.  
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Takže, prosím, podporiť. 

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 Vlačiky.  

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

Ďakujem. 

Ja opakujem, že ja proti chodníku nemám nič. Chodník 

je určite potrebný. Ide mi o to, že naozaj preskúmať, že či 

tá stavba zasahuje tam, kde nemá. Či teda zasahuje do lesa, 

do toho kódu 1110, ktorý tam je ochranná zeleň, alebo nie.  

Lebo ak toto, toto by som chcel mať vyjasnené pred 

tým, ako budem hlasovať. A nemám v tom jasno. A eee neviem, 

akože, ja to určite v tejto fáze nemôžem podoporiť a  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

neviem, možnože pán Szabo alebo niekto by sa 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je tu pani architektka. 

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

mohol ešte vyjadriť. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

možno keby si to s ňou prebral. 

Občan   David   G r e ž o :  

Prosím? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Konrad, viete reagovať na požiadavku pána 

poslanca?  
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Občan   David   G r e ž o :  

Požiadavku pána?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie, nie vy. Nie, nie, nie. Ja som požiadala pani 

Konrad. 

Občan   David   G r e ž o :  

Prepáčte.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Tak, mmm eee keď je zhodnotený súlad s územným 

plánom, tak nesmie výstavba zasahovať do do eee funkčných 

plôch, ktoré, ktoré sú definované ako zeleň. 

Takže, ja teraz nemám tu pred sebou to záväzné 

stanovisko, ale vychádzam z toho, že keď bolo kladné 

záväzné stanovisko, tak, tak tomu tak nie je.  

Ak, ak tam prichádza k nejakým výrubom, tak 

samozrejme výrubové konanie, náhradná zeleň a tak ďalej, to 

všetko by malo aj pri tomto projekte fungovať. 
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A tiež, tiež si spomínam, však je to už dávnejšie, že 

naozaj ten chodník bol nevyhno nevyhnutnou podmienkou 

vlastne aj udelenia súhlasu hlavného mesta.  

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 veľmi pekne. 

Faktickou pani poslankyňa, pani starostka 

Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela na tomto príklade ukázať, že niekedy 

je naozaj ťažké, ale aj malo by to mesto byť eee 

kontinuálne, to znamená, ak sa vyja vydalo to záväzné 

stanovisko a aj keď je s tým rozpor, my s tým máme v Starom 

Meste denne problémy. Ale naozaj nás žiadajú, že keď bolo 

raz zaujaté, pre nich partnerom je mesto a pri každej 

zmene, ktorá je v Bratislave po štyroch rokoch, je veľmi 

potom obtiažne aj pre tých ľudí reagovať s mestom ako 

s partnerom.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 405 

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 ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v katastrálnom 

katastrálnom území Karlova Ves za účelom vybudovania nového 

verného prístupového chodníka, ktorý spojí novostavbu 

Apartmány Grin haus (GREEN HOUSE) Mlynská dolina so 

zástavkou emhádé (MHD) Pri habánskom mlyne za nájomné, 

ktoré je tam rozpísané. Jednak sa viaže na nadobudnutie 

účinnosti nájomnej zmluvy a potom na kolaudačné 

rozhodnutie. V prvom prípade je to tridsať euro za meter 

štvorcový na rok a potom je to šesť Euro a osem euro za 

meter štvorcový na rok a s tou podmienkou, ktorá je uvedená 

v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom návrhu 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 tridsaťtri poslancov. 

Za tridsať, proti dvaja, zdržal sa jeden poslanec, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 22-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. 

r. o., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 33 Áno 30 Nie: 2 Zdržal sa: 1 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 NIE  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

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

M. Vlačiky NIE  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír 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  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. 

r. o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 – ostatné 

plochy vo výmere 53 m², bez založeného listu vlastníctva, 

ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 21513 – ostatné plochy vo výmere 53 

m², zapísaného na LV č. 4971 a parc. č. 3888/152 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 261 m², zapísaného na 

LV č. 46 a časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 4735/2 – ostatné plochy, bez 

založeného listu vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ 

zodpovedajú časti pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

4734/1 – lesné pozemky vo výmere 17 m² a parc. č. 20776/7 – 

orná pôda vo výmere 16 m², zapísaných na LV č. 8925, spolu 
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vo výmere 347 m², spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., 

Štefanovičova 12 v Bratislave, IČO 50993551, za účelom 

vybudovania nového verejného prístupového chodníka, ktorý 

spojí novostavbu „Apartmány – GREEN HOUSE, Mlynská dolina“ 

so zastávkou MHD „Pri Habánskom mlyne“ a v prípade potreby 

pri realizácii chodníka za účelom úpravy existujúceho 

oporného múra, na dobu neurčitú, za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok za celý predmet nájmu, za 

obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 

10 410,00 Eur, 

2. 

2.1. 6,00 Eur/m²/rok za pozemky v k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, vo výmere 

314 m², čo predstavuje ročne sumu 1 884,00 Eur, 

2.2. 8,00 Eur/m²/rok za pozemok v k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 4735/2, vo výmere 33 m², čo 

predstavuje ročne sumu 264,00 Eur,  

čo spolu predstavuje ročne sumu 2 148,00 Eur, za obdobie 

od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
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nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, 

k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152 a 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spolu vo výmere 347 m², 

spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vybudovania 

nového verejného prístupového chodníka, ktorý spojí 

novostavbu „Apartmány – GREEN HOUSE, Mlynská dolina“ so 

zastávkou MHD „Pri Habánskom mlyne“. K stavebnému konaniu 

na realizovanie tejto stavby potrebuje stavebník preukázať 

k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 23A NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 
SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM NA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 3503/17 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, je to dvadsaťtri A, Návrh 

na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckym 

podielom na pozemku v katastrálnom území Dúbravka, parcelné 

číslo 3503/17. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o materiál, ktorý sme vzhľadom na lehotu, 

ktorá je stanovená za zo zákona šesťdesiat dní na 

uplatnenie predkupného práva zaradili priamo dnes na 

zastupiteľstvo, vzhľadom na to, že len mestské 

zastupiteľstvo môže o uplatnení práva rozhodovať. 
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Jedná sa o pozemky na ulici Martina eee Granca 

v mestskej časti Dúbravka v celkovej výmere 

päťstoštyridsaťtri metrov štvorcových, ktorých sme ako 

mesto podielovým spoluvlastníkom. A ďalší traja podieloví 

spoluvlastníci eee zaslali mestu ponuku na uplatnenie 

predkupného práva. 

V prípade, že by mesto uplatnilo toto predkupné 

právo, tak by sa stalo podielovým spoluvlastníkom šesť 

dvadsať eee dvadsaťdvatín podielu z celkového podielu 

pozemku.  

Uvedenú žiadosť sme konzultovali aj so starostom 

mestskej časti. Po konzultácii pán starosta neodporúča 

uplatniť toto predkupné právo a zároveň taktiež aj my sa 

stotožňujeme s jeho názorom. 

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 po Polakovič,  

nech sa páči. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýtať kolegov z Dúbravky, nie je 

mi úplne jasná tá, tá situácia z tých, z tých fotografií. 

Ten pozemok je teda podlhovastý a má v zásade polohu ako 

keby chodníka k tej komunikácii. 

Čiže, len moja otázka je, že či tam neni nejaký, 

nejaké praktické využitie na na chodník, ktorý ten z druhej 

strany ten chodník nevidím, ale môže to byť len zlá fotka.  

Čiže, aby sme náhodou neprišli o možné zlepšenie toho 

priestoru.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán Káčer, viceprimátor.  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Moja otázka, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) či neni 

v ďalších stavebných konaniach vhodné mať pozemok a vedieť 
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hovoriť vôbec do konania ako účastník? A ale nám zostáva 

podiel. 

Mesto je dnes podielníkom. A tam je otázka, že či si 

chce kúpiť akože väčší podiel. Väčší podiel mu nedáva 

nijakým spôsobom väčšie práva, dáva mu akurát väčšie 

povinnosti. Ako si správne povedal, napríklad, ten chodník. 

Ale ten chodník by mal vybudovať ten developer a nie mesto 

v tomto prípade si myslím.  

Čiže, áno. Tam je záujem pokračovať s výstavbou. My 

s tým trošku máme v Dúbravke problém a developer trošku 

horšie komunikuje s obyvateľmi. Starosta dal pozrieť 

územnoplánovaciemu odboru v Dúbravke. V zásade nijakým 

spôsobom neposilníme svoje možnosti v území kúpou toho 

pozemku.  

To je celé.  

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. 

Ale už keďže nie je nikto ďalší prihlásený do 

diskusie, tak poprosím návrhovú komisiu. 

Pán Vetrák,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 415 

nech sa páči, máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Prepáčte. Ďakujem pekne.  

Takže, máme uznesenie, ktoré je formulované v dvoch 

alternatívach. Tá a alternatíva jedna znamená, že si 

uplatňujeme predkupné právo k k spoluvlastníckemu podielu, 

alebo k tým spoluvlastníckym podielom, ktoré sú v tom 

návrhu uznesenia uvedené. A alternatíva dva je teda 

o neuplatnení.  

Začíname teda hlasovať o uplatnení predkupného práva 

k tým spoluvlastníckym podielom, ktoré sú tam uvedené. 

Môžte dať o tomto návrhu uznesenia hlasovať. 

Uplatnenie.  

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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Áno, predkupné právo.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predkupné právo. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

23A-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 
podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 3503/17 
 

alternatíva 1 – uplatnenie predkupného práva  

 Prítomní: 30 Áno 2 Nie: 15 Zdržal sa: 10 Nehlasovali: 3 

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

M. Brat   M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač  

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. NIE 

Ľ. Krajčír NIE J. Krúpa  NIE 

R. Kunst NIE A. Ožvaldová  NIE 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová NIE 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček NIE 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NIE  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Môžme pokračovať ďalej v hlasovaní, máme tam 

alternatívu dva, ktorá je o neuplatnení predkupného práva 

k tým istým spoluvlastníckym podielom. 

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 23A-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 
podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 3503/17 
 

alternatíva 2 – neuplatnenie predkupného práva 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na 

pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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- k spoluvlastníckemu podielu 1/11 prislúchajúcemu k 

pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

3503/17 

– ostatné plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo 

vlastníctve MUDr. Marianny Koperdanovej, 7 Providence 

Park, Southampton SO16 7QN, Veľká Británia, za kúpnu 

cenu 10 366,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 1/11 prislúchajúcemu k 

pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

3503/17 

– ostatné plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo 

vlastníctve Stanislava Farkaša, Haydnova 19, 

Bratislava, za kúpnu cenu 10 366,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 1/22 na pozemku registra 

„C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 – ostatné 

plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo vlastníctve 

Andrei Valkovičovej, Sabinovská 11, Bratislava, za 

kúpnu cenu 5 183,00 Eur, 

spolu za kúpnu cenu 25 915, 00 Eur. 
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Uplatnením predkupného práva sa hlavné mesto SR Bratislava 

stane vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17 v k. 

ú. Dúbravka v podiele 6/22. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len poprosím, aby sa trošku, aby sme boli trošku 

tichšie. 

Pokračujeme. 

Ešte raz. Poprosím, aby sme sa trošku stíšili.  

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťštyri, Správa o 

výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 423 

Pán Miškanin,  

nech sa páči, máte slovo. 

Poprosím zapnite mikrofón pánovi Miškaninovi.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Á, dobre. 

Dobrý deň prajem. 

Ja vám predkladám správu z kontroly. Táto správa 

pozostáva z troch kontrol, ktoré sme vykonali v poslednom 

období.  

Prvá správa sa týkala kontroly v oblasti opravy 

komunikácií hlavného mesta.  

Ešte môj predchodca vám predložil čiastkovú správu 

pod číslom 8 2018. My momentálne predkladáme správu z tejto 

kontroly, kde eee v podstate sme odkontrolovali kontrolu 

vykonaných prác uskutočnených kontrolný, uskutočnením 

kontrolných vrtov v rozsahu desať percent z celkového počtu 

opravených úsekov.  

V podstate jednalo sa o to, že sa vymenili asfalty 

a bolo potrebné, aby kontr, vykonať kontrolné vrty. Tieto 

kontrolné vrty boli vykonané v roku 2019. Tá autorita, 

ktorá tie kontrolné vrty vykonávala, nenašla nejaké rozky 
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odchýlky od tolerancii. Čiže, naša správa konštatuje, že 

všetko je v poriadku.  

Druhá správa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Druhá správa sa týka kontroly v spoločnosti Infra 

servis (Infra services), bolo to vykonané na základe 

uznesenia a plánu kontrol mestského zastupiteľstva.  

Správa bola zameraná na kontrolu v podstate 

obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel 

v období rokov 2015 – 2018.  

Táto správa je dosť obšírna. Viacmenej my sme 

vykonali túto kontrolu a a závery sú, sú pre nás dosť také 

závažné, alebo až šokujúce z toho dôvodu, že eee v priebehu 

kontroly sme zistili, že v roku 2015 spoločnosť Infra 

servis (Infra services) mala dokopy dvestotridsaťosem 

motorových vozidiel, z toho používa osobné, užítkové 

a špeciálne. Špeciálne to sú rôzne tie stavebné stroje 

a rôzne tie cisterny a podobne.  

Pozreli sme sa na rok 2016. A keď sme si to porovnali 

rok 2015 a 2016, alebo rok 2015 až 2018, tak ten nárast 

tých osobných a úžitkových vozidiel v držbe infraiis stúpol 
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o tridsaťdva percent. A viacmenej sme sa pozreli, že či 

toľko tých osobných mo motorových vozidiel tá spoločnosť 

poč potrebovala pre svoj výkon. A keď sme sa pozreli, že 

vlastne koľko kilometrov jednotlivé autá najazdia, tak nám 

vychádza, že okolo dvadsaťdeväť vozidiel ročne najazdí 

nejakých šesťtisíctristo kilometrov. Pritom v lízingovej 

spoločnosti deklarovali, alebo tá zmluva deklarovala, že 

budú najazdené, najazdí každé jedno auto tridsaťtisíc 

kilometrov.  

Pozreli sme sa na obstarávanie vozidiel v podmienkach 

Infra servis (Infra services).  

Čiže, Infra servis (Infra services) má v súčasnosti 

troch dodávateľov.  

Spoločnosť AweeL (AWL), to je zmluva ešte z roku 

2010.  

A potom dve spoločnosti Emelem Auto (MLM Auto) bola 

riadne vysúťažená, ale nie verejným obstarávaním, ale 

obstarávaním. Zazmluvnená v roku 2016. 

A potom ďalší dodávateľ Pépé rent kár (PP Rent Cars) 

zazmluvnený v dvetisícšestnástom roku.  

Čo je ale dôležité povedať, to, že, že samotná, 

samotná spoločnosť má uzatvorené s tými troma dodávateľmi 

zmluvy. U u zmlúv so spoločnosťou pé pé rent kár (PP Rent 

Cars) a Emelem Auto (MLM Auto)  sme nenašli nejaké závažné 

pochybenia, ale keď sme zanalyzovali zmluvu roku, z roku 
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2010, sme zistili nedostatky tejto zmluvy a a jedna, jeden 

z najväčších nedostatkov z môjho pohľadu, alebo z nášho 

pohľadu je to, že Infra servis (Infra services) od 

spoločnosti lízuje, dajme tomu na špeciálnu techniku. Doba 

lízingu je šesť rokov, ale po ukončení lízingu nemá 

spoločnosť Infra servis (Infra services) právo  v zmysle 

tejto zmluvy tú techniku odkúpiť za zostatkovú cenu.  

To znamená, reálne ju bude musieť ako keby vrátiť. Čo 

je neštandardné, lebo bežne to beží tak, že si to odkúpite 

za zostatkovú cenu a buď to dáte ako protihodnotu, 

zoberiete inú au, inú techniku, alebo to používate ďalej. 

Čiže, to sme v podstate vytýkali kontrolovanému 

subjektu. 

Čo sa týka celkových prehľadov nákladov na užívanie 

týchto motorových vozidiel, alebo celých toho vozidlového 

parku, tak je to aj uvedené v tabuľke číslo štyri, celkové 

náklady na motorové vozidlá za obdobie 2015 – 2018 bez 

péháem (PHM) boli vo výške deväť celá deväť miliónov bez 

dépéhá (DPH).  

Čo je ale dôležité. V podstate, keď sme sa pozreli na 

tú potrebu, že vlastne prečo spoločnosť Infra servis (Infra 

services) prenajíma tú nákladnú techniku, alebo podobne, 

tak sme zistili, že, že spoločnosť Infra servisis (Infra 

services) v roku 2015 odpredala techniku, ktorú mala. Túto 
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techniku v podstate dostala ako keby do vienka pri založení 

od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a jednalo sa 

o techniku či už rôzne ivéká, jécébéčka, čiže, nákladné 

autá, bágre. Čiže, samotná tá technika.  A vedenie 

spoločnosti sa v tom čase rozhodlo, že túto techniku 

odpredá a v roku (gong) odpredalo techniku v počte 

päťdesiatsedem kusov. A čo nás zarazilo? Zarazilo nás to, 

že, že v podstate tá cena bola šesťdesiattisíc Eur nie za 

jeden kus, ale za všetkých päťdesiatsedem kusov techniky.  

Keď sme sa pozreli, že vlastne prečo, tak o tom 

rozhodlo predstavenstvo, dozorná rada o tom ani nevedela, 

ani béveeska (BVS) o tom nevedela. Ale jednoducho to 

odpredali s tým, že je to viacmenej nefunkčná technika a je 

to predaj za šrotovú cenu.  

Kúpila to, to firma, ktorá bola priamo oslovená. Táto 

firma v roku 2014 mala tržby nula Eur, v roku 2015 keď 

kúpila túto techniku, zrazu mala tržby dva celá deväť 

milióna.  

My sme v podstate, aby sme deklarovali to, že, že 

tento predaj mohol byť realizovaný aj inou formou, lebo 

v podstate oni nerobili žiadne ponukové konanie, nič, 

jednoducho to priamo odpredali. Tak my sme, máme dobovú 

fotogra totodokumentáciu tej techniky, ktorá bola odpredaná 

a my sme len tak náhodne si pozreli na internete, že 

vlastne za akú cenu dneska by sa táto technika dala kúpiť 
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na, na bežnom internetovom portáli. A vyšli nám takéto 

porovnania.  

Napríklad, takýto cint Citroen Infra servisis (Infra 

services) predala za dvestoosemdesiat Eur, ale na internete 

keby ste to dneska bežne chceli kúpiť, tak pod tritisíc to 

nekúpite.  

Takýto bager predali za tisícsedemsto Eur. 

Tisícsedemstodeväťdesiat, ale bežne na internete keby ste 

to chceli už iba jazdené, pod túto cenu nekúpite.  

Napríklad to to auto štyristo Eur oproti 

tritisícpäťsto. Takéto nákladné auto predali za 

tristoosemdesiat Eur. Čiže, to nie je ani tá šrotová cena.  

Čiže, celý tento predaj spochybňujeme a hovoríme, že 

je to maximálne nehospodárne pre pre spoločnosť.  

A nie len, to, že bol maximálne nehospodárne, ale 

táto spoločnosť si viacmenej predala svoj výrobný nástroj, 

s ktorým vykonávala opravy. Čiže, vznikla potreba, a teraz, 

odkiaľ budú mať novú techniku? Túto novú techniku zobrali 

od, od spoločnosti AweeL (AWL) na lízing. Tento lízing beží 

od roku 2015, skoční v roku 2021. za celé obdobie lízingu 

zaplatia sedem miliónov. Mesačne platia 

deväťdesiatsedemtisíc za, za prenájom tejto techniky.  
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Bu, je to také úsmevné, len ja neviem, dokiaľ vám to 

mám povedať, aby vás náhodou neodviedli odtiaľ. Lebo oni si 

síce prenajali techniku, ale tá technika nepostačovala. To 

znamená, museli vysúťažiť, alebo zobrať ďalších 

subdodávateľov, lebo vedeli vykryť to, čo má majú spraviť.  

A medzi tou technikou, ktorú si lízovali, v podstate je 

technika, ktorú reálne ako Infra servis (Infra services) 

nevedela využiť. O tom rokovala aj, aj predstavenstvo 

spoločnosti. Skonštatovali, že nevedia to stopercentne danú 

techniku využiť, ale majú také zmluvy, aké majú a s tým 

nevedia nič spraviť.  

Takže, to čo sa týka týchto áut.  

Čo sa týka ostatných, lebo v podstate Infra servis 

(Infra services) poskytuje autá len Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, tu konštatujeme to isté, čo sme 

konštatovali pri béveeske (BVS). Samotná zmluva eseláčko je 

nevýhodná pre pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, 

z určitého pohľadu je výhodná pre pre spoločnosť Infra 

servis (Infra services). Náš návrh je samozrejme tú prílohu 

číslo päť vyrokovať a prerokovať tak, aby v podstate 

nebola, nebol stav taký, že, že je to výhodné pre jednu 

stranu, ale nie pre druhú.  

Takže, to sú základné zistenia, ktoré sme v podstate 

v danej spoločnosti našli. Samotná správa je dosť obšírna. 

Nedá sa v tom krátkom intervale všetko povedať. Ale základ 
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je to, že v podstate spoločnosť nepodala námietky k tejto 

správe. Spoločnosť s našimi odporúčaniami súhlasí, prijala 

opatrenia a tieto opatrenia bude deklarovať, alebo termín 

na splnenie týchto opatrení je do 31. 3. 2020. 

A do tretice v podstate sme vykonali jednu takú 

obšírnu kontrolu v spoločnosti METRO Bratislava, á es (a. 

s.).  

Keď hovorím, že obšírna kontrola, tak kontrolovali 

sme v podstate od roku deväťdesiatosem. Zamerali sme sa na 

také štyri základné oblasti. Pozreli sme sa na na základné 

imanie spoločnosti, ako sa navyšovalo, ako sa navyšovalo, 

aby v podstate aj bol nejaký celkový obraz o tom, že 

vlastne čo tvorí základné imanie.  

Dneska je stav taký, že šesťdesiatšesť percent 

tvorí,šesťdesiatšesť percentným akcionárom spoločnosti 

METRO je Bratislava a tridsaštyripercentným je ministerstvo 

dopravy.  

Tuná iba chcem podotknúť, že, že k dnešnému dňu nám 

stále METRO dlží sedemstosedemdesiatpäťtisíc 

päťstoosemdesiatšesť Eur ako záväzok voči mestu. Mesto by 

si tento záväzok mal asi voči tejto spoločnosti nejak 

vysporiadať. To sme dali aj do odporúčaní.  
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Čo sa týka hospodárskych výsledkov tejto spoločnosti, 

tak v roku 2018 mala hospodársky výsledok obrat 

sedemstotridsaťtisíc, zisk dvadsaťštyritisíc, čiže, nie je 

to nejaké, nejak, nejaká, nejaké veľké čísla.  

Pozreli sme sa na, na zamestnancov. Tuná musíme 

skonštatovať, že, že táto spoločnosť je síce malá, ale 

strašne veľa má členov predstavenstva a dozornej rady. 

Dokonca v rokoch dvetisícjedenásť a dvetisícdvanásť mala 

táto spoločnosť osem zamestnancov, ale členov dozornej rady 

a predstavenstva dokopy bolo pätnásť. Hej?  

Takže, odporúčame, aby v podstate došlo k zníženiu 

počtu predstavenstva a dozornej rady, lebo tieto funkcie sú 

platené. A reálne osem ľudí nedokáže vyrobiť na na ďalších 

pätnástich, keď to tak poviem jednoducho.  

Ďalej sme sa pozreli na zmluvné vzťahy, ktoré 

v podstate predchádzali samotnej výstavbe Mostu Košická. 

Tie sme zaanalizovali. Pozreli sme sa na samotné 

financovanie Mostu Košická. Dospeli sme viacmenej 

k k záverom, ktoré sú zhodné aj s danou spoločnosťou.  

Čiže, len aby ste mali prehľad.  

Samotný Most Košická stál stopäťdesiatjedna miliónov 

dvestosedemdesiatdeväťtisíc Eur. Z toho most, mostné teleso 

stotridsaťšesťtisíc, stotridsaťšesť miliónov 

deväťstopäťdesiattritisíc Eur. A súčasťou toho tej líniovej 
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stavby bolo aj odstraňovanie ekozáťaží. Čiže, na to sa 

vynaložilo štrnásť miliónov tristodvadsaťpäťtisíc Eur.  

Čo sa týka samotnej líniovej stavby, táto Most 

Košická, táto líniová stavba na to, aby bola úplne 

dokončená, musia byť ukončené stavebné objekty 105 a 104. 

tieto budú viacmenej ukončené v kvartáli, v prvom kvartáli 

roku 2020. Tam vznikne povinnosť pre mesto zaplatiť dépéhá 

(DPH) v sume deväťs tristodeväťdesiattritisícsto Eur.  

Ďalej sme sa v priebehu správy pozreli aj na takú 

analýzu dépéhá (DPH), aby sme vedeli, že vlastne ako, ako 

to v tej spoločnosti vychádzalo. Všetko sme vám napísali do 

správy. Trošku sme to bol, tak dali obšírnejšie, aby vy, 

pokiaľ vás to bude zaujímať, aby ste si to vedeli prečítať 

z jedného prostého dôvodu, že takú obšírnu kontrolu už asi 

v živote nikto v tejto spoločnosti nespraví. A táto 

kontrola bola prvá svojho druhu v tejto spoločnosti. Čiže, 

aby ste mali taký nejaký ucelený obraz, že vlastne ako to 

v danej spoločnosti vyzerá.  

Je nutné povedať, že pozreli sme sa aj na záväzkové 

vzťahy a jeden záväzok, ktorý uzatvorila táto spoločnosť 

v jedenástom mesiaci roku dvetisícosemnásť, nás veľmi 

znepokojila. A to bol, bola zmluva so spoločnosťou Ahoj 

development. Bol, bolo to memorandum o vzájomnej spolupráci 

pri realizácii projektu. A ďalej potom bola zmluva 

o zriadení vecných bremien.  
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V podstate pre nás nepochopiteľné. Spoločnosť METRO 

sa rozhodla so spoločnosťou Ahoj development uzatvoriť 

zmluvu o vecných bremenách s tým, že táto spoločnosť môže 

na ich pozemkoch na Muchovom námestí vystavať bytové domy, 

môže zbúrať to ich súčasné sídlo, za to im zaplatí 

tristodeväťdesiattritisíc a v tom bytovom dome dostanú 

jedno poschodie, nejakých dvestopäť metrov štvorcových. 

Čiže, reálne táto zmluva bola nevýhodná.  

Do ukončenia zmluvy v podstate METRO ako vedenie 

spoločnosti METRO uzatvorilo dohodu o so spoločnosťou Ahoj 

development a všetky tieto záväzky viacmenej prešli na 

spoločnosť METRO. Čiže, už v súčasnosti tento zmluvný vzťah 

neplatí.  

Pozreli sme sa na autodopravu. Tam sme nenašli žiadne 

nedostatky.  

Pozreli sme sa aj na prenájom nehnuteľností. Tam je 

nutné povedať, že spoločnosti METRO významnú časť zdrojov 

tvoria pre prenájme. A to je prenájmy na reklamné plochy. 

Tuná sme v podstate dospeli k záveru, že, že v rámci 

znižovania toho vizuálneho smogu spoločnosť METRO by malo 

pristupovať k nie novým zmluvám o prenájme reklamných 

plôch, ale k znižovaniu týchto, týchto zmlúv. Takže, 

viacmenej asi toľko.  
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Spoločnosť dala k správe námietky. Tieto námietky 

boli prerokované. Časť námietok bola akceptovaná a sú 

zapracované v správe. Tie, ktoré neboli akceptované, boli 

so spoločnosťou vykonzultované.  

Toľko k správe.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja teraz otváram diskusiu, ale hneď na úvod 

upozorňujem, že o šestnástej hodine bude diskusie 

prerušená. Máme prihláseného jedného občana a potom budeme 

v diskusii pokračovať.  

Takže prosím, prihláste sa do diskusie. Máme ešte dve 

minúty.  

Pán poslanec Cmorej,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak ja svoj príspevok rozdelím na dve časti. V tej 

prvej časti by som rád pochválil a a poďakoval sa pánovi 
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kontrolórovi za kontroly, ktoré vykonal, aj za tú veľmi 

obšírnu o METRe (METRO) a obzvlášť za Infra servisis (Infra 

services), ktorá ma zaujíma ako, ako člena dozornej rady 

bévees (BVS). 

Po pravde, čakal som, že budete sa venovať aj iným 

veciam ako autám. Aj keď aj tie samotné autá sú teda dosť 

veľká sila. No tak k tomu ešte možno keby ste sa potom 

vyjadrili, že či aj niečo iné ste ešte kontrolovali.  

Eee. To, čo ste odprezentovali, že predali teda autá 

za šesťdesiattisíc Eur, ktoré zjavne mali oveľa vyššiu 

hodnotu, keďže tá spoločnosť čo nadobudla ich, zrejme 

obratom predala za dva a pol milióna. Či dve celé deväť 

milióna. A potom ešte navyše si rovnaké vozidlá prenajímali 

za za a tam dali za to osem miliónov cez ten operatívny 

lízing. Aj to ešte nepostačovalo. Tak to je naozaj že, 

možnože zlodejina. A zlodejina je oká, to sa len tak 

nevidí. Toto naozaj tromfne málokto.  

Ešte mám tu minútku, tak eešte by som rád u upriamil 

pozornosť kolegov na správu kontrolóra na stranu jedenásť 

zo správy kontrolóra, čo ste nespomínali vo svojom 

príspevku, že ste požiadali o vysvetlenie bývalých členov 

predstavenstva, a to menovite pána Beňa. Tento pán bol 

desať rokov myslím riaditeľom béveesky (BVS). Už sa musel 

porúčať. Pána podpredsedu predstavenstva Ďurčeka. To je 

štátny tajomník za esenes (SNS) aktuálne. Myslím, na 
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ministerstve dopravy. Pána Hutkaia, to je ten pán čo 

odišiel pred polrokom so zlatým tat so zlatým padákom 

stopäťdesiattisíc Eur. A pána Františka Sobotu, aby sa 

k tomuto vyjadrili a nikto z nich sa nevyjadril. A k tomu 

bude potom smerovať teda tá druhá časť môjho príspevku po 

prerušení, kde navrhujem jedno uznesenie.  

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. 

 

 

(poznámka: prerušené rokovanie o bode číslo 24) 
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BOD 24A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže budeme v diskusii pokračovať po vystúpení 

občana pána Mariána Ďurčiho.  

Nech sa páči,  

pán Ďurči, máte slovo.  

Si to zapamätám?  

Občan Marián   Ď u r č i :  

Ešte raz dobrý deň všetkým. 

Prosím vás pekne, pani námestníčka, chcel by som ťa 

požiadať o predĺ, možnosť predĺženia môjho vystúpenia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neviem, myslím že každý občan má možnosť iba tri 

minúty. Dá sa predlžovať?  

Tri minúty iba. Je mi ľúto.  

Nech sa páči. 
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Občan Marián   Ď u r č i :  

No, akože pot. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžeme sa potom porozprávať.  

Občan Marián   Ď u r č i :  

Nie. Nie, Táni. Naštudujte si rokovací poriadok, 

pretože v článku 5 bode 16 posledná veta je, že primátor 

môže v zá, v dôležitých veciach predĺžiť.  

Ale dobre, ďakujem vám. Máte plus body do ďalších 

volieb. 

Páni primátori, páni primátorky, páni starostovia, 

pani starostky,  

astronomicky ste si navýšili platy cez svojich 

straníckych partajníkov.  

Pán primátor (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja vás poprosím, máme vystúpenie občana, tak sa 

počúvajme. Alebo počúvajme občana. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Pán primátor Vallo je najlepšie platený v EÚ na počet 

obyvateľov, čo predstavuje šesťtisícštyridsaťosem Eur.  

Na zastupiteľstvá reprezentované väčšinou novou o, 

nevadí. Asi to počujete. Neskôr platilo aroga eee 

väčšinovou opozíciou nazvanou Progresívne Slovensko, kde by 

skôr platilo Arogantné Slovensko a Spolu a mzdové otázky 

vyfabrikovali doslova mzdové eldorádo po celom Slovensku. 

Toto sa nedá nazvať inak ako hyenizmom a amorálnym 

správaním, napľutím do očí všetkým voličom. 

Ale čo je tragédia je to, že páni primátori ká 8 (K8) 

si zdvihli platy a s plechovými tvárami sa postavia pred 

televízne kamery a povedia, že nebudú dodržiavať zákon. 

Čiže, čistiť chodníky. Toto je, podľa mňa, zneužitie 

právomoci verejného činiteľa. Ohrozujete bezpečnosť. 

Zdravie ľudí. To vám akože nevadí? Čiže, vy môžete všetko, 

hej? A my len platiť dane.  
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Preto vás musím úžernícky, občania, preto vás musíme 

úžerníckym a výpalníckym, ale právnym spôsobom zdaňovať.  

Vyzývam občanov, nech si na svoje nehnuteľnosti dajú 

tabuľky po vzore Košíc, kde osádzajú tabuľky, že nebudú 

udržiavať chodníky. My si dáme, nebudeme platiť dane. To 

platí pre celé Slovensko.  

Chcem sa opýtať, pán primátor, na ktorej 

z tristoštyroch strán vášho Plánu Bratislava máte napísané, 

že budete sprejerom, na ktorej strane máte napísané, že 

budete záhradníkom a veľmi som sa pobavil, že sa bude 

hlavné mesto venovať salašníctvu. To je unikát.  

Taktiež sa vás chcem oopýtať, kde máte napísané vo 

vašom Pláne Bratislava, že premenujete Námestie esenpé 

(SNP)?  

Vážení páni. Toto neni demokracia, toto je kult 

osobnosti. Toto je v priamom prenose extrémizmus 

a populizmus, ktorý si my platíme. To neni hlúposť.  

Pa pán pán Tešovič,  

to čo ste predviedli s vézetenkom (VZN) je katastrofa 

hotová. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Kto má zoznam obča?  

(poznámka: počuť ženský hlas „Jeden bol.“) 

 

 

VYSTÚPENIE DETÍ ZO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 
NA EXNÁROVEJ ULICI - VIANOČNÝ 
HUDOBNÝ POZDRAV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak asi pokračujeme ďalej v bode tridsať. Čo?  

Nie, nie. Teraz pokračuje a petícia je až dvadsaťosem 

bod, nie?  

Máme nejakého iného občana? Nemáme, že?  

Potom pokračujeme podľa mňa ďalej.  

Počkajte sekundu, organizačné mi niečo chce povedať.  

Že by išli deti? Výbore. Tak pome.  

Tak príde. Čo sa deje? (poznámka: nezrozumiteľné 

slová). Nie, nie, nie. S s občanmi nediskutujme.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 442 

Teraz ide vystúpenie detí. Takže môžem pozvať? Deti 

sú pripravené?  

Takže ja by som chcel pozvať deti, hn. Čo to je za 

haos?  

Takže, aby ste vedeli kto vystúpi. Vianočným hudobným 

pozdravom deti zo Základnej umeleckej školy na Exnárovej 

ulici.  

Ale my v kľude počkáme, keď nie sú pripravené. Už 

idú. Hej? Super. Tak ich privítame potleskom keď vojdú? 

Nech majú trošku odvahu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Áno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Super. Dobrý deň.  

Dobre. A vy, vy do mikrofónu poviete niečo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale uviesť ich.  

(poznámka: prebiehalo kultúrne vystúpenie) 

(poznámka:  potlesk) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Deti, ďakujeme veľmi pekne. Boli ste fantastické, 

naozaj.  

Ďakujeme. 

 

 

BOD 24 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY  

 
– POKRAČOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi by sme radšej počúvali deti, ale musíme sa vrátiť 

k našej diskusii.  

Takže pokračujeme diskusným príspevkom pána, kto bol 

teraz? Vy ste boli? Kto bol?  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Dobre. Nahodia to nanovo. Ale vy ste hovorili, že?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Áno. Ale že akurát uprostred vás, pán poslanec, že?  

Diskutuje, kto?  

Je tu kontrolór?  

Á, sorry, okej. Ja som.  

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Myslím, že pán Cmorej, vy ste boli akurát uprostred 

diskusného príspevku. 

Nech sa páči, pokračujeme ďalej. 

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

Ďakujem. 

Tak po takomto krásnom prerušení idem pokračovať 

v nepríjemnej téme kradnutia.  

Takže, tých štyroch pánov, ktorí boli zodpovední za 

túto zlodejinu obrovského rozsahu, ešte raz zopakujem, pána 

Beňo, pán Ďurček, pán Hutkai a pán František Sobota, 

z týchto troch, teda z týchto štyroch pánov sú v bévees 

(BVS), respektíve v Infre už, už tam je iba pán Sobota, 

ktorý mal dvojitú funkciu, alebo teda dokonca až štvoritú, 

či pätoritú. On bol ešte v takom riadiacom orgáne a všade 
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možne on bol. A teraz už je len v predstavenstve 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

No a zhodou okolností zajtra je valné zhromaždenie 

spoločnosti Bratislavská vodárenská, kde budeme vymenovávať 

za ďalšieho člena predstavenstva pána Kizáka, ktorý bol 

posledným úspešným vo výberových konaniach. Takže, asi už 

všetci môžte tušiť o čom je, o čom je moje uznesenie.  

Musíme teda niekoho z predstavenstva odvolať a ja 

nevidím dôvod, prečo pán Sobota, ktorý je zodpovedný za 

takéto nehorázne kradnutie v predstavenstve ostával. Preto 

navrhujem, aby sme na pána Kizáka vymenovali namiesto pána 

Sobotu, na, na jeho uvoľnené miesto.  

A moje uznesenie, ktoré predkladám znie: 

Mestské zastupiteľstvo žiada zástupcu hlavného mesta, 

aby na valnom zhromaždení spoločnosti bévees (BVS) navrhol 

odvolanie a hlasoval za odvolanie z predstavenstva 

spoločnosti pána Františka Sobotu.  

Tak to je celé. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pokračujeme ďalej.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán kontrolór,  

boli tam veľmi vážne informácie. Predpokladám, že 

jedno z vašich odporúčaní bude asi aj podnet na 

prokuratúru, alebo teda políciu.  

Čiže, moja otázka je, aby som nemusela dávať 

uznesenie k tomuto bodu, aká bude tá trestnoprávna dohra? 

Lebo toto ma naozaj zaujíma. Kto bude teda podávať, bude to 

dávať mesto? Požiada predstavenstvo, aby podalo trestné 

oznámenie na nehospodárne nakladanie na neznámeho 

páchateľa? Alebo to bude robiť samotné mesto? Samozrejme, 

môžete to urobiť aj vy ako osoba alebo kontrolór. To je 

vlastne jedno, kto to podá, ale zaujíma ma, aby sme 

nedávali štyri podnety. 

A ak teda nikto to nedá, ja by som to dala ako 

uznesenie, ale radšej by som bola, keby samozrejme sa ujal 

toho vedenie mesta.  

Takže, ak by mi mohol niekto odpovedať. Ak nie, tak 

by som požiadala teda pána primátora o podanie podnetu na 
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neznámeho páchateľa vo veci neo nehospodárneho nakladania 

s verejnými zdrojmi, alebo iné porušenie zákonov.  

Teda neviem, ak mi odpoviete, že to budete robiť, tak 

nemusím dávať toto uznesenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nemusíte to dávať, lebo určite to budeme robiť. 

Budeme to béveeske to urobilo mesto, teraz to bude robiť 

asi priamo Infra servisis (Infra services) 

Dobre. Ďakujem.  

Poďme ďalej.  

Pán Tešovič.  

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

Ja by som sa chcel poďakovať pánovi, pánovi 

kontrolórovi za tie kontroly a za tie správy.  

Môžem povedať, že som čakal nejaké, nejaké aj 

negatívne informácie, ale z tých informácií, ktoré boli 

v tých niektorých spoločnostiach som naozaj že zhrozený.  

A ja by som chcel vyzvať aj teda zástupcov eee 

hlavného mesta pána primátora, aby sme naozaj pri tých 
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najvypuklejších zisteniach neotáľali, neváhali s prijatím 

právnych krokov. Viem, že teda niektoré už boli prijaté, 

ale naozaj v tých najvypuklejších prípadoch je potrebné aj 

uplatniť inštitút zodpovednosti za škodu, individuálne 

zodpovednosti za škodu a vymáhať tú škodu od, od členov 

tých bývalých štatutárnych orgánov spoločnosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Po tom krásnom adventnom koncerte som bola naladená 

na vianočný pokoj, mier, zmier a odpustenie, miesto toho 

mnou lomcuje spravodlivý hnev pri čítaní tejto správy. 

Vážení kolegovia,  

ktorí ste sa zúčastnili takého školenia, ktoré sme 

mali k dispozícii my poslanci a členovia orgánov rôznych 

spoločností, dozorných rád alebo predstavenstiev, kde sme 
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boli celkom vážne oboznámení so svojou zodpovednosťou 

a s tým, že za výkon svojej činnosti v týchto orgánoch 

nesieme plnú mieru zodpovednosti s tým, že ručíme aj svojim 

vlastným majetkom za nakladanie a kontrolu s narábaním 

s verejnými zdrojmi. To znamená, s majetkom všetkých 

daňových poplatníkov, alebo s majetkom občanov Bratislavy, 

obyvateľov Bratislavy. 

Ja som zaznela tu aj v jednom z diskusných príspevkov 

odkaz, myslím, že to bol pán Ďurči, ktorý povedal na vypla, 

ale aj teraz, na vyplatenú odmenu pánovi bývalému 

generálnemu riaditeľovi pánovi Hutkaiovi vo výške 

stopäťdesiattisíc euro. Eee je to nepredstaviteľná suma pre 

bežného človeka, ale stalo sa to už v našom volebnom 

období. A ja by som predpokladala, že sú tam aj iné odmeny, 

o ktorých nevieme a vieme, že súčasťou orgánov spoločnosti 

Infra servisis (Infra services) sú aj politickí nominanti, 

ktorí boli nominovaní ešte bývalým zastupiteľstvom. Viem, 

alebo myslím si, a nemám úplne presné informácie, pretože 

týmito spoločnosťami sa nemám čas hlbšie zaoberať, ale pán 

riaditeľ generálny Zsolt Lukáč bol zároveň, nazvem to 

všeobecným takým pomenovaním, orgánom béveesky (BVS)a 

zároveň aj nejakým orgánom neviem akým presne spoločnosti 

Infra a možnože ešte aj niektorých ďalších spoločností, 

v ktorých sa pohybujú nemalé peniaze, ktoré Bratislavčania 

platia za služby, ktoré majú tieto spoločnosti poskytovať.  
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My sme pred pár hodinami učinili veľmi neľahké 

rozhodnutie, že sme museli pristúpiť, ja si myslím, že sme 

museli pristúpiť k zvýšeniu dane z nehnuteľností, čo je 

politicky veľmi eee nepríjemné. Veľmi ťažko sa to 

vysvetľuje našim obyvateľom. Ale myslím si, že oni naozaj 

a myslím si, že v čo raz väčšej miere kontrolujú ako tie 

jednotlivé zastupiteľstvá, či už z mes, či už mestské, 

alebo hlavné mesto, či mestské časti, či starostovia, alebo 

primátor, ako s týmito prostriedkami nakladajú, ako budú 

nakladať.  

Mnohé veci, čo sa doteraz nezverejňovali, sa 

zverejňujú. A my naozaj podliehame sústavnej verejnej 

kontrole. Dokonca zverejňujeme aj to, čo donedávna 

zverejňovať nebolo potrebné.  

Takže, aň. A možno ani dodnes nie je.  

Takže, ja si myslím, že eee ak majú obyvatelia tohoto 

mesta pocit, že sú niekde ukrátení, tak to nie je ukrátené 

práve na daniach z nehnuteľnosti, lebo za to si myslím, 

každý poslanec, každý starosta, aspoň tí, čo ja poznám, sa 

snaží dať tým svojim obyvateľom čo najviac ako vie.  

Nemusíme byť vždy, nemusíme to robiť bezchybne, môžme 

sa aj pomýliť, ale myslím si, že každý starosta sa snaží 

tej svojej mestskej časti a svojim obyvateľom, alebo 
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primátor hlavného mestu dať podľa svojich schopností 

a svojich, svojej vízie dať čo najviac.  

V tejto chvíli si myslím, že také podozrenie, alebo 

takú nedôveru akú som mala ja k bývalému vedeniu hlavného 

mesta, našťastie je preč, a je, pracujeme na úplne inom 

vzťahu a inej miere dôvery.  

Preto ma toto mrzí a ja by som, neviem koho presne sa 

to týka, kto bol v orgánoch (gong) tý 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

predĺžte 

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

Prosím o predĺženie.  

Ja by som veľmi pekne poprosila, aby sme išli do 

dôsledkov a aby za toto niesli konkrétni ľudia, konkrétnu 

zodpovednosť. My sme ani nezachytili celé tu spektrum 

činnosti, čo napríklad tá Infra vykonáva. Ja presne ani 

neviem, ktoré to sú. Ale predpokladám, že prenájom 

a požičiavanie si a nákup motorových vozidiel asi nie je 

gro tej činnosti, ktorú má, by mala Infra vykonávať.  

Čiže, ja sa hrozím toho, ak by pán kontrolór si 

osvojil myšlienku prekontrolovať tie hlavné činnosti, ktoré 
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má Infra robiť a ktoré zakopáva niekde do zeme a ktoré my 

nevidíme, ani nevieme proste zmerať, že ako potom tieto 

veci sú oceňované a fakturované a v akom stave my máme 

veci, ktoré máme mať v nejakom prevádzkyschopnom stave. Ja 

si myslím, že to by asi nebolo omnoho lepšie, ako to, čo 

práve toho čoho sme teraz svedkom.  

Takže, ak by si pán kontrolór dokázal do svojho 

nabitého programu eee eee osvojiť ešte aj rozšírenie 

kontroly, ja to nebudem podávať uznesením, ale myslím si,že 

by, že by to bolo vo všeobecnom záujme. 

A veľmi by som si želala v mene našich voličov, 

všetkých našich voličov, nech sme tu za všetky možné 

politické zoskupenia a nezávislí a neviem akí, ale myslím 

si, že naši voliči by si všetci želali, aby za toto niesol 

niekto konkrétnu zodpovednosť. A bola by som veľmi rada, 

keby sme tie najbližšie roky, ktoré máme spolu 

k dispozícii, aby sme aj dokázali vyvodíť.  

Len toľko by som chcela povedať. 

Ďakujem veľmi pekne za túto kontrolu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Keď sme o tom hovorili, tak to, že sa tieto veci dejú 

a že i a informácie, ktoré kedysi boli absolútne neverejné 

a my ich dneska zverejňujeme a to, že vôbec sme dostali 

kontrolóra hlavného mesta do Infry, je veľká zásluha aj 

vás, lebo sme zvolili nové predstavenstvá, ktoré to všetko 

umožnili, dokumenty dali a tým pádom prebiehajú tieto 

kontroly.  

Takže, ďakujem aj za toto.  

Nech sa páči,  

pani Kratochvílová.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja len krátko zareagujem na to, čo ste hovorili, pani 

starostka.  

Ono, áno. Pán kontrolór sa chystá aj na väčšiu 

kontrolu do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tým bude 

kontrolovať, samozrejme, aj Infru. Len chcem povedať, že 

nové predstavenstvo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

aj Infry, aj pod kontrolou dozorných rád už urobilo mnohé 

kroky, ktorými sa začalo šetriť. V pondelok na tej 

prezentácii tých mestských spoločností hovoril pán riaditeľ 
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Olajoš o šetrení približne troch miliónov korún. Je to, 

týka sa to optimalizácie určitých zmlúv, týka sa to aj 

kontroly faktúr, ktoré prebiehali medzi spoločnosťou Infra 

a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.  

Takže len vás chcem uistiť, že aj súčasné 

predstavenstvá, ľudia, ktorí sú tam, naozaj dohliadajú 

okrem toho, aby zabezpečovali tie základné činnosti, aj na 

tú finančnú stránku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Cmorej.  

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

A ja ešte doplním, že už je hotová aj kontrola 

obstarávaní, o tom ešte ani nevie ani pani Kratochvílová, 

neviem či ju videla. Ja som si ju teraz pozeral. Takže tam 

eš, tam bude ešte toho veľa zaujímavého.  

No a keď. Ja by som ešte pani starostke odpovedal na 

to, že čo robila Infra. No Infra robila všetko, len tie, 

a na čom sa dali zarobiť peniaze. To znamená, odpočítavala 

vodomery, kosila, zabezpečovali informačný systém za milión 

Eur ročne, prenájom áut a potom teda keď už, keď už sa 
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nedalo nič iného, tak robili aj tie opravy, na ktoré boli 

založení. Aj tie tak, no. Tak ako sa dalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja ešte doplnlím, že my sme minulé volebné obdobie 

s pánom Vetrákom dali aj podnet, že či vôbec Infra servisis 

(Infra services) môže vykonávať niektoré činnosti 

z hľadiska svojho živnostenského oprávnenia, aj z hľadiska 

zákona. Čiže, v najbližších dňoch by sa malo teda 

ministerstvo životného prostredia k tomu vyjadriť. To je 

jedna vec.  

A druhá vec. Veľmi prosím pána primátora, aby ten 

podnet išiel asi z vedenia mesta, aby ste nedopadli tak, 

ako my na župe, že sme urobili kontrolu v ercébé a zistili 

sme tam teda nezrovnalosti z predchádzajúceho volebného 

obdobia a pán župan to má teraz na hlave, ako keby to on 

spôsobil. Tak to bolo, žiaľ, medi medializované.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Pani viceprimátorka, ja som veľmi rada, že nastavil 

sa režim šetrenia, alebo lepšieho hospodárenia s týmito 

prostriedkami, ale ja očakávam v mene našich voličov, že 

bude vyvodená osobná zodpovednosť pre tých, ktorí to 

spôsobili.  

Ja som sa naučila nový termín, tak sa to volá tuším, 

ak som si zapamätala, náležitá starostlivosť? Náležitá 

starostlivosť. Ktorí nevyvíjali žiadnu starostlivosť, ale 

naopak si myslím, že boli komplicmi tohto rozkrádania, lebo 

to sa nedalo nevidieť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja vás chcem iba ubezpečiť, že v momente, keď príde 

kontrola, ktorá prišla najprv béveeske (BVS), išlo trestné 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 457 

oznámenie zo strany mesta. Teraz môžme diskutovať, či to 

podá Infra, alebo, alebo mesto opäť, ale nebudeme v tomto 

váhať. Práve vďaka transparentným výberovým konaniam dneska 

máme prístup k všetkým informáciám, faktúram, zmluvám 

a postupne ich náš hlavný kontrolór dešifruváva.  

Pán Polakovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja nadviažem na moju predrečníčku.  

A rovno poprosím o predĺženie príspevku.  

Nedávno pán hlavný kontrolór urobil školenie pre 

členov dozorných rád. Ja som sa, žiaľ, nemohol zúčastniť, 

ale teda snaži snažil som sa potom vstrebať čo najviac 

informácií od svojich kolegov poslancov a poslankýň. 

A jeden z pocitov, ktorý teda po tom školení eee 

zástupcovia v dozorných radách mali, bolo celkom zdesenie, 

alebo vystrašenie z tej zodpovednosti, čo je, podľa mňa, 

dobrá správa, ale presne to, čo povedala pani starostka 

Čahojová, eee my určite potrebujeme vyvodiť túto 

zodpovednosť aj spätne. A to nie len v podniku bévees (BVS) 

či Infra servisis (Infra services), ale aj v Dopravnom 

podniku, kde sa eee doteraz hos hospodárilo veľmi 

nehospodárne.  
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Napríklad, tam máme veľmi pofidérnu zmluvu a otáznu 

zmluvu so spoločnosťou Rekar (ReCar) ohľadom zástavkových 

prístreškov, ktorá tiež si teda zaslúži nejaké 

prehodnotenie.  

Eee. Ja keď som sa pozeral na informáciu z z tohto, 

z tejto kontroly, tak som sa to snažil nejako sám pre seba 

zjednodušiť, a teda to moje zje zjednodušenie vyzeralo 

zhruba takto: 

V roku 2015 odpredala spoločnosť Infra servis (Infra 

services) päťdesiatsedem funkčných mechanizmov spoločnoti 

SVJT za šesťdesiattisíc.  

Firma SVJT mala v roku 2014 tržby nula euro, v roku 

2015 tých spomínaných dva celá deväť.  

Následne Infra musela nahradiť predané stroje novými 

strojmi, čo vlastne znamená výdavok osem a pol milióna s 

dépéhá (DPH) za dané obdobie.  

Potom som si pozeral eee z verejných zdrojov nejaké 

prepojenia a zistil som, že firma SVJT je vlastnená českou 

eseročkou A3em, ktorú podľa českého obchodného registru 

vlastní eee človek s rovnakým menom a titulom ako eee 

človek s rovnakým menom a titulom vo firme Autopolis.  

Rovnako konečný užívateľ výhod firmy aveel esero (AWL 

s. r. o.) je napríklad istý pán, ktorý rovnako má aktuálne 
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pôsobí vo firme Autopolis. Mne z týchto len veľmi rýchlych 

prepojení vyšlo to, že tu ide o absolútne organizovanú 

skupinu, ktorá sa napojila na béveesku (BVS), ktorá má 

dodávať ľuďom vodu, ale mám pocit, že to, čo sa z tej 

spoločnosti odsáva nie je voda, alebo odsávalo, nie je 

voda, ale peniaze.  

Ja chcem naozaj veľmi podporiť akúkoľvek snahu 

vedenia mesta o to, aby sa tu išlo tvrdo cez trestné 

oznámenia a vyvodenia zodpovednosti na eee nie len 

predstavenstvo, ale samozrejme, aj na dozorné rady, ktoré 

svojou nečinnosťou eee umožnili takéto nehospodárenie. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poslanec Palkovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Odznelo tu toho už veľmi veľa, tak ja budem veľmi 

stručný.  
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Ja by som sa v prvom rade chcel poďakovať pánovi 

kontrolórovi za za tú správu a a veľmi dobre vykonanú 

prácu. Myslím ,že na tom sa asi všetci zhodneme.  

Zistenia sú naozaj závažné. A tie prešľapy obrovské 

a tiež sa teda zhodujem na tom, že nutné, aby bola vyvodená 

zodpovednosť.  

Tiež si myslím, že tu sme sa zamerali na na autá, 

možno v tej Infre, ale mám silný pocit, že je to vlastne 

iba vrchol ľadovca. A keby sme sa pozerali ďalej, tak 

nájdeme aj ďalšie takéto obrovské prešľapy.  

Aby som, aby som neopakoval po mojich predrečníkoch 

nejaké ešte veci, možno by som ešte pripomenul ten fakt, 

keď sme pána kontrolóra volili do funkcie a boli o tom 

pochybnosti, že či je to človek na správnom mieste, ja si 

myslím, že toto je jasná odpoveď na to, že, že je.  

Takže, ešte raz ďakujem a verím, že takýchto správ 

bude ešte viac.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje pani poslankyňa Augustinič. 
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Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja tiež len krátko.  

Ja som si urobila tú istú prácu, čo pán Polakovič 

a teda došla som  k tými istý, k tým istým menám.  

V zásade sa budem len opakovať, ale myslím si, že by 

teda mesto a zástupcovia mali teda prijať opatrenia.  

Ja chcem len na toto nadviazať, že my momentálne 

v rámci dozornej rady v OLe (OLO) rovnako riešime stále 

podanie trestných oznámení. Nevieme sa tam dopátrať k tomu, 

aby ich teda vedenie me, eee, mmm, predstavenstva, teda 

podalo, nové predstavenstvo, tak verím, že sa v pondelok na 

dozornej rade posunieme ďalej a že nakoniec rovnako aj 

v OLe (OLO) vyvodíme dôsledky voči tým, ktorí tam kradli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len pre vás krátku informáciu, že pani doktorka 

Ľahká pripravuje trestné oznámenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Pán hlavný kontrolór ešte chcete niečo dodať? Ste 

tam. Nie.  

Aha, boli nejaké otázky. Pardon, počúvam. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, ja by som zodpovedal na zopár otázok.  

Pán Cmorej sa pýtal, že prečo sme kontrolovali len 

autá.  

Tak znela úloha. Tak znelo  uznesenie. Čiže, 

viacmenej na to sme sa zamerali.  

Pani Pätoprstá, kto podá očétéká?  

No my sme sa zatiaľ s pánom primátorom bavili, že sa 

dohodne pán primátor s vedení spoločnosti, že ako sa bude 
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ďalej postupovať. V každom prípade eee verím, že sa podá 

podanie na očetéká, lebo nie je to ten stav, ktorý tam je, 

nie je, nie je, nie je dobrý.  

Čo sa týka otázky, že vlastne že čo ešte iné by sa 

dalo odkontrolovať, alebo hlbšie odkontrolovať 

v spoločnosti Infra.  

Ja len chcem povedať, že nasledujúci bod je plán 

kontrol na prvý polrok 2020 a my tam máme komplexnú 

kontrolu v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

A ja si myslím, že v súčasnosti je zbytočné ísť na 

hĺbkovú kontrolu do spoločnosti Infra servis (Infra 

services), lebo samotný ten finančný tok bol taký. bévees 

(BVS) i Infra servis (Infra services), bévees (BVS) i Infra 

servis (Infra services) a a dodávatelia.  

Čiže, všetko čo nájdeme v béveeske (BVS) viacmenej by 

sme našli aj v Infre. Ale samozrejme, ak z tej kontroly 

v bévees (BVS) vyplynie potreba ešte ísť niečo 

dokontrolovať do Infry, tak až následne by sme išli.  

A keď sme ešte aj pri tej Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, ja chcem len povedať aj to, že Národný 

kontrolný úrad viacmenej ukončil kontrolu Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, je to z toho správa, tá správa 

zhodou okolností v podstate dospela aj k o obdobným záverom 
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ako my a konštatovala to, že samotná tá, to založenie 

spoločnosti Infra servis (Infra services) a pre pre 

premiestnenie tej aktivity, to je správa vodovodov 

a kanalizácií do do tejto spoločnosti, že asi nebolo 

v súlade so zákonom a samotná zmluva eselá, že tiež nie je, 

nie je v podstate, jak sa hovorí, správna. Takže na to 

poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad. Na to sme poukázali aj 

my. A predstavenstvo jednej aj druhej spoločnosti o tom vie 

a sa zaviazali to nejak vyriešiť.  

Takže, z mojej strany asi len toľko. Ale hovorím, že 

je ďalší bod plán kontrol a tam je kontrola v Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti naplánovaná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A teraz poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Bol podaný jeden pozmeňujúci, respektíve doplňujúci 

návrh pána poslanca Cmoreja, na základe ktorého by sa 
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doterajší text uznesenia označil ako bod A a doplní sa 

bodom bé (B).  

Čiže budeme najskôr hlasovať o tom novom bode bé (B) 

toho uznesenia, ktoré, ktoré, ktorý znie:  

Teda mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby na valnom 

zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

akciová spoločnosť navrhol odvolanie a hlasoval za 

odvolanie z predstavenstva spoločnosti pána Františka 

Sobotu z predstavenstva tejto spoločnosti pána Františka 

Sobotu. 

Môžte dať o tomto, o tejto časti uznesenia hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 466 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 24-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
návrh p. Cmoreja, časť B uznesenia 

 Prítomní: 29 Áno 29 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz budeme hlasovať ešte o zvyšku toho uznesenia, 

a to je bod A, teda berieme na vedomie správu o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať aj o tomto, o tejto časti uznesenia 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlas (gong). 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 24-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
časť A uznesenia 

 Prítomní: 29 Áno 29 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.  

Ľ. Krajčír 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  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., navrhol odvolanie a hlasoval 

za odvolanie z predstavenstva spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., jej člena Františka Sobotu. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 PETÍCIA ZA ZACHOVANIE VINOHRADOV V 
KRASŇANOCH, RAČI A NOVOM MESTE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A poďme ďalej. Bod číslo dvadsaťpäť, Návrh plánu 

kontroly činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy a jeho útvaru na prvý polrok 2020. 

Nech sa páči.  

Čo sme?  

Petícia je pät, šestnásť tridsať má byť presne?  

Aha, ospravedlňujem sa.  

Takže ideme na to.  

Takže skáčeme na bod tridsaťjedna? Skáčeme na bod 

tridsaťjedna. 

Takže Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, 

Rači a Novom Meste. 

Máme šesť prihlásených. Ideme, organizačné. Dobre. 

Idete vy, dobre. Okej.  

Takže, ne nech sa páči,  

spracovateľ máte slovo.  
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Kto?  

Počkajte, nejde vám to, musí to svietiť.  

Ing. Mária   P u l c o v á ,   ústredná evidencia sťažností: 

Ospravedlňujem sa.  

Dobrý deň. 

Predstavujem vám petíciu za zachovanie vinohradov 

v Krasňanoch, Rači a Novom Meste. Petíciu podporilo 

tisícdvestodvadsaťjedna občanov.  

Podpísaní občania žiadajú, aby hlavné mesto zrušilo 

po prvé, záväzné stanovisko hlavného mesta 

k investičnej činnosti a územné rozhodnutie ohľadom 

výstavby obytného súboru Dolný Slanec, 

a po druhé, záväzné stanovisko i investičnej činnosti 

a zároveň vydalo nesúhlasné stanovisko k územnému 

rozhodnutiu ohľadom výstavby obytného súboru Pod Slancom. 

Podporovatelia petície žiadajú tieto dve veci najmä 

z dôvodov neuspokojivého dopravného riešenia plánovaných 

projektov, narušenia životného prostredia a nahradenie 

zelene ďalšou výstavbou, priblíženia mesta Bratislavy stavu 

klimatickej núdze a výrazného zníženia kvality života 

obyvateľov v obytnom súbore Malé Krasňany.  
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Stanovisko, ktoré ste si mohli prečítať v dôvodovej 

správe pripravila sekcia územného plánovania v spolupráci 

so sekciou dopravy magistrátu.  

Tento materiál bol prerokovaný 19. 11. na pravidelnej 

porade primátora, 28. 11. na mestskej rade a 3. 12. na 

komisii územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva. 

Návrh uznesenia, ktorý máte pred sebou hovorí, že  

po pr, po A, berie na vedomie predmetnú petíciu 

a po bé (B) žiada primátora hlavného mesta Bratislavy, aby 

zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územie 

vinohradov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte chce niekto z oddelenia k tomu povedať?  

Nie. Ďakujem pekne. 

Tak otázky a odpovede, dobre?  

Otvárame diskusiu k tejto téme. Nech sa páči. 

Pán starosta Drotován,  

máte slovo. 
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Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel opýtať, že čo viedlo mesto k tomu, 

aby sa stalo stavebníkom časti objektov tejto stavby?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Pome postupne asi odpovedať.  

Nech sa páči. 

Musíte si asi presadnúť , keď. Musíte si presadnúť, 

lebo.  

Ing. Miroslav   Š i r g e ľ ,   vedúci oddelenia dopravného 

inžinierstva: 

Asi na toto, na túto otázku s odborným útvarom, len 

teraz momentálne asi nedá odpoveď, pretože to nie je 

v našej kompetencii, ani pre územný plán, ani pre sekciu 

dopravy.  

A nebolo to ani predmetom petície, takže. To asi.  

Pardon. Na túto otázku z odborných útvarov vám 

momentálne asi nedá nikto odpoveď, ktorí tu sedíme. Neni to 

v kompetencii ani územného plánu, ani sekcie dopravy. 
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A nebolo to ani predmetom petície, takže, na to fundovane 

nevieme odpovedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Eee, pani námestníčka, snáď do toho vnesie viacej 

svetla.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja by som na to zareagovala.  

Ešte by som možno doplnila jednu informáciu, že my 

sme mali ešte jedno ďalšie stretnuť, vlastne dve stretnutia 

so zástupcami petície. Jedno bolo minulý týždeň v širšom 

kruhu, aj so zástupcami mestskej časti.  

Túto zmluvu uzavrelo naše mesto na základe dohody, je 

to štandardná zmluva, ktorú uzatvárame, Zmluva 

o spolupráci, ktorú uzatvárame aj s inými developermi 

v obdobných prípadoch.  

Táto zmluva eee ja len chcem teda uviesť ešte jednu 

informáciu, pre mesto nes, mesto nebude v rámci tejto 
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zmluvy platiť výstavbu tejto komunikácie. Čiže, mesto sa 

stáva len stavebníkom.  

Eee len teda zopakujem, že mesto uzatvára takéto 

zmluvy aj s inými developermi pri podobných projektoch. 

Čiže, chcem len tým povedať, že to neni nič neobvyklé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja len doplním pani námestníčku.  

Presne tak isto sa správalo aj mesto pri 

rekonštrukcii križovatky práve k Malým Krasňanom. Presne 

tak isto sa stavalo mesto ako partner pri výstavbe aj pri 

eee prestavbe križovatky pri o o asi dvesto metrov bližšie 

do Rače pri Kozmetike.  

Takže presne tak, ako spomenula pani námestníčka, je 

to štandardný postup, kedy mesto je partnerom pri výstavbe, 

ale platí to celé, celé investor.  
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Takže, takisto sa postupovalo aj v prípade Malých 

Krasňan a križovatky a takisto aj v prípade Kozmetiky 

a križovatky. Ktorí boli následne odovzdané do užívania 

a do majetku hlavného mesta a následne koľaje do Dopravného 

podniku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje vaša, to bola faktická, váš príspevok. 

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

Ďakujem. 

Ja sa ho vzdávam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Augustini, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem. 
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Keďže na rade bola dosť vášnivá diskusia k tejto téme 

a padli tam také silné slová, akože ideme stavať diaľnicu 

do vinohradov, tak ja by som možno a bývalo to tak zvykom, 

že ono sa tá diskusia väčšinou ešte rozprúdi aj potom ako 

vystúpia vlastne samotní petičiari. Ja by som možno najskôr 

dala slovo im a potom ešte pustila krátku reakciu 

poslancov, lebo oni vlastne chcú nám vysvetliť tie dôvody 

a ja by som si ich veľmi rada vypočula.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otázka, že môžme to robiť, hej? Môžme to robiť. 

Dobre, ďakujem na organizačné.  

Nech sa páči, faktická, pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ale ja som sa ešte nestretol s tým, že aby mesto 

preberalo eee projektovú dokumentáciu k územnému 

rozhodnutiu a následne bolo stavebník a investor stavby 

komunikácie. Vždy bola dohoda o tom, že mesto preberie 
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komunikáciu po skolaudovaní do svojej správy, áno, kde bola 

zmluva o spolupráci a podobne, ale tu je uvedené článok 4 

odsek 2 stavebníkom stavby pre všetky stavebné konania tých 

konkrétnych objektov bude hlavné mesto. To som ešte teda 

nevidel. A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujeme. 

Zareaguje pani Kratochvílová. Asi bude vedieť 

odpovedať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Obdobnú zmluvu máme uzatvorenú s developerom, ktorý 

stavia komunikáciu Mlynské Nivy, to je na tvoju poznámku. 

A pani Augustinič by som len chcela povedať, že práve 

po tej mestskej rade, tak jak sme sa dohodli, sme urobili 

to rokovanie, ktoré bolo pred týždňom minulý týždeň vo 

štvrtok, aj so zástupcami petície, ale aj ostatných členov 

doz, mestskej rady.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická, pán Pilinský. 

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

Pani Kratochvílová povedala presne to, čo som chcel 

povedať ja, že sme mali to stretnutie. Boli sme tam, myslím 

že si, že iba traja poslanci, ja, pán Vagač a a a ešte, 

ešte jeden, ale nepamätám si.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je, to je starostka z Devína, hej?  

Takže, takže, také stretnutie už bolo. A presne tak, 

ako ste ste povedali, eee mesto je stavebník, ono nie je 

investor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem pekne. 

Poďme ale asi vypočuť eee občanov.  

Takže poprosím prvého, ktorý príde nám povedať svoj 

trojminútový príspevok je Jakub Žilinčan.  
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Nech sa páči. 

Tu je, nech sa páči, mikrofón.  

Máte tri minúty.  

Občan    Jakub   Ž i l i n č a n :  

Dobrý deň. 

Dobrý deň, moje meno je Jakub Žilinčan, ja, ja som 

predsedom petičného výberu, výboru aj predsedom Občianskeho 

združenie, ktoré bohužiaľ, muselo vzniknúť a ako odozva na 

plánovanú výstavbu vo vinohradoch.  

Pán primátor,  

opýtam sa, mohli by sme využiť minútku na prezentáciu 

či už cez pavrpoint (PowerPoint) alebo cez video ideálne?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že nám to nedovoľuje.  

Môžme? Organizačné nech nám povie.  

Do dovolím, keď poslanci súhlasia, ja s tým nemám 

problém, samozrejme. 

Hej.  
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Občan    Jakub   Ž i l i n č a n :  

Je to päťdesiatdeväť sekundové video.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Máte to nachystané nejak, alebo?  

Občan    Jakub   Ž i l i n č a n :  

Mám to nachystané na kľúči.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak dajte to na kľúč a nechajte im to 

a zároveň hovorte ďalej.  

Organizačné, prosím vás, dajte ten kľúč tam a môžte, 

aby ste nestrácali čas na príspevok.  

My to zatiaľ rozchodíme.  

Občan    Jakub   Ž i l i n č a n :  

Dobre. Ja za, ja budem medzičasom pokračovať.  

Od mojich dvoch rokov som vyrastal na Nobelovej 

ulici, ktorá bola kedysi pomerne zeleným a tichým miestom 
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na život. Tí, ktorí cestujete autom, alebo bývate v okolí 

viete, že ako vyzerá tá ulica teraz. A je to jedna hnusná, 

špinavá a zapchatá ulica.  

Čoho sa my obávame.  

Môj syn je teraz tiež v dvoch rokoch a tiež zatiaľ 

vyrastá v zelenom prostredí, ale ideme mu cez jeho ihrisko 

stavať druhú Nobelovu, Nobelovu ulicu. Toho sa my naozaj 

teraz, teraz obávame, pretože touto kvázi alternatívou 

Peknej cesty vznikne kvázi nová tepna, ktorou budú  chodiť 

stovky motoristov nie len z Rače, ale aj z blízkeho okolia.  

Môžte si pozrieť video, ak už hrá, tak poďme rovno na 

to.  

Ukazuje iba cestu, alebo pás vinohradov, ktorý už bol 

pre cestu vyrúbaný. Ako hovorím, vedie dva metre od 

detského ihriska a cesta je tam znázornená. Vidíte, že je 

to pomerne blízko. Je to dvojprúdová asfaltová komunikácia.  

Vedie veľmi blízko obytnému súboru, obytného súboru 

aj ihriska ako takého.  

A v tomto zábere vidno rozsah vyrúbaného pásu, možno 

to nevidno až tak dobre, ale ide tam asi o pätnásť, odhadom 

dvadsať riadkov živého vinohradu, ktorý od minulého roka 

teda už neexistuje a cesta je naplánovaná na tomto, v tejto 

časti, aby mohla priniesť uvoľnenie komunikácie pre 

nejakých tristotridsať nových bytov, ak nie viac, pretože 
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v okolí už existujú asi tri, ak nie štyri developerské 

projekty, ktoré sa na túto cestu majú zapájať.  

Čiže, ten pás vinohradov bol vyrúbaný ešte za 

minulého vedenia mesta, ale verím, že aj na základe týchto 

obrázkov ešte stále máte možnosť prehodnotiť, či je správne 

viesť asfaltovú komunikáciu stredom vinohradov. Nejakú malú 

nádej nám dáva aj vaša všeobecná snaha o rozvoj zelene 

v Bratislave, ktorú si, ktorú si nesmierne vážime. Aj ten 

(gong) trvalý  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Myslím že. Aj video nech sa tu v kľude točí ďalej.  

A poďme ďalej.  

Nech sa.  

Ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok.  

Druhá v poradí je  

(poznámka:  potlesk z predsália) 

Druhá v poradí je Daniela Sliviaková. 

Nech sa páči. 
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Občianka   Daniela    S l i v i a k o v á :  

Dobrý deň. 

Á, moje meno je Daniela Sliviaková. Tiež som teda 

členkou petičného výboru.  

My okrem petície a teda aj to bolo nejakým tým 

podkladom tej petície máme aj súdne konanie súvisiace 

s touto cestou. 

Konkrétne sme podali žaloby voči územnému 

rozhodnutiu, ktoré túto cestu povoľuje. Tie žaloby sú dve.  

Jedno podali moji susedia, ktorí sa cítia opomenutí 

v celom tom konaní mestskej časti Rača. Čiže, dali žalobu 

z pozície opomenutých účastníkov. A majú pocit, že im 

nebolo správne doručované jednotlivé rozhodnutia, teda 

nemohli hájiť svoje práva a záujmy.  

Druhá žaloba bola podaná v mojom mene s tým, že bola 

podaná na nezákonnosť toho rozhodnutia, ktorým sa tá cesta 

povolila.  

Tých žalobných dôvodov je viac. Tá žaloba bola 

doručená teda aj hlavnému mestu Bratislava. Základné dva 

žalobné dôvody je, že vidíme tam jednak nesúlad s územným 

plánom hlavného mesta Bratislavy, keďže ehm ide o územie, 

ktoré je vedené s funkčným kódom viníc a ehm, v podstate by 

tam mali byť povolené len stavby, ktoré slúžia tým 
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viniciam, čo cesta pre ďalších minimálne tristotridsaťtri 

nových bytov, podľa nášho názoru nie je.  

A druhým takým dôležitým dôvodom bolo, je, že ide 

o problematické územie z hľadiska dažďov, alebo 

zaplavovania Račianskej ulice, ktoré sa deje pomerne 

pravidelne. Eee. A práve tie vodozádržné eee opatrenia, 

ktoré navrhuje developer, lebo on ide odstraňovať 

v podstate kanál a zádržnú vodozádržnú nádrž, ktorá slúži 

na zadržiavanie dažďov, ide nahradz, nahradiť opatreniami 

eee, ktoré budú v budúcnosti realizované.  

To znamená, že ráta s nejakou budúcou výstavbou, 

ktorá nie je ani predmetom toho územného povolenia. Ide 

o nejaké ďalšie rodinné domy, ktoré nevieme či budú stáť, 

ani nie sú povolené. Čiže, je otázne, ako budú tie jeho 

opatrenia účinné . 

Eee. Prečo sme tú petíciu začali písať a eem 

v podstate prečo máme taký trošku zvláštny pocit z toho 

celého je, že jednak vedieme súdne konanie. My tam 

investujeme naozaj energiu, čas, finančné prostriedky 

a neustále sa dozvedáme, že developer pokračuje. Pokračuje 

v spolupráci s mestom. Uzavrela sa nejaká zmluva 

o spolupráci na cestu, ktorá je predmetom teda súdneho 

konania, eee (gong) mesto boli vlas 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Čo ak náhodou ten súd vyhráme, náhodou? Teda ak 

budeme úspešní, že aké sú tie nápravné opatrenia? Alebo 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak, ďakujeme veľmi pekne.  

Aj na toto zodpovieme.  

Ďakujeme pekne.  

(poznámka:  potlesk) 

Poprosím. Poprosím inžinierku Katarínu Gálikovú. 

Občianka   Ing. Katarína    G á l i k o v á :  

Ďakujem. 

Príjemný deň prajem všetkým.  

Ja som taktiež súčasťou občianskeho združenia a moja 

účasť na tom celom je možnože aj také nejaké enviroprávna, 

enviroprávna podpora v rámci celého, celej tej petície ako 

takej.  

Mala som možnosť a som za to veľmi vďačná, že som 

našu petíciu, a teda aj aktivity, ktoré sa dejú, mohla 

konzultovať s niektorými expertmi v rámci Európskej únie, 
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a teda aj tým, že vnikol a bol aj, ako vieme dneska, 

schválený grín díl (Green Deal), tak vieme, že čo to všetko 

bude pre nás prinášať aj do budúcna. A preto by sme mohli 

byť trošku zodpovednejší aj v rámci toho bohatstva 

kultúrneho a prírodného, ktoré máme, napríklad aj v Rači.  

Ja viem, že vy nemôžete za to akých zhotoviteľov 

jednotlivých štúdií si developeri obstarávajú. A nemôžete 

ani za kvalitu niektorých výstupov, ktoré sa vám dostávajú. 

V rámci procesu EIA však my ako občania a dotknutá 

verejnosť sa môžme vyjadrovať a dostávame teda a máme teda 

možnosť pristupovať ku jednotlivým štúdiám, ktoré napríklad 

aj pri jednotlivých eee projektoch,  ktoré tu vznikajú, nie 

sú kompletné a nie sú na takej úrovni, aby mohli, aby 

kumulatívne zhodnocovali všetko, čo sa v tom ktorom okolí 

deje a teda čo sa deje aj v Rači.  

Príkladom toho je, napríklad, to, že máme tam hlukovú 

štúdiu, ktorá kumulatívne absolútne nezhodnocovala stav, 

ktorý už je existujúca, existujúci, je tam dopravná štúdia 

a prognóza, ktorá bola vyhotovená tak, aby bola samozrejme, 

vyhovujúca. A ja chápem, že vy nemôžte za to, aký 

zhotovitelia niečo takéto pripravujú, ale určite sú 

jednotlivé ofisy (office) alebo teda kancelárie, ktoré majú 

za možnosť eee pripomienkovať aj predložené dokumentácie 

a môžte v podstate tie dokumentácie vrátiť.  
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S čím my máme problém je to, že absolútne tu 

absentujú mnohé posúdenia. Nie je tu inventarizácia 

biotopov, nie sú tu posúdené klimatické zmeny. Vieme aký 

stav už v súčasnosti teraz je aj v tejto lokalite a tým, že 

sa budeme ďalej zastavovať, sa celá tá plocha bude nielen 

že otepľovať, ale proste, budú tam erózne účinky, ktoré sú 

sekundárnymi jam javmi pri klimatických zmenách. Bude tam 

eee vyšší výskyt povodní. Bude tam proste šíriť, budú sa 

šíriť emisie a takisto aj prašnosť.  

Žiadne z týchto zložiek neboli zhonocované pri 

žiadnom z týchto eee pri žiadnej zo štúdii, ktoré boli 

predložené a ktoré, ku ktorým sme my mali ako dotknutá 

verejnosť prístup. 

Preto by som možnože z tej mojej strany chcela trošku 

apelovať aj na vás. Pokiaľ máte kolegov, ktorí nejakým 

spôsobom pripravujú celý ten proces, participujú na tom 

a čítajú si v podstate všetky tie štúdie, aby ste kládli aj 

vy dôraz na developerov, aby si zaplatili skutočne tých 

zhotoviteľov štúdií, ktorí nám budú dávať reálne výstupy 

a my budeme môcť reálne sa dostať (gong) k dátam, ktorá  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

(poznámka:  potlesk z predsália) 
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Ďakujem pekne. 

Štvrtým do diskusie je prichádza Martin Šujanský.  

Nech sa páči. 

Občan   Martin   Š u j a n s k ý ,  konateľ spoločnosti 

Grut:  

Dobrý podvečer.  

Moje meno je Martin Šujanský, som konateľom 

spoločnosti Grunt, ktorá je investorom. Á tohto projektu, 

o ktorom je tu reč.  

Á hneď na úvod by som chcel povedať, že naozaj mi je 

veľmi ľúto, mrzí ma, že sme momentálne dneska v takejto 

polohe a ako to tu bolo odprezentované. Eee.  

Uvediem prečo.  

Eee. Predovšetkým preto, eee že od začiatku eee nášho 

projektu sme k tomu pristúpili, myslím si, zodpovedne 

a môžem povedať, že všetky procesy, ktoré bolo treba, sme 

absolvovali a myslím si, že nad rámec a nemôžem súhlasiť 

s tým, čo tu bolo povedané.  

Kameňom úrazu je reálne komunikácia, ktorá je teda 

tam znázornená tam v nejakom eee časti prieseku vinohradov. 

Musím povedať, že doslova a do písmena sa tu stávame my 

obeťou verejného záujmu.  
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Znovu poviem prečo. 

Na začiatku eee keď sme, keď sme jednoducho eee 

spracovali najprv investičný zámer, urbanisticko-

architektonickú štúdiu, dali sme si spracovať dopravno-

kapacitné posúdenie a to dopravno-kapacitné posúdenie 

preukázalo, že eee náš development je možné napojiť na eee 

Peknú cestu v plnej miere. A po sedeniach s mestskou časťou 

a sedeniach na magistráte nám bolo jednoznačne povedané, 

aby hľadali alternatívne riešenie, nakoľko eee ten pocit 

komfortu obyvateľov eee Krasňan na Peknej ceste je vnímaný 

veľmi negatívne.  

Musím povedať, že my sme sa tomuto veľmi bránili, ale 

odpoveď vtedajšieho vedenia mestskej časti bolo, že 

v každom prípade nás budú tlačiť do toho, aby sme 

alternovali a odbremenili eee Peknú cestu. V tom čase boli, 

bol aj pán Drotován ešte aktivistom, bránil záujmy 

Krasňančanov a a jednoducho eee vyplynulo z toho toto 

riešenie, ktoré, a ktoré my sme v dobrej viere prijali, že 

pomôže Peknej ceste a Krasňan a Krasňanom.  

Od začiatku, od začiatku sme spolupracovali 

s mestskou časťou, s magistrátom a aj, aj (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme za, ďakujem veľmi pekne.  

Pripomínam všetkým, že tie príspevky sú trojminútové. 

Podľa našich stanov tu.  

Ideme na eee občana ďalšieho v poradí. To poradie 

bolo, myslím že, robené podľa toho, ako ste sa prihlásili 

do diskusie.  

Pán Drobný.  

Nech sa páči. 

Občan   Ján    D r o b n ý ,  predseda predstavenstva:  

Dobrý deň. 

Volám sa Ján Drobný a som predseda predstavenstva 

pédé Vinohrady (PD Vinohrady).  

Sme družstvo, ktoré obhospodaruje tieto vinohrady 

a v prvej, v prvom takom úvode by som chcel povedať, že 

strašne fandím týmto ľuďom za to, že bojujú, aby sa 

vinohrady zachovali. Na druhej strane by som trošku rád aj 

priniesol také vyváženie do tejto situácie, pretože 

napríklad aj sídlisko Malé Krasňany stojí teraz na kde bol 

niekedy náš vinohrad a ktorý bol reálne aj vyklčovaný. To 

znamená, že nebola to nejaká pustatina.  
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Veľa developerov sa zachovalo tak, že vinohrady hneď 

vyklčovali a teraz sú tam iba nejaké náletové dreviny a tie 

pozemky sú absolútne nevyužívané. A cez samotné vinohrady 

vedie kopa ciest, ktoré sú samozrejme označené nejakými 

zákazami vjazdov, ktorý, ktorý vôbec nie je rešpektovaný. 

Polícia to de fakto ani nekontroluje. A dennodenne 

prechádzajú stovky áut cez vinohrady počas špičky. Čiže, 

tento pohyb automobilov sa tam už deje.  

V tomto momente nám ako vinohradníkom viacej ba, 

viacej vadí keď je ten pozemok nejakým spôsobom neobrábaný, 

alebo to, čo tam teraz rastie, lebo je pravda, že pred 

dvomi rokmi bolo vyklčovaných jedenásť radov vinohradu, 

bola to odroda Miler (Müller) a vraj tam mala byť cesta. 

A je mi ľúto, že eee aj obyvatelia Malých Krasňan 

boli trošku oklamaní stavebníkom, ktorý staval toto 

sídlisko, pretože už vtedy sa vedelo, že tá cesta tam pôjde 

a vtedy bola naplánovaná a dokonca pred desiatimi rokmi tam 

bola naplánovaná oveľa väčšia výstavba, ktorá bola vtedy 

zastavená.  

Tak iba to by som chcel uviesť, že, že treba brať na 

zreteľ aj to, že všetky tieto pozemky, ktoré, kde už 

vinohrady rastú ešte, sú v tomto momente vedené ako  trvalé 

trávnaté porasty a je iba na takej ako keby na vlastnom 

užav, uz, uvážení developera, či tie vinohrady tam ešte 

ďalej budú stáť, alebo či odídu do zabudnutia a možno aj 
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toto je nejaký spôsob, že v prípade keď sa udeje niečo, čo 

by sa nemalo udiať, tak tie vinohrady jednoducho z roka na 

rok odídu a prestanú existovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za príspevok. 

A posledný v rade je pozývam pána Marko Rastislav. 

Občan   Rastislav    M a r k o :  

Dobrý večer prajem. 

Volám sa Rastislav Marko. Ja som projektový menežérom 

(manažér) tých projektov, voči ktorým je zameraná tá 

petícia.  

Ja by som chcel len povedať, že eee pokiaľ by tá 

petícia mala znamenať záchranu vinohradov, tak ju podporím 

aj ja, aj pán Šujanský, ako môj predrečník s tým vôbec 

nemáme problém. Dokonca sme ponúkli spoluprácu od tej v tom 

snažení hlavného mesta, aby sa tie vinohrady zachovali.  

Táto petícia ovšem, podľa môjho názoru nesmeruje 

k tomu, tá petícia by sa správne asi mala volať za 

zachovanie slepej ulice Malokrasňanská s podtitulom my už 

bývame, susedov nepotrebujeme. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 495 

Tie fakty boli povedané už eee pred chvíľou. 

Myšlienka toho prepojenia vznikla v roku 2013, bola 

deklarovaná ako verejný záujem.  

Neviem prečo ste sa tak dobre pobavili milí petičiari 

na tom slove, čo povedal pán Šujanský, ale skutočne sa 

bavíme o verejnom záujme.  

Verejný záujem je citovaný aj v záväznom stanovisku 

magistrátu, ktorý nám ju pevne zviazal s tým projektom. To 

znamená, že developer nemá inú možnosť, ak chce ten projekt 

vybudovať, tak musí cestu spraviť.  

Toto sa mi zdá trošku je zneužívané aj zo strany 

dnešného vedenia, pretože to dobre vie, že pokiaľ nebude 

projekt, nebude cesta a opačne.  

Takže ja by som chcel len povedať, že eee nevymyslel 

to developer, je to vec, ktorá bola vo verejnom záujme 

prezentovaná už dávno pred tým, ako tam bolo to sídlisko.  

Petičiarom by som chcel ešte povedať, že tá debata, 

ktorú sme s nimi mali ohľadom vyriešenia tej situácie, že 

tá cesta je blízko ku ich ihrisku, hoci, myslím si, že to 

dávno mohol riešiť projektant a developer ich sídliska, 

lebo o tom vedel, ako bolo povedané, eee stále sme otvorení 

eee riešeniu, ktoré by malo pomôcť, alebo môže pomôcť 
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tomuto, či už formou nejakých stavebných úprav, alebo 

čohokoľve, čo by mohlo vylepšiť tú situáciu.  

Nemôžeme za to, ten projekt sme neprojektovali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Toto bol posledný občan prihlásený do diskusie.  

Eee, chcem sa poďakovať účastníkom petície, že ste 

tu, chcem sa poďakovať investorovi.  

Nech sa páči, toto je priestor pre naše poslankyne 

a poslancov. 

Prvá s faktickou prichádza pani starostka 

Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela len zareagovať na to, že investor 

v tomto prípade naozaj nie je vôbec dôležitý, zodpovednosť 

za stavbu berie, preberá stavebník, ktorý nesie plnú 

zodpovednosť za to, akým spôsobom je aj predložená 
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projektová dokumentácia a následne teda realizácia 

a kolaudácia.  

Toto nie je asi úplne štandardné, že v rámci územného 

rozhodnutia bola, bol stavebník jeden, potom sa to 

rozdelilo na dve stavebné konania. Nie je to úplne 

štandardné.  

To, že sú tam napadnuté konania v zmysle oslovenia 

účastníkov konania je vážna vec, pretože musím povedať, že 

v Starom Meste máme asi tri prehraté súdne spory, kde 

naozaj takto, ktorí sa odvolali opomenutí účastníci boli 

buď súdom alebo nadriadeným orgánom teda vy bolo im 

vyhovené a boli, sú zrušené rozhodnutia aj územné, aj 

stavebné.  

Takže, treba si hájiť tie práva a naozaj počkať na 

to, aby sa nestalo, že dnes sa niečo povolí a potom príde 

rozhodnutie, kde sa dostane mesto ako stavebník do rozporu. 

Takže, v tomto prípade si my (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Drotován. 
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Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja by som iba uviedol, že ten počet problémov sa tam 

rozšíril, lebo momentálne začalo, začali konať okresný úrad 

o odstránení vodnej stavby, ktorá by mala teda, teda 

v súčasnosti je pod tou chystanou komunikáciou. A takisto 

neboli oslovení účastníci konania, nebola tam verejná 

vyhláška. Takže v podstate, zas bol obídený zákon.  

Takže je tam ďalšie konanie o odstránení vodnej 

stavby, predpríprava na územie. 

Takže to sa nabaľuje. A tých vecí tam bude iba viacej 

ďalej. A naozaj Európska únia v rámci EIA má dosť silné 

páky a obchádzanie EIA je naozaj vec, ktorú aj Európsky súd 

veľmi rád spravia.  

Pokiaľ nebude rozhodnutie právoplatné súdu 

definitívne, tak ja určite nevydám žiadne stavebné 

povolenie na tú cestu ani na žiadnu stavbu, ktorú má 

obsluhovať.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk v predsálí) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakue ďakujem veľmi pekne. 

Pani Augustinič,  

máte slovo.  

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

Ďakujem za slovo. 

Eee, keďže som síce novomestská poslankyňa, nie 

poslankyňa za Raču, ale každopádne na rade sme otvorili aj 

ďaleko eee mmm komplexnejšiu otázku a to je celkovo 

príprava dopravných štúdií, ktoré jednoznačne riešia územie 

vždycky po najbližšiu križovatku a neriešia ako keby dopad 

na Račiansku ulicu a každý, kto ráno chodí Račianskou vie, 

že dnes Račianska je v stave eee, ja by som si dovolila 

tvrdiť, že pred kolapsom a akékoľvek ďalšie zahusťovanie 

a to nehovorím len o Rači, ale aj o Novom Meste 

a prízvukujem to aj nášmu starostovi, je, je už 

neakceptovateľné. A akákoľvek takáto ďalšia cesta, podľa 

mňa, vôbec situáciu nie len že nevyrieši, ale posunie ďa, 

teda pomôže ďalšiemu zahusťovaniu toho pro, toho územia, 

ktoré nám vyústi znova na Račianskej.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk v predsálí) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Len na spracovateľa, aby som teda chcel podrobnejšie 

vysvetlenie, že to čo sa navrhuje v tom uznesení, lebo však 

to bude najdôležitejšie pre vyhodnotenie tej petície, či je 

niečo, čo sa urobilo po dohode teda s s petičným výborom. 

A teda, ak by ste to vedeli konkrétnejšie rozviesť.  

Lebo tam sa hovorí o tom, že sa vypracuje 

urbanistická štúdia a tak ďalej, ale predpokladám, že to 

bude len nejaký prvý krok k niečomu ďalšiemu, respektíve, 

ak to viete potom lepšie vysvetliť, aby sme sa vedeli aj 

potom rozhodnúť pri hlasovaní, že či je to dostatočné, 

alebo či s tým súhlasím, nesúhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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: 

Keďže všetci asi by sme mali podporiť systémové 

opatrenie, ktoré by pomohlo korektným vzťahom medzi 

stavebníkmi, developermi, mestom a obyvateľmi, a to je, že 

dopravno-kapacitné posúdenie by nemal robiť developer, ale 

by ho mal robiť nezávislý orgán. To znamená, že financie na 

do, na takúto štú štúdie, alebo posúdenie by mal financovať 

developer, ale realizovať by ho malo mesto ako nezávislý 

posudok, pretože potom sú samozrejme spochybňované dopravné 

štúdie, ktoré vždycky vychádzajú.  

A teda možnože by aj pán primátor mohol povedať, že 

aké sú jeho plány práve v tejto, v tomto systémovom 

opatrení?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk v predsálí) 

Eee. Eee. Nech sa páči, pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ako tu bolo spomenuté. O tej ko, o tej výstavbe tej 

komunikácii, komunikovala intenzívne mestská časť Rača aj 

s mestským čas, s mestskou časťou Nové Mesto od roku 2013. 

Je to vystopovateľné, je to normálne dohľadateľné aj na 

smečku o tom boli písané články, pretože sme chceli riešiť 

zahltenie Peknej cesty projektom Slanec, ktorý patrí do 

Nového Mesta, ale odskáčeme si to my u nás v Rači.  

Na príprave tejto komunikácie pripravoval, kooperoval 

aj, aj výs, aj investor Lukon, ktorý staval Malé Krasňany, 

tak ako povedal pán predseda družstva, a Malé Krasňany 

stoja na takých istých vivinohradoch, ktoré boli rodiace, 

funkčné, na ktorých predtým hospodárilo, hospodárilo pé dé 

Vinohrady (PD Vinohrady). 

Takže, ja za seba môžem po povedať, že ja bojujem za 

Krasňančanov a za Račanov, aby sa odľahčila Pekná cesta 

a petičiari s pánom starostom bojujú za seba. To je ten 

rozdiel. 

(poznámka: krik z predsália „fúj“) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mo možeš, pán starosta, môžte cez faktickú? Môžte cez 

faktickú? Už sa nedá prihlásiť.  

Skúsme. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že sme vypočuli obidve strany tohto 

problému. 

Ja by som dal možnosť odpovedať našim spracovateľkám.  

Ja poprosím eee eee pani Štefancovú zo sekcie 

územného plánu, územného plánovania nech nám povie názor, 

odborný názor zamestnancov magistrátu na tento problém 

z hľadiska územno-plánovacieho.  

Presadnite si k mikrofónu a potom pani Bullová 

odpovie aj na tú otázku, ktorá bola na ňu. Aj ja som tam 

mal nejakú otázku.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

Ďakujem za slovo. 
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Naša sekcia sa teda zaoberala týmto projektom 

z hľadiska požiadaviek, ktoré vypývajú z územného plánu na 

tento projekt a vyhodnotilo, že nachádza sa teda v území, 

ktoré predurčuje výstavbu malopodlažnej zástavby, čo tento 

projekt rešpektoval.  

Dopravné napojenie, áno, je trasované cez plochy 

vinohradov, pričom v týchto plochách je možné umiestňovať 

v obmedzenom rozsahu dopravné a technické vybavenie 

slúžiace pre obsluhu územia.  

Rozprávali sme sa aj s petičiarmi o jazykovej 

nepresnosti, na ktorú nás upozornila aj mestská časť Rača 

vďaka listu od pána Drotována. Vysvetlili sme si to. Nebolo 

to zámerom spracovateľov územného plánu. Naozaj ide 

o jazykovú nedôslednosť. A účelom teda nie je to vykladať 

gramaticky, ale v kontexte vlastne toho, že tie funkčné 

plochy naozaj sú nejaké mapy v území, ale nedajú sa 

vytrhávať z kontextu. Tvoria nejaké súvislejšie územia 

a ich dopravná obsluha je súčasťou plánovanej, plánovaného 

riešenia podľa územného plánu. 

V tejto lokalite bola teda naplánovaná obslužná 

komunikácia najnižšej možnej triedy s plánovanou rýchlosťou 

do tridsať tuším, štyridsať kilometrov s navrhovanou 

rýchlosťou.  
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Čiže, naozaj sa tam nepredpokladá nejaký obrovský 

nárast dopravy a z hľadiska územného plánu je to, je to 

v poriadku.  

Pochopila som, že teda bojujete správne, využívate 

svoje práva, ktoré ste si uplatnili v územnom konaní. Idete 

do súdu. Naozaj, územné konanie a stavebný úrad má ďaleko 

väčšie kompetencie a môže riešiť stavbu v ďaleko širšom 

kontexte než rieši územný plán. My sa vyjadrujeme 

k zámerom. Stavebný úrad už posudzuje umiestňovanie 

konkrétnych stavieb.  

Iks zámerov, ktoré sme na sekcii posudzovali, sa 

nikdy nerealizovali.  

Čiže naozaj, očakávanie od vás typu, že my máme 

strážiť pohodu bývania v stavbách, ktoré možno nebudú nikdy 

realizované, je nereálne.  

Čiže naozaj, posudzujeme striktne len podľa územného 

plánu. A riešite to správne cez, cez územné konanie.  

Čiže, toľko viem k tomu povedať.  

Ak môžem ešte poprosiť pána Širgala za dopravu.  
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Ing. Miroslav   Š i r g e ľ ,   vedúci oddelenia dopravného 

inžinierstva: 

Ja, ja. Pardon. 

Ja len možno, možno takú drobnú poznámočku.  

Eee my z hľadiska, z hľadiska dopravy navrhujeme 

v ďalšom, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, aby 

to bola miestna obslužná komunikácia, ale ukľudnená. Čiže 

s nejakými prvkami, prvkami ukľudnenia samotnej 

komunikácie.  

Myslím, že na tom stretnutí s petičiarmi zaznela aj 

taká nejaká dohoda, že developer chce ponúknuť nejaké 

riešenie, čo sa týka, teraz už neviem či protihlukových 

stien, alebo proste nejakých prvkov ukľudnenia dopravy na 

tej komunikácii. 

A ešte možno jednu poznámočku eee k Račianskej ceste. 

Samotné, samotné dopravné napojenia z tých 

investmentov nemajú vplyv na Račiansku. Na Račiansku v tej 

miere, že obidve križovatky sú v dynamickom režime a poviem 

to ľudovo, neobmedzia električku na Račianskej komunikácii. 

Na Račianskej ceste. Pardon.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ďakujem veľmi pekne.  

Pani Bullová, ešte niečo tam bolo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán Vetrák mal otázku k uzneseniu. 

Viete povedať? Pani Bullová?  

B u l o v á ,   petície. 

Aha, čo sa týka tej urbanistickej štúdie na územia 

vinohradov.  

Áno, lebo zo znenia tej petície sme nadobudli dojem, 

že naozaj ide o ochranu vinohradov, o ochranu tých 

jestvujúcich plôch, ktoré tam sú a mesto sa s týmto zaoberá 

s tou myšlienkou už dlhšie aj v súvislosti teda 

s nedokončenými zmenami a doplnkami 04, ktoré, v ktorých sa 

na navrhovali teda niektoré lokality tiež na  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo sa stalo? Zapnete? Kolegyňu?  
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B u l o v á ,   petície. 

čiže zaoberáme sa tou myšlienkou o dlhodobejšie 

a myslíme si, že je načase uchopiť ju koncepčne a naozaj 

začať sa zaoberať ochranou vinohradou a ich, ich reálnou 

ochranou nie len z hľadiska územného plánu, ale aj hľadaním 

riešenia, že ako, ako tieto plochy využívať, aby boli 

atraktívne pre obyvateľov. 

A rozbiehame spoluprácu aj s vysokými školami eee. 

Hľadáme riešenia, ako, ako to, ako to spraviť a ako to 

nadobro ukotviť v územnom pláne.  

Takže, tá štúdia by mala slúžiť ako podklad pre zmenu 

územného plánu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Len možno, aby ste vedeli, s bavia a komunikujú 

s vami moji kolegovia pani Štefancová, ktorá je zástupkyňa 

riaditeľa sekcie územného plánovania a pán Širgeľ 

Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dočasne poverená, ospravedlňujem sa a pán Širgeľ, 

ktorý je riaditeľ oddelenia dopravného inžinierstva a pani 

Bullová, ktorá má na starosti u nás petície.  

Ale poďme na faktické poznámky poslancov. 

Nech sa páči,  

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: 

Ja tak trošku zneužijem systém a reagujem faktickou 

poznámkou na na primátora, aj keď to nebol prvotný cieľ. 

Chcela som sa zapojiť do tej pôvodnej diskusie, ktorá bola 

prerušená, alebo teda dalo, bolo dané slovo eee verejnosti, 

a preto sa akoby vraciam späť k tej pôvodnej diskusii 

k petícii. 

A vyjadrujem sa nie len ako obyvateľka Bratislavy, 

ale aj ako obyvateľka veľkých Krasňan v úvodzovkách 

a chcela by som len zdôrazniť, že vlastne v návrhu 

uznesenia, ktoré máme pripravené v materiáloch sa uvádza 

bod bé (B), kde žiadame primátora hlavného mesta, aby 

zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územie 

vinohradov. A nie len pre územie vinohradov, ktoré sú nad 

eee obytným súborom Malé Krasňany, ale pre celé vinohrady, 
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ktoré zasahujú kataster Nového Mesta, Rače, Vajnor až 

takmer po Svätý Jur.  

Čiže, ja by som chcela zdôrazniť a naozaj vyzvať 

magistrát aj sekciu územného plánovania, aby si túto (gong) 

ustanovilo 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vlačiky. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa tiež pridám ku kolegyni. Vlastne, ja som bol na 

dvoch stretnutiach k tejto petícii. Jedna teda bola, čo 

organizovala pani viceprimátorka, druhá v podstate, druhé 

stretnutie a vystúpenie obyvateľov bolo u nás na komisii, 

potom s pánom vedúcim, teraz riaditeľom sekcie územného 

plánovania. On mi napísal, že teda navrhuje na budúci rok 

presunúť stotisíc Eur do rozpočtu, aby sa táto urbanistická 

štúdia začala spracovávať.  
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Takže, ja si myslím, že v januári spoločne teda 

s kolegyňou navrhneme nech sa rozpočet týmto spôsobom zmení 

a nech sa tá štúdia začne už od budúceho roka vypracovávať.  

Je to záujem nie len Rače, ale aj Nového Mesta. My 

tam máme úz územný plán Podhorský pás, ktorý je zúfalo 

neaktuálny a navyše sa nikdy ani nedodržiaval. Takže, treba 

to urobiť a je to určite aj (gong) pán primá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Áno, určite to je aj jedna z mojich priorít.  

Pán Drotován. 

Pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Eee ďakujem. 

Pán Marko za investora to dobre povedal. Áno, toto je 

zmysel. To po, to mal pravdu. Povedal, nebude cesta, nebude 

výstavba. Presne o tom to je.  

Takže, ide o to, kto je pro, rieši tú cestu, rieši aj 

výstavbu. Takže v záujme Krasňančanov pán bývalý starosta 
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si myslím, že nie je, aby stáli ďalšie developerské 

projekty bez toho, aby sa tam vyriešila Račianska 

a neriešil sa pre predĺženie Bojníckej. A.  To je jedna 

vec.  

A druhá vec. 

Tento, táto cesta je aj v rozpore s územným plánom 

béeská (BSK), pretože má tam, je tam vedená ce cyklocesta 

er 33, ktorá tam nie je zanesená. V územnom rozhoňutí bolo 

napísané, že sa to má riešiť v stavebnom konaní. Ale keďže 

umiestnenie tej stavby cyklotrasy priamo má križovať túto 

trasu, tak nie je to možné robiť v stavebnom konaní, 

pretože je to umiestňovanie stavby. Takže tam. 

Hovorím, môžme sa o tomto baviť aj mesiac, máme tu 

pár minút na príspevky, ale my máme dostatok argumentov 

(gong) na stavby 

(poznámka:  potlesk) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

K tým rozpočtovým veciam, čo tu spomínal aj pán 

poslanec Vla Vlačiky, Lenka Plavúchová. 

Ono vlastne ja som aj preto chcel, aj som vždy rád, 

keď je troška rozpísanejšia tá poznámka v rozpočte, lebo 

nejaké peniaze, či už ide o zmeny a doplnky územného plánu 

alebo aj urbanistickej štúdie sú už aj teraz vyčlenené 

v rozpočte, len nevieme presne, že o ktoré ide.  

Či, takže možnože ani nebude treba rozpisovať ďalšie, 

ak sa povie, že toto je priorita a dajú sa peniaze z toho, 

čo tam nejakým spôsobom už rozpísané je.  

A druhá poznámka, sa práve preto pýtam, lebo vidím, 

aké boli požiadavky petičného výboru, vidím teda čo s čo 

obsahuje uznesenie a tá prvá časť odpovede pracovníkov 

magistrátu bola taká, že v podstate tá, ak som to dobre 

pochopil, že tá cesta je v poriadku, celá tá výstavba je 

v poriadku a následne bolo povedané, že sa ide robiť 

urbanistická štúdia, aby sa dopl, aby sme sa dopracovali 

k zmene územného plánu, ale nebolo povedané, čo sa bude 

sledovať tou zmenou územného plánu.  

Čiže, zmenou územného plánu (gong) sa vy  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zmenou. Ide všeobecne o ochranu vinohradou. Bavíme sa 

o petície v rámci ochrany vinohradov. Myslím, že to bolo 

tam.  

Ja to ešte na záver určite zhrniem.  

To znamená, že pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Budem dopĺňať, alebo teda podávať návrh na doplnenie 

uznesenia v časti bé (B) s tým, že vysvetlím. 

Urbanistická štúdia má nezáväzný charakter zo zákona 

a treba podmieniť toto uznesenie, pokiaľ to má byť naozaj 

urbanistická štúdia, ktorá zabezpečí aj účasť verejnosti, 

doplnením, a teraz teda akože dopĺňam uznesenie: 

urbanistickej štúdie s riadnym prerokovaním na úrovni 

územného plánu zóny verejným prerokovaním s obstarávateľom 

s tým, že bude schválená na v tomto zastupiteľstve. 

Ináč je to opatrenie, ktoré je absolútne neúčinné 

a v tom prípade je zbytočné akékoľvek prostriedky 

vynakladať na urbanistickú štúdiu, ktorú nepotrebujeme. 

Takže naozaj, neprijímajme uznesenia.  
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Chcem povedať, že stala sa tu ozaj, podľa mňa, 

systémová chyba, treba to teraz akože dať do poriadku.  

Veľmi som prekvapená a to si prosím vysvetliť, ako 

môže oddelenie, ktoré vydáva záväzné stanoviská povedať, že 

my vydávame iba názor k zámeru. Či ako to bolo povedané. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Katarína Augustinič.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len by si myslím, že by v tomto prípade a teda by 

som bola veľmi rada, keby sme si to tu na záver povedali, 

bola rada, keby sa tá zmluva o spolupráci na tú cestu, 

(poznámka: odkašľanie) pardon, prehod, respektíve, nie že 

prehodnotila, ale minimálne sme v nej ďalej nekonali, kým 

nebude ukončený súdny spor.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pili  

(poznámka:  potlesk z predsália) 

pán Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Nebudem prilievať olej do ohňa, ale musím dať nejaké 

doplňujúce informácie. 

Nie je tak úplne pravda, že nebude cesta, nebude 

výstavba. Nebude cesta, vrátia sa na Peknú cestu, ktorá im 

štúdia vyšla, že teda Pekná cesta znesie ďa ďalšiu 

výstavbu.  

Nebolo tu ešte spomenuté, že tento projekt prebehol, 

na tento projekt prebehla riadna dvojkroková EIA. To 

znamená, aj zámer, aj správa. Pokiaľ sa nemýlim. Takže, na 

takýto projekt, ktorý je, ktorý väčšinou končia vo fáze 

zámeru, tu sa išlo nad rámec, urobila sa správa, ktorá 

zhodnotila všetko tak, ako bolo treba a práve aj tá 

komunikácia vyšla ako jedna z odporúčaní magistrátu 
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a a mestskej časti, ktorá na tom spolu so susednou mestskou 

časťou pracuje od roku 2013. 

Ak chcete pomáhať záchrane vinohradov, tak prosím 

vás, nevolajte policajtov na, na vinohradníkov keď 

postrekujú vinič a chránia si svoj majetok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené dámy, vážení páni,  

dovoľte mi povedať, možno to nejak zhrnúť, aj z môjho 

pohľadu. Je to komplikovaný ťažký problém, ktorých tu máme 

veľa. Jedna skupina obyvateľov chce bývať, druhá chce, chce 

stavať, tretia chce chrániť svoje bývanie a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

Včera som bol na stretnutí s občanmi Nobelovej ulice, 

kde máme obdobný problém. Ne niektorí chcú chodník 

a niektorí chcú parkovanie na tom chodníku.  

Okrem toho táto vec je pre mňa komplikovanejšia aj 

kvôli tomu, že môj bývalý ateliér je jedným z z autorov 

štúdie niektorých tých bytoviek, ktoré závisia od tej 

cesty. A ja si uvedomujem, že to je moja, moja pozícia je 

o to viac pod drobnohľadom. Ale ja v tom mám úplne jasno.  
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Jeden z mojich predvolebných sľubov bol ten, že 

žiadne nové pozemky, ktoré sú vinohrady, sa nestanú 

stavebnými pozemkami. A to som sľúbil, to platí.  

To znamená, že vaša obava, ktorú číti čiti cítiť 

v tej petície, že sa tam nejakým spôsobom rozmôže ďalšia 

výstavba, ďa, tá cesta bude napojenie pre nové stavebné 

pozemky, ktoré vzniknú z vinohradov, určite nemu nemusí 

byť, pretože ja nikdy nedám do tohto zastupiteľstva návrh 

zmien a doplnkov, ktoré už existujúce vinohrady premenia na 

stavebné pozemky.  

Takisto jeden z mojich volebných sľubov bolo, že 

urobíme urbanistickú štúdiu celého to toho pásu vinohrady.  

A môžme sa baviť o systéme. Je pravda, že keď je 

prerokovaným spôsobom, je omnoho záväz záväznejšia, ale je 

omnoho dlhotrvajúcejšia.  

Takže, myslím si, že v tomto zastupiteľstve absolútne 

nemusíte mať pochybnosť o tom, že nám ide o vinohrady.  

Bo, mal som stretnutie s račianskymi vinohradníkmi 

vďaka poslancovi Pilinskému a vďaka poslankyni Plavúchovej.  

Cieľom mesta je prenajať všetky vinohrady, ktoré má, 

ktoré dneska chátrajú, prenajať vinohradníkom, alebo tým, 

ktorí na nich vedia pestovať hrozno, aby sa tradícia 

vinohradníctva udržala.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 519 

Ja poznám niektorých z vás. Poznám aj developerov, 

keďže pochádzam z toho prostredia a je jedna vec je, 

a samozrejme, beriem do úvahy aj argumenty, ktoré majú 

obrovskú váhu pre mňa, to sú argumenty našich, našich 

odborných sekcií a oddelení.  

Čo je dôležité. Je dôležité povedať to, že tento 

problém som zdedil. Sme ho zdedili. Keď sme prišli, bola tu 

kompletný návrh zmlúv zmluvy aj s kompletnými dokumentami 

pripravený. My musíme nejakú kontinuitu udržovať, najmä keď 

sú naše oddelenia presvedčené, že to je, že to je v súlade 

s územným správo sú sú s územným plánom.  

Myslím si, že je skvelé, že vy ako občania ste 

urobili všetko pre to, aby ste vydobili svoje, svoje, svoje 

právo, to znamená, že postupujete tak, ako máte. Ja si 

myslím, že povedal to aj starosta Drotován, tá cesta sa 

nebude ďalej hýbať, ani stavať dokým nebudú, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) nebudeme poznať ako rozhodne súd 

o tých veciach, s ktorými máte problém. Myslím, že to nám 

zabezpečí. A necháme rozriešenie tohto sporu na súd, 

pretože, pretože eee pretože to je tá inštitúcia, ktorá to 

má robiť v tomto prípade.  

To znamená, že chcem vás ubezpečiť, že vinohradom sa 

pod našim vedením nič nestane. To, čo aj vychádzalo  

z petície, ja dúfam, že je to viac petícia za zachovanie 

vinohradov ako zachovanie slepej uličky, to musím zase 
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povedať. Dúfam, že sa nestane eee, nestane sa nič, ktoré by 

ešte zväčšilo výstavbu v tých vinohradoch. A ideme pracovať 

na nejakej asi logickej dokumentácii, ktorá by pomohla 

vinohrady ešte viac vyjasniť, špecifikovať a zachrániť.  

To je z mojej strany všetko.  

Chcem sa, chcem sa veľmi poďakovať, že ste prišli, aj 

zástupcom investora, aj zástupcom petície.  

Naši kolegovia mali s vami už dva mítingy ako bolo 

povedané, radi budeme mať aj ďalšie.  

A ďakujem za slušnú diskusiu všetkým.  

Ešte keď chceme nejaké. Skúsme už sa netočiť dokola, 

bo bolo tu povedané všetko, ja vás poprosím o rýchle 

faktické poznámky, aby sme, aby sme sa netočili v tomto 

probléme ďalej. 

Ďakujem pekne. 

Pani Kratochvílová.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujem za slovo. 
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Ja by som len veľmi rýchlo chcela poprosiť, že ak aj 

niekto tuto cíti nejakú zášť, alebo nejaký hnev, aby sa 

neobracal proti našim kolegom, lebo konajú v zmysle 

legislatívy, v zmysle územného plánu a v zmysle dohôd, 

ktoré boli v minulosti uzatvorené. A verím tomu, že všetko 

sa nám podarí vyriešiť len v pokoji.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Dro, starosta Drotován.  

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja iba budem stručne reagovať.  

V EIA bola práve rozhodnutie, že kop, akékoľvek 

stavby v tej oblasti nemôžu byť vedené po Peknej ceste. 

Takže to by sa musela zm zrušiť celá EIA, ak by teda mali 

táto stavba viesť po komunikácii Pekná cesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

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

Ja budem veľmi krátko.  

Nevyjadril si sa na záver k tomu, či ideme urobiť 

zmenu pri dopravných štúdiách?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To už som povedal asi tisíckrát. My k tomu smerujeme, 

mylím že dneska je mesto po roku príprav pripravené na to, 

že si bude robiť na veľké projekty, kontroverzné projekty, 

na všetky to nezvládneme, vlastnú, vlastné dopravno-

kapacitné štúdio, štúdio, štúdiu.  

Omieľam tu už asi rok. Dneska máme dopravný model, 

ktorý je nakopnutý. A ja som presvedčený, že má to byť 

mesto, ktoré povie a skontroluje si, dvakrát skontroluje, 

či tá doprava tam vychádza alebo nevychádza. Lebo som 

presvedčený, že je kopec projektov a mestských častí, kde 

už doprava jednoducho nevychádza.  
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Takže, áno, to je v procese. A dúfam, že na začiatku 

budúceho roka na to budeme pripravení.  

Ešte jedna faktická, pani starostke.  

Nech sa páči. 

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

...nedostala tú odpoveď a naozaj mi na nej záleží, 

ako štatutárke stavebného úradu, či vydávate stanovisko 

k zámeru alebo k dokumentácii na územné rozhodnutie 

a umiestnenie stavby?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chcete odpovedať? Nech sa páči. 

Tak ešte mo naša kolegyňa.  

Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

My dávame stanoviská k dokumentáciám na územné 

rozhodnutie. To neznamená, že my sme stavebný úrad 

a umiestňujeme stavby. Stavebný úrad umiestňuje stavby 

a územné konanie je návrhové konanie.  
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Právo uskutočňovať stavbu sa zakladá až na základe 

právoplatného stavebného povolenia, ktoré nasleduje na 

územné konanie.  

Čiže, naozaj iks tých zámerov, keď som ich použila 

v takomto kontexte, nie je realizovaných, nie sú postavené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu.  

V kľude si to vyjasnite ešte, ako, myslím že to tu 

za.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte nebolo zodpovedané?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Tak ešte rýchla faktická, pani starostka.  

Nech sa páči. 

Neni to debata, ktorá môže byť medzi vami potom iba? 

Chceme to tu mať?  
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Že všeobecné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

Samozrejme, aj kopec povolení bolo vydaných 

a nepostavilo sa. To neni argument. Vy ste povedali predtým 

iba, že zámer. Teraz sme to upratali, že je to proste vy 

vyjadrenie k dokumentácii na územné rozhodnutie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne.  

To znamená, že teraz eee.  

Ešte raz sa chcem teda poďakovať všetkým.  

Milan, pán poslanec Milan,  

dávam ti slovo ako návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, máme tu jeden pozmeň, vlastne doplňujúci návrh, 

ktorý dala pani poslankyňa Aufrichtová. Ide o doplnenie 

bodu bé (B) uznesenia a to takým spôsobom, že za ten 

doterajší text, že  

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia 

vinohradov  

sa dopĺňajú slová  

a riadne prerokovanie na úrovni územného plánu zóny.  

Čiže toto je v podstate časti bé (B) uznesenia, 

o ktorom budeme hlasovať ako, ako o prvom, prvom kroku 

a potom ten zvyšok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Ešte 

Predseda návrhovej komisie 

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

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, hneď. 

Iba ešte rýchla reakcia si vypýtala spracovateľka 

reakciu. 

Nech sa páči. 

Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

My sme počítali s prerokovaním tej urbanistickej 

štúdie. Urbanistická štúdia môže naštudovať akýkoľvek 

problém v území s podrobniť ho a naozaj pripraviť ho tak, 

aby bol podkladom pre zmenu územného plánu a počítali sme 

s tým, že to bude prerokované riadne so všetkými. Zadanie 

bude prerokované, takisto návrh bude prerokovaný, 

vyčleňujeme si na to veľa času. A bude s tým spojených veľa 

financíí, pretože chceme tú vec urobiť veľmi podrobne.  

Naštudovať fakt všetky územia vinohradov od Nového 

Mesta až po Vajnory. A keď to bude prerokované a všeobecne 

prijaté, môže sa to študovať variantne. Tam je naozaj tých 

riešení iks.  

Možno tam vznikne park niekde, ktorý bude slúžiť pre 

všetkých obyvateľov Bratislavy.  
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Čiže, vôbec sa tomu nebránime.  

Územný plán zóny by som tam nepredpisovala, pretože 

územný plán zóny spodrobňuje už územný plán mesta. A je 

možné ho prijať parciálne na konkrétne lokality, ak bude 

taká potreba. Súvisí to aj s usmernením ministerstva, ktoré 

sme teraz dostali a trošku nám to komplikuje situáciu. Ale 

to by som navrhovala asi až v bode, kedy to bude 

premietnuté do územného plánu mesta. Spracuvávať zonálky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to ten problém, ktorý tu máme, že, že nemôže sa 

spracovávať územný plán zóny podrobnosti na. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre? Tak skúsme si to vyjasniť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sekundu iba, iba. Komunikujme, že Milan, aby sme si 

to vyjasnili, to znamená, že ako môžme túto požiadavku eee 

mojej kolegyne zapracovať do toho? Vypustíme to, ten, tú 

podrobnú územného plánu zóny?  
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Predseda návrhovej komisie 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Máme tu konkrétny návrh eee uznesenia, alebo 

doplnenia uznesenia.  

Čiže, ak sú námietky zo strany spracovateľa, tak 

jedine poslanci to vyjadria svojim hlasovaním. Alebo 

poslankyňa stiahne svoj návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie. To bolo dobré. Len ja by som asi vyhodil to 

územný plán zóny.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No ale to je   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme ešte. Zapnime pani Štefancovú, nech, nech 

neprijmeme niečo, čo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

Pani Aufrichtová chce iba na ú, spracovanie na 

úrovni. Čiže, ona nechce spracovať územný plán zóny. Aspoň 

ja som to tak pochopila. Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi nemyslela územný plán zóny má konkrétne výškové 

kóty a  

Predseda návrhovej komisie 

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

Takto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

extrémny detail. Čo. No.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Ale, ale to bolo povedané, že prerokované to 

bude aj tak.  

Takže sme v pohode s tým? 

Pani Štefancová,  

sme s tým v pohode, hej?  
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Môžme, môžme, môžeš to, Milan, prosím ťa, ešte raz 

prečítať? Môžte to prečítať?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. Prečítam, prečítam ten text, ako bude znieť, 

ak by prešiel pozmeňujúci návrh pani starostky, tak by, 

bude to znieť, že:  

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

zabezpečil obstarávanie obstarávanie urbanistickej štúdie 

pre územia vinohradov a riadne prerokovanie na úrovni 

územného plánu zóny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, a teraz nevieme či je to  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

prerokovanie alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pozerám sa na kolegyňu. Je to okej takto? Alebo? 

Nedonúti nás to robiť územný plán zóny?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

Prerokovanie územného plánu zóny predpokladá 

prerokovanie s každým jedným vlastníkom každého jedného 

pozemku. To je dikcia zo zákona, že takto sa prerokováva 

územný plán zóny.  

My predpokladáme naozaj takéto dôsledné prerokovanie 

akurát to garantovanie tých, tých záujmov každého jedného 

vlastníka, abys, aby, aby tam nevznikal predpoklad toho, že 

naozaj každý jeden vlastník dostane to, čo chce. To nie je 

cieľom, ani účelom. Ale ideme do prerokovania a budeme sa 

vysporadúvať so všetkými námietkami všetkých 

pripomienkujúcich a hľadať konsenzus. To je cieľom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Pani starostka. 

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

Tam je len ten rozdiel, že urbanistická štúdia sa dá 

spraviť do šuplíka a naozaj nemusí byť prerokovaná verejne. 

O to mi išlo, aby to prerokovanie bolo v súlade tak, ako sa 

predpisuje pri riadnej urbanistickej štúdii. Lebo štúdii sa 

dá robiť do šuplíka (poznámka: nezrozumiteľné slová). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Štefancová,  

ešte chcete doplniť? 

Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

Ideme takýmto spôsobom prerokovať aj inú urbanistickú 

štúdiu ohľadom nájomného bývania, či, kde chceme zapojiť 

všetkých obyvateľov, aj mestské časti.  

Čiže, vôbec sa nebránime tomu. Robíme veci verejne. 

Robíme ich transparentne.  

Čiže, úplne s tým súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

To znamená, že vieme odtiaľ vyňať ten, ten územný 

plán zóny, ktorý nás, nám zväzuje ruky potom?  

Ako som pochopil?  

No, vy ste si porozumeli. Ale keď tam ostane ten 

územný plán zóny, je to úplne niečo iné ako. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Riešenia.  

Ako, ja som územný plánovač, aby sme vedeli, že teraz 

ja nerozprávam, že si myslím, že čo treba, ale viem, čo 

treba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani. 

Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

Myslím si, že postačí, ak tam bude spomenuté to 

verejné prerokovanie aj zadania, aj návrhu. Á 

pripomiekovanie bude umožnené.  

Čiže, tam si myslím, že je účel ten istý. A 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. To znamená, že by sme tam mali  
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Mgr. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , poverená vedením 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov: 

tú zonálku tam netreba, podľa mňa, spomínať, lebo mo 

môže to zvádzať k nejakému inému výkladu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, nech sa páči, pani starostka, viete to pre. Ve 

verejné prerokovanie zadania. 

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

Verejným prerokovaním zadania a návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 

Milan, eee, pán poslanec?  

Vieme to opraviť verejným. Verejným prerokovaním 

zadania aj návrhu. 

Stačí to takto? Je to v poriadku? My sme okej?  

Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pani starostka 

Aufrichtová.  

Eee. Okej. To znamená, prosím vás, pán poslanec, 

prečítajte to ešte raz celé za čo sa ide hlasovať.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže ten nový bod bé (B) bude znieť takto po tých 

úpravách: 

Bé (B), žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia 

vinohradov a verejné prerokovanie zadania aj návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Myslím, že sme s tým všetci okej.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže môžte o tom, o tejto časti uznesenia 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 tridsaťjedna. 
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Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 31-Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači 
a Novom Meste 

 
návrh p. Aufrichtovej, doplnenie bodu B uznesenia 

 Prítomní: 0 Áno 0 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

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   
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R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
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 ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A budeme teraz hlasovať ešte o tej prvej časti 

uznesenia: 

bod A, berie na vedomie Petíciu za zachovanie 

vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste. 

Môžte dať hlasovať aj o tejto časti uznesenia.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 539 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Čo nám ešte ostáva? Čo nám ešte ostáva. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne. Všetkým zúčastneným.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 31-Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači 
a Novom Meste 

 
hlasovanie o časti A uznesenia 

 Prítomní: 31 Áno 31 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

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

R. Tešovič  M. Vagač  

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  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
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 ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom 

Meste 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu podľa čl. 

91 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

A. berie na vedomie 

Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom 

Meste. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia 

vinohradov a verejné prerokovanie zadania aj návrhu. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA I. 
POLROK 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej v programe.  

To znamená, že sme na bode dvadsaťpäť, Návrh plánu 

kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy a jeho útvaru na pvý prvý polrok 2020. 

Nech sa páči,  

pán koooo, kontrolór, máte slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: odkašľanie) 

V zmysle zákona vám predkladám návrh plánu kontrol na 

prvý polrok 2020. 

Všetko je napísané, takže zatiaľ toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán kontrolór,  

chcela by som vás poprosiť o doplnenie eee vášho 

plánu o kontrolu nakladania, teda kontrolu hospodárnosti 

nakladania so zverenými financimi v rozpočtovej organizácii 

MARIANUM  za obdobie 2017 až 18 a potom za obdobie 18 až 

19. Ale termín by som vás chcela poprosiť, aby ste mi 

poradili, aký by vám vyhovoval. Aby som vás teda netlačila 

do termínu, ktorý by ste nezvládol. Aspom približne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán kontrolór. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Termín tam nedávajme. V pláne je na prvý polrok. 

Čiže, v priebehu prvého polroka to hneď spravíme.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Máme teraz jeden doplňujúci návrh eee pre 

predpokladám, že sa týka samotného materiálu, nie 

uznesenia.  

Čiže budeme najprv hlasovať o tomto doplnení. Ten 

plán sa dopĺňa kontrolou nakladania zverenými financiami 

a a kontroly hospodárnosti a nakladania s zverenými 

financiami v rozpočtovej organizácii MARIANUM za obdobie 

2017 až 2019, 18, a za obdobie 2018 až 2019. Termín prvý 

štvrťrok 2020. 

Takže budeme hlasovať o dop o takomto doplnení 

materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, pre 
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Predseda návrhovej komisie 

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

No. Tri. Je to koniec štvrťroka 2020 ako termín.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Kde sú tie odmeny?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: počuť „o jedného“) 

Prosím poslancov do sály.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 25-Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 

2020 
 

návrh p. Pätoprstej doplnenie materiálu 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  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 ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

A budeme, teraz budeme hlasovať ešte o návrhu 

uznesenia.  

Návrh uznesenia znie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na prvý polrok 

2020. 

Môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 25-Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 

2020 
 

hlasovanie o uznesení 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 

2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 25A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ODMENY MESTSKÉMU 
KONTROLÓROVI HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ide nám bod číslo dvadsaťpäť A Návrh na schválenie 

odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy. 

Odovzdávam slovo, komu? Šéfovi finančnej?  
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(poznámka: počuť „áno“) 

Rasťo Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nebudem to nejakým spôsobom naťahovať, zdržiavať. 

Viem že, viem že tento návrh bol aj predkonzultovaný medzi, 

medzi klubmi. 

Ten, tie dôvody, čo nás  vedú k tomu, aby sme, aby 

som navrhoval túto odmenu bo, myslím že zazneli aj v bode 

dvadsaťštyri a v bode dvadsaťpäť. Myslím si, že útvar 

kontroly a pán, pán mestský kontrolór spravil kus práce.  

Takže vás prosím o podporu tohto materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee odovzdávam slovo. 

Eee, otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

inžinierovi Mariánovi Miškaninovi, péhádé (PhD.) hlavného 

mesta SR Bratislavy, v zmysle zákona o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov odmenu za obdobie jún až 

december 2019 v sume 30 percent zo súčtu mesačných platov 

za toto obdobie. 

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.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula pani poslankýň a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 25A-Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 

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

 
Klub Team Vallo:   
 

L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Ing. Mariánovi Miškaninovi, PhD., mestskému kontrolórovi 

hlavného mesta SR Bratislavy, v zmysle zákona SNR 

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov odmenu za obdobie jún – december 2019 v sume 30 % 

zo súčtu mesačných platov za toto obdobie. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bode číslo dvadsaťšesť. Informá  

Čo to? Ideme ďalej?  

Informácia o stave realizácie Nosného systému emhádé 

(MHD) v Bratislave. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 

Mgr. Anna   T f i r s t o v á ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Ďakujem. Ďakujem. 

Takže, dobrý večer.  

Eee, predkladáme vám materiál Informácia o stave 

realizácie Nosného systému emhádé (MHD) v Bratislave, ktorý 

sa do mestkého zastupiteľstva predkladá raz za tri mesiace.  

Eee, od posledného nášho stretnutia v septembri eee 

mestské zastupiteľstvo schválilo všetky, všetky zmluvy, 

ktoré sa týkajú majetkového vysporiadania pod budúcou 

električkou.  
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Máme informácie, že zajtra budú podpísané dve kúpno-

predajné zmluvy, takže už postupne nadobúdzame majetkový 

vzťah eee k pozemkom, ktorý je vlastne potrebný k pre 

vydanie stavebného povolenia.  

Eeem pripravujeme takme, taktiež zmenu stavebného 

zámeru, ktorý vyústi do opakovanej štátnej expertízy, to 

bude začiatkom roka 2020. ten bude vlastne robený na 

ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

A zároveň prebiehajú rokovania s Džaspers (Jaspers) 

čo je poradný orgán Európskej investičnej banky ohľadom 

prípravy žiadosti o enáfpé (NFP) a ohľade, ohľadom všetkých 

krokov, ktoré sú potrebné k úspešnému predloženiu tejto 

žiadosti.  

No aj máme takisto pravidelné stretnutia aj 

s projektantom a aj s ministerstvom dopravy k tomuto 

projektu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Krajčír,  
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máte slovo. 

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

Dobrý deň.  

Ďakujem za slovo. 

Prosím vás, ja by som chcel jednu vec upozorniť. Nám 

prišli plánované zmeny v emhádé (MHD) k termínu 15. 12. a s 

nami ako s mestkou časťou to nebolo nejakým spôsobom 

komunikované, iba nám to prišlo na vedomie.  

Eee dokonca eee teraz som dostal rôzne maily 

a podnety od občanov, kde aj dotyčný šofér povedal, že od 

pondelka sa mení trasa. Jedná sa o linku číslo dvadsaťsedem 

v Dúbravke. Zrušenie prevádzky cez ulicu Pod záhradami na 

žiadosť obyvateľov mestskej časti. Linka bude po novom 

prevádzkovaná len v trase o cé Dúbrava (OC Dubrawa) 

Tranovského a späť. Nevykoná záchacku k Lídlu.  

Je to trošku problém, lebo to je v podstate zberný 

autobus, ktorý z vrchnej časti z nosí starodúbravčanov, 

nosí do kostola, k Lídlu a podobne. Nám sa tam jedná 

o jednu, predpokladám, asi išla sťažnosť jednej ulice, kde 

naozaj to je nejakým spôsobom v riešení. Ale to, že im tam 

nebude chodiť táto linka, im nejak ani ne ne nez nevyrieši 

ten problém, ani nejak neskomfortní tam to bývanie.  
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Ja síce, sme v dozornej rade, zajtra máme stretnutie 

eee v Dopravnom podniku, ale ja by som poprosil na to takto 

upozorniť a naozaj nerobme túto zmenu. Je to probém pre 

Dúbravčanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem pekne.  

Akurát, že toto je iný bod. To znamená, že eee neni 

tu nikto, kto to má tento problém na starosti. Eee. Keď 

príde Táňa Kratochvílová, alebo priamo s Dopravným podnikom 

ja by som povedal.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ale problém je, že to nebolo odkonzultované 

s Dúbravkou. To je problém. To súhlasím. To som prekvapený.  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Čas nám neuveriteľne letí, aj termín dokončenia 

druhej etapy električky v Petržalke. Eee škoda, že tu neni 

pani Kratochvílová. Počkám chvíľočku. Takže poč  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poď, poď.  

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

poslankyňa MsZ: 

Duchom je prítomná.  

Chcem vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď na otázku 

mostu cez Chorvátske rameno k zástavke Gešajova 

(Gessayova), v akom je to štádiu, pretože keď dokončíme 

druhú etapu električky a ľudia sa spolovičky tejto oblasti 

nebudú vedieť dostať eee na túto zastávku jedine na 

člnkoch, alebo v gumákoch cez cez Chorvátske rameno. 

Čiže, moja otázočka je stále rovnaká. V akom sme 

štádiu budovania mostíka pre peších eee k zástavne Gešajová 

(Gessayova). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nebudeme, nebudeme potrebovať gumáky ani my čo tam 

bývame, ani návštevníci Petržalky.  

Tak ako sme už opakovane spomínali, pripravujeme 

štúdiu, my pripravuje zadanie pre štúdiu peších trás, ktoré 
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súvisia s budúcimi zástavkami električiek, vrátane 

premostení Chorvátskeho ramena, vrátane osvetlenia chodníka 

okolo Chorvátskeho ramena, Jantárovej ulice.  

Čiže, zaoberáme sa touto otázkou. A pripravujeme 

zadanie na to, aby sme mohli pripraviť projektovú 

dokumentáciu a následne realizáciu.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len chcem eee v tejto poznámke povedať. Poznáme 

všetci termíny a čas. Vieme, že tam je správca toku, vieme 

ako je flexibilný, poviem to v úvodzovkách. Čiže, ja sa 

trochu bojím, že to termínovo nestihneme.  

Sme si naozaj istí, že potrebujeme štúdiu? Všetci 

vieme kde tá poloha vychádza. A vychádza to aj z toho, čo 

robil pani hlavná architektka štúdie. Aj z môjho návrhu, 

úplne sa prekrývajú, aj zo všetkých možných štúdií. 

Nepotrebujeme, podľa mňa, štúdiu. Vieme presne lokál, 

lokalitu, kde by to malo byť, aby sa tí ľudia dostali 

z tohto územia.  

Nehovorím o tom, o tej, o tom mostíku, ktorý vraj 

plánuje eee developer Petržalka Sity (City), to je podľa 

mňa zlá poloha, tam sa ľudia nebudú trepať. To je pol 

kilometra odtiaľ.  
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Čiže, je to, je to bližšie eee k toj k tej súčas, 

tomu súčasnému prech (gong)  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, tak ja len rýchlo zareagujem. 

Ja vás pozývam na našu pracovnú skupinu, aby sme si 

pozreli návrhy. A ja si myslím, že to bude úplne 

v poriadku.  

Spracovatelia tej štúdie majú ten terén veľmi dobre 

prejdený a poznajú ho. Takže nemyslím si, že by tam mali 

problém.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči,  

pán Vetrák. 

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

Táňa, ale teda pani viceprimátorka,  

keď budeš robiť tú pracovnú skupinu, tak prosím ťa, 

pozvi tam aj mňa, lebo eee  
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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: 

Pozvem. 

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

mám, máme predbežne niečo prerokované s pánom 

starostom Petržalky, ten tu teraz nie je, žiaľ. A týkalo by 

sa to tiež jedného prechodu cez to, cez to rameno, ale ono 

by malo byť to stvárnenie toho prechodu súčasťou 

architektonickej súťaže (poslanec hovorí so smiechom). Je 

to také komplikované. Nebudem to tu celé vysvetľovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Od pamätníka k múzeu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ale prosím ťa. Zavolaj ma, aby som. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zavoláme. A len ťa chcem uistiť 

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

vedel 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

že súčasťou tej pracovnej skupiny sú aj zástupcovia 

mestskej časti. 

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

Fi. No dobre. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči,  

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

Ja takisto využijem tento bod o nosnom dopravnom 

systéme, keďže sa jedná, toho súčasťou je teda aj 

električka v Petržalke a chcel by som vás poprosiť 

v krátkosti informáciu, teda ako je to s tou našou 

električkou v Petržalke? Počul som teda, že chýba, to 

znamená, že nemáme navyše ďalšiu takú, ktorú by sme tam 

mohli použiť.  

Prosím, skúste aspoň v krátkosti, čo sa vlastne 

stalo? A aký je možný návrhy riešenia?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Potom asi na záver zareaguje asi pán Briliť. Myslím 

si.  

Pán Vetrák,  

nech sa páči, faktickú. 

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

Ja len sa pripojím k tomu, čo bolo povedané.  

Všimol som si v tom materiáli, že pri tých pozemkoch 

sa spomína ten Prodet, to sme dneska riešili a ešte je tam 

niečo s okresným úradom, tak sa chcem spýtať, že v akom je 
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stave ten okresný úrad. Vyzerá, že to by mala byť posledná 

vec, ktorú tam treba vysporiadať. (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Práve okresný úrad nie je problém. Ale tiež povie 

pani Tfirstová. Tam je trošku iný problém.  

Pán Lenč, 

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka.  

Pán primátor to už spomínal na mestskej rade, ten 

problém s tou mer meniarňou v Dúbravke. Takže mám teraz 

troška starosť o Dúbravčanov.  

Chcem sa spýtať, že či sa to teda nejakým spôsobom 

pohlo, lebo on spomínal nejaké varianty, ktoré tam 

existujú. Na rade dokonca, že robotníkov tam bude prekladať 

nejakým žeriavom, alebo čím?  

Ale teda keby k tomu došlo, že, že tá trasa od 

obrátky do Dúbravky nebude fungovať, chcem sa spýtať, či to 
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obratisko bude už schopné eee na to, aby sa tam otáčali 

autobusy? Lebo mám pocit, že síce električka je už 

vybudovaná, ale, ale tá časť, kde majú autobusy ísť, tak to 

zatiaľ asi nie.   

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovie na všetky otázky, aj čo sa týka električky 

v Petržalke, aj Karloveskej pán Brliť a potom k tým 

majetkovým veciam pani Tfirstová.  

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Ďakujem za slovo. 

Začnem od konca, dobre? Obratisko nebude funkčné pre 

autobusy v tomto termíne (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 
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Takže, keď budú električky premávať len do Karlovej Vsi, 

tak prestupný uzol bude zástavka Borská. Na zástavke 

Borskej sa budú autobusy z Dúbravky otáčať tak, aby mohli 

zobrať ľudí naspäť, naspäť. Predpokladám, že to bude dosť 

zdôrazňované aj v vozidlách električkových tak, aby ľudia 

vedeli, aby neprešli ešte na ďalšiu zastávku, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) do toho obratiska.  

Takže, takže to nebude, (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) 

Čo sa týka električky do Petržalky, priznám sa, že 

som moc nepochopil tú otázku, že o ktoré električky sa, 

akože vôbec? Že električka tam chýba teraz? Alebo?  

Električka do Petržalky eee v tom definitívnom štádiu 

keď bude vystavaná tá druhá etapa, tak bude fungovať tým 

spôsobom, že na konci električkovej trate bude obratisko.  

Čiže, nebude do budúcnosti nevyhnutné, aby tam 

premávali električky obojstranné. Čiže, môžu premávať aj 

električky jednostranné.  

Takže, to je ten systém, ktorý tam bude.  

Ak máme, ak máme dnes problém so zabezpečením 

električky, aj s tou zmenou dopravy, o ktorej hovoríte 

teraz, ktorá nastane o (poznámka: nezrozumiteľné slovo), 

tak to, to je spôsobené tým, že do Petržalky môžu dnes 
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premávať len obojstranné električky, pretože nemáme 

obratisko. A vzhľadom na zámery Dopravného podniku 

rekonštruovať sčasti električkové trate do Rače, kde bude 

časť Račianskej radiály odstavená, tak takisto na konci 

prevádzkovaného úseku tej časti do Rače až po tú, po tú 

rekonštruovanú časť, musia, musia premávať takisto 

električky obojsmerné, hej?  

Čiže, preto sa zvolila alternatíva, že v tomto čase 

keď sa spustí do prevádzky električka do Karlovej Vsi a keď 

sa predpokladajú rekonštrukcie časti električiek do Rače, 

musia práve medzi Račou a Petržalkou tieto obojsmerné 

električky premávať, lebo nie je ich toľko, aby samostatne 

premávali električky obojsmerné len do Rače, alebo len do 

Petržalky.  

Tak preto tá trasa sa zvolila Petržalka – Rača, 

pretože technicky nie je možné zabezpečiť dve koncové 

miesta, kde sa neobracajú električky, len obojstrannými 

električkami.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Karman asi doplní otázku.  
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Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Áno. Rozumiem tomu.  

A keďže ich nemáme viacej takýchto električie, no tak 

nemôžeme samozrejme posilniť Petržalke, ale pokiaľ viem, 

tak tie Petržal petržalské praskajú vo švíkoch.  

Možno mám zlé informácie, ale mňa by teda zaujímal 

nejaký takýto náhradný plán, že keď odtiaľ jednu teda 

zoberieme, či sa tam posilní nejaký iný spôsob dopravy? 

Respektíve, či sa na to vôbec myslelo, alebo sa len 

jednoducho odoberie a tým to je, tým to haslo.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Brliť bude reagovať, alebo? Alebo (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Ja mám, ja mám taký zmiešaný pocit, že či hovoríme 

o električke po vybudovaní druhej etapy, alebo či hovoríme 

o o tejto situácii súčasnej?  
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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: 

Asi tejto situácii. 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Súčasnej situácii.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No. 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Súčasná situácia je nie len teda odobraním 

električiek, ale pár električiek je presmerovaných. Nebude 

chodiť z Petržalky na Hlavnú stanicu, ale bude chodiť 

z Petržalky do Rače. Ale mám za to, že bolo deklarované, že 

ten interval bude taký, že kapacitne nebude znížená 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. František   B r l i ť , koordinátor odbornej pracovnej 

skupiny pre NS MHD 2 časť (poradný orgán primátora): 

Nie. Nie, to, to určite nie. Pretože všetci vieme, že 

tá električka takmer na konečnej sa naplní a už je problém 

na tých ďalších zastávkach, aby tam niekto prišiel.  

Takže, toto by bol krok späť a neuvažuje sa 

s redukciou kapacity električiek do Petržalky.  

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. 

Pani Tfirstrová. 

Mgr. Anna   T f i r s t o v á ,  oddelenie stratégie 

a projektov: 

Čo sa týka okresného úradu, tak dnes boli na mesto 

doručené podpísané zmluvy z okresného úradu. A takže pôjdu 

na podpis.  
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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. 

Myslím, že diskusiu môžeme uzavrieť k tomuto bodu. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o 

stave realizácie Nosného systému emhádé (MHD) v Bratislave. 

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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsaťsede, dvadsaťdeväť poslancov. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 26-Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

 Prítomní: 29 Áno 29 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  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  
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M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD). 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 28 NÁVRH ZMLUVY O VYSPORIADANÍ 
ZHODNOTENIA CUDZIEHO MAJETKU MEDZI 
HLAVNÝM MESTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA A SLOVENSKÝM ZVÄZOM 
ĽADOVÉHO HOKEJA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom. Bod číslo dvadsaťosem Návrh 

zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku medzi 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským 

zväzom ľadového hokeja. 

Nech sa páči, neviem kto zo spracovateľov.  

Asi pán Fekete.  

Nech sa páči. 
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Mgr. Andrej   F e k e t e , PhD., oddelenie legislatívno-

právne: 

Dobrý deň, vážení poslanci.  

Ja to skra, ja to v krátkosti zhrniem.  

Predmetom tohto materiálu, ktorý je predložený, je 

návrh zmluvy medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja 

a hlavným mestom Slovenskej republiky  o vysporiadaní 

zhodnotenia cudzieho majetku.  

Predmetom tohto návrhu zmluvy je prebratie 

zhodnotenia vo výške viac ako štyristosedemdesiattisíc Eur. 

A pričom hlavné mesto sa touto zmluzo zmluvou nezaväzuje na 

nejaké osobitné povinnosti voči Slovenskému zväzu ľadového 

hokeja. 

Návrh zmluvy prešiel rozsiahlym pripomienkovým 

konaním ako zo strany mesta, zväzu, ale aj Správy 

telovýchovy, telovýchovných a rekreačných zariadení. Eee 

všetky pripomienky mesta ako aj STARZu (STARZ) boli do 

zmluvy zapracované, takže žiadame mestské zastupiteľstvo, 

aby schválilo predložený návrh zmluvy.  

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje návrh znenia zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia 

cudzieho majetku medzi hlavným mestom SR Bratislava a 

Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

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. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem poslancov. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 28-Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho 
majetku medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja 

 Prítomní: 28 Áno 28 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku 

medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a 

Slovenským zväzom ľadového hokeja 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku 

medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a 

Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
SVÄTOPLUKOVA 41, ŠÁNDOROVA 2, 
KOŠICKÁ 14, BEBRAVSKÁ 7, RAJČIANSKA 
20, 22, RAJČIANSKA 24, 26, 28, 
KRÍKOVÁ 16, 18, VAVILOVOVA 22, 
ŠUSTEKOVA 29, KRÁSNOHORSKÁ 3, 
HOLÍČSKA 3, VLASTNÍKOM BYTOV 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťdeväť, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

vlastníkov bytov. 

Poprosím pána Szaba. 

Nech sa páči. 

Jaj, tak bez úvodného slova. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak poprosím 

návrhovú komisiu.  

Ja ešte poprosím poslancov, aby tu zostali, lebo už 

toho máme málo a už nás je málo.  

Nech sa páči. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Takže budeme schvaľovať. 

Áno, ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje prevod prevod spoluvlastníckych podielov na 

pozemku patriacich k bytom v bytových domoch na tých 

uliciach, ktoré sú, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia 

s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva 

znášajú nadobúdatelia.  

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem poslancov. 
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Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 29-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, 
Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, 

Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 
3, Holíčska 3, vlastníkom bytov 

 Prítomní: 27 Áno 27 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  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   
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R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, 

Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, 

Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 

3, Holíčska 3, vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Svätoplukova 41, Šándorova 

2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 

24, 26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, 

Krásnohorská 3, Holíčska 3, do vlastníctva vlastníkov bytov 

uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne 

poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 297/2011 ZO DŇA 29. 
09. 2011, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU 
POD BYTOVÝM DOMOM PUSTÁ 3 

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 tridsať, Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 297/2011 zo dňa 

29. 9. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3. 
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Asi tiež bez úvodného slovu. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

číslo 297/2011 zo dňa 29. 9. 2011 takto: 

V prílohe k predmetnému uzneseniu  

bod dvadsaťjedna dva dva pôvodní nadobúdatelia Matej 

Paluga a magistra Mária Palugayová sa nahrádzajú novou 

nadobúdateľkou inžinierkou Darinou Pavlíkovou.  

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. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťsedem poslancov. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 30-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 
2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku pod bytovým domom Pustá 3 

 Prítomní: 27 Áno 27 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   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 589 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Pustá 3 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011 

takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 21.2.2, 

1.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Matej Palugay a Mgr. Mária 

Palugayová“ sa nahrádzajú novou nadobúdateľkou 

„Ing. Darinou Pavlíkovou“. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 ZVEREJŇOVANIE MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY A ĎALŠIE SÚVISIACE 
OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POLITIKY 
ETIKY V ZMYSLE PROTIKORUPČNÉHO 
MINIMA PRE BRATISLAVU 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej bodom číslo tridsaťdva, 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie 

súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle 

Protikorupčného minima pre Bratislavu. 

Materiál uvedie pán Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže začnem takým úvodným slovom k tomuto materiálu. 

Ide o materiál, ktorý predkladám ako predseda komisie 

na ochranu verejného záujmu. Mali sme k tomu zasadnutie 

tento mesiac, bolo to jednohlasne odsúhlasené na komisii.  
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Čiže, nie je prípad ako minule, keď sme sa nezhodli, 

na tomto sme sa zhodli. Dopredu všetkým hovorím, že teda, 

aby sa vedelo, že to nie je nejaký kontroverzný materiál.  

O čo ide?  

My aj v Protikorupčnom minime máme uvedené, že by sa 

niektoré dokumenty ako sú napríklad zápisnice z komisie, 

alebo majetkové priznania poslancov mali zverejňovať.  

Podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, 

kde sa riešia majetkové priznania, to doteraz možné nebolo, 

napriek tomu, my sme sa aj v minulom volebnom období na 

komisii dohodli, že pôjdeme do takzvaného dobrovoľného 

zverejňovania, ja som to pôvodne chcel aj predkladať na 

zastupiteľstvo, ale poslanci národnej rady nás predbehli, 

ja som potom už ten materiál nepre nepredkladal, pretože 

poslanci národnej rady schválili, že majetkové priznania 

v určitom rozsahu, teda s istými obmedzeniami, sa po 

odovzdaní našej komisii majú našou komisiou zverejňovať na 

webovom sídle hlavného mesta od budúceho roka.  

Čiže, inými slovami, keď nám podáte majetkové 

priznania za tento rok budúci rok, tak tie majetkové 

priznania s určitými obmedzeniami, ktoré sú aj tuná uvedené 

v bode bé (B) uznesenia, bude naša komisia eee do profilu 

každého z poslancov bude nahadzovať a tam si bude ich môcť 

aj verejnosť a ďalší záujemcovia na webovem sídle mesta 

pozrieť.  
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To jedno z tých opatrení, ktoré sa zavádza v tomto 

návrhu uznesenia s tým, že tí poslanci, ktorí sú nastavení 

tak priaznivejšie voči zverejňovaniu aj nad rámec tých 

požiadaviek ústavného zákona, tak budú  môcť urobiť ak 

podpíšu súhlas s tým rozšíreným zverejňovaním, pričom vzor 

toho súhlasu, tak aby bolo všetko aj v súlade s ochranou 

osobných údajov je prílohou k tomuto materiálu.  

Aj o tom je tento materiál, že chceme ukázať 

verejnosti, že vieme byť trans, alebo chceme byť 

transparentní, nemáme čo skrývať, a teda tí, ktorí chcú eee 

mať zverejnených viacero údajov ako požaduje zákon, môžu 

tak urobiť v súlade s platnými zákonmi, teda po podpídaní 

toho súhlasu.  

Ďalšia vec, ktorá sa tu zavádza je tá, že za, zákon 

od budúceho roka umožňuje, aby verejný funkcionár podal 

majetkové priznania aj elektronicky. Ale elektronicky by sa 

to malo podávať na ústredný portál verejnej správy, ktorý 

spravuje úrad vlády. Oni tam chcú vytvoriť taký modul, 

samostatný modul, kde by sa to malo nahodiť, ale podľa 

informácií ktoré mám, ktoré mám teda spred dvoch týždňov, 

tak tie sú také, že zatiaľ ten modul vytvorený nie je. 

Takže neviem vám viacej o ňom povedať. 

Ale v tomto uznesení navrhujeme, že ak poslanec si 

zverejní svoje majetkové priznanie v tom module na tom 
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ústrednom portáli štátnej správy, tak by mal dať našej 

komisii o tom vedieť. Aby sme my vedeli to potom 

prelinkovať.  

Pokiaľ ide o nejaké technické zabezpečenie tohto 

procesu, tak je to prekonzultované s magistrátom, mali by 

sme to mať čo najskôr od budúceho roka, predpokladám, 

možnože aj od budúceho roka hneď už pripravené v tých 

profiloch jednotlivých poslancov.  

Primátora sa to netýka, lebo podľa nového zákona, no 

novely ústavného zákona pán primátor bude dávať majetkové 

priznania výboru pre nezlučiteľnosť funkcií do národnej 

rady. Takže, my vieme zabezpečovať len majetkové priznania 

a zverejňovanie poslancov. Primátorove majetkové priznanie 

bude, bude zverejňovať výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.  

No a súčasťou toho uznesenia je aj to, aby keď budeme  

vyhodnocovať protikorupčné minimum, tak ten bod, ktorý 

hovorí o tom zverejňovaní, sa bude môcť vykazovať ako 

splnené opatrenie, tým pádom aj mesto Bratislava v tých 

hodnoteniach, ktoré robí, napríklad, Transparensy 

Internejšl (Transparency International) a podobne, bude nám 

môcť dať priaznivejšie hodnotenie.  

No a takisto ukladáme v uznesení, aby nám príslušní 

zamestnanci magistrátu vyšli, či už predsedovi komisie, 
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alebo tajomníčke komisie v ústrety pri tom zverejňovaní 

tých majetkových priznaní.  

Ja využijem túto príležitosť, lebo nechcem sa veľmi 

hlásiť už v rámci toho bodu. Že dávam do pozornosti, že 

prílohami tohto materiálu sú aj nové tlačivá na vypĺňanie 

majetkových priznaní a to kvôli tomu, že už komisia naša 

nebude schvaľovať tieto tlačivá, keďže tlačivá sú súčasťou 

ústavného zákona.  

Čiže, už je predpísané aké tlačivo musia mať všetci, 

už nebude možné si to nejakým spôsobom eee vlastnoručne 

konštruovať čo tam bude, čo tam nebude, je to predpísané 

zákonom.  

A ďalšia vec, alebo ďalšie dve veci, ktoré chcem 

spomenúť, aby, dať do pozornosti je, že posúva sa termín 

z konca marca na koniec apríla. Čiže budúci rok budeme 

podávať majetkové priznania do konca apríla spolu s tými 

daňovými dokladmi. Teda nebudú dva termíny jak teraz, že 

marec a apríl pre daňové doklady,  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi jeden spojený.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

ale bude jeden spoločný termín. Samozrejme, 

s výnimkou tých, ktorí budú mať odložené podanie toho 

daňového priznania.  

A ďalšie taká dosť zásadná vec je, to je také 

sprísnenie, že kto s tými daňovými dokladmi, že už nebude 

stačiť len to také jednoduché potvrdenie o tom, že sa 

podalo daňové priznanie a nejak nejaký súhrn, ale bude 

treba mať buď sú eee výpis všetkých príjmov, aby bolo 

z toho vidieť, aké príjmy ten funkcionár mal, to sa 

väčšinou dá vyžiadať z daňového úradu, chvíľu to trvá, do 

tridsiatich dní, alebo treba priložiť komplet celé daňové 

priznanie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, už nebude stačiť ten jednoduchý doklad.  

Zatiaľ toľko. 
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Kto by mal nejaké otázky, tak, tak  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

nech sa pá 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Niekoho, niekto sa teší na to, že bude podávať 

priznania.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Alebo už sa tešíme na Vianoce.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Ste to stiahli, hej?  

Dobre.  

Takže. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 597 

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa vždycky preventívne, keďže som trošku 

roztržitá, vždy som preventívne posielala aj, aj svoje 

majetkové priznanie aj, aj daňové priznanie, aby tam bolo 

úplne kompletné, takže teraz sa nič nezmení.  

Ale celkom som neporozumela v čom je to navýšenie 

oproti tomu, čo bolo prijaté. Keby si to mohol zopakovať 

exaktne. Či čím sa to líši od toho, čo bolo prijaté. Čo 

mám, čo urobíme teda navyše?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

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

poslankyňa MsZ: 

Okrem toho, čo bolo prijaté zákonom?  
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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. 

Pán Vetrák,  

prosím, reakciu. 

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

Radšej takto. Lebo asi by som to v tej faktickej 

nestihol, lebo je toho viacej. 

Keď si pre,  

A možno aj stihnem, uvidím. Ale radšej som sa 

prihlásil takto.  

Čiže v bode bé (B) je napísané, eee sú napísané 

v bodoch, eee v bode bé (B) návrhu uznesenia je napísané, 

že v bodoch jedna, dva, tri, štyri, čo sa nezverejňuje 

podľa ústavného zákona.  

Čiže, nebudem to čítať, ale  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) áno?  

A teda to, čo sa nezverejňuje, to všet. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 599 

Áno. Poč. Veď ma nechaj dopovedať.  

Čiže, to čo sa nezverejňuje je to, s čím keď bude 

poslanec súhlasiť, že sa zverejňuje, tak a bude 

zverejňovať. A k tomu, aby sa to, čo sa nezverejňuje mohlo 

zverejňovať musíš dať súhlas. A keď dáš súhlas, tak ti ho 

tam zverejníme aj celé. Dokonca aj to daňové priznanie, ti 

tam zverejníme celé, ale musíš nám dať k tomu súhlas.  

Čiže, pokiaľ nedáš súhlas, tak to bude len striktne 

v zmysle ústavného zákona. A pokiaľ dáš súhlas v zmysle tej 

prílohy kde odškrtávaš s čím dáš súhlas, tak ak dáš súhlas 

so všetkým, tak to bude zverejnené celé úplne komplet. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

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

bez anonymizácie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme veľmi pekne. 
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Do diskusie niekde, nie je nikto ďalší prihlásený. 

Predpokladám, že nám je všetko úplne jasné. 

Poprosím prezent, eee, poprosím návrhovú komisiu 

najprv.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Nebudem čítať celý ten návrh uznesenia, lebo to je na 

dve strany. Máte ho predložený. 

Čiže, budeme schvaľovať eee veci, ktoré súvisia s so 

zverejňovaním majetkových priznaní poslancov mestského 

zastupiteľstva vrátane aj vecí, ktoré sa budú zverov 

zverejňovať dobrovoľne na základe súhlasu a potom tie 

súvisiace opatrenia, ktoré je potrebné k tomu schváliť. 

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. 
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Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  počuť smiech) 

Štrapák. 

Už je koniec, no. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťpäť poslancov. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

Bod 32-Zverejňovanie majetkových priznaní verejných 
funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v 

zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu 

 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   
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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  

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  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 12. decembra 2020  

 603 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie 

súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle 

Protikorupčného minima pre Bratislavu 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. deklarovať 

záujem plniť opatrenia uvedené v Protikorupčnom minime pre 

Bratislavu a zvýšiť tak transparentnosť nakladania s 

finančnými prostriedkami hlavného mesta SR Bratislavy, ako 

aj informovanosť obyvateľov Bratislavy o veciach verejných 

vrátane majetkových priznaní poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
B. berie na vedomie 

že v súlade s čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) zverejňuje 

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 
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mesta SR Bratislavy na webovom sídle hlavného mesta SR 

Bratislavy oznámenia podané poslancami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 7 

ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, a to 

jednotlivo v profile každého poslanca/poslankyne Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy počas výkonu 

tejto verejnej funkcie s týmito obmedzeniami, ak nemá 

súhlas podľa časti C tohto uznesenia na zverejnenie v 

širšom alebo celom rozsahu: 

1. osobné údaje poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy sa zverejňujú len 

v rozsahu titul, meno a priezvisko a verejná funkcia, 

ktorú vykonáva, 

2. nezverejňujú sa údaje o majetkových pomeroch a osobné 

údaje manžela/manželky poslanca/poslankyne Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a 

neplnoletých detí, ktoré s ním/ňou žijú v domácnosti, 

3. nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných 

vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo 

identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa 

čl. 7 ods. 4 písm. c) až f) ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu, 
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4. nezverejňujú sa doklady podľa čl. 7 ods. 2 ústavného 

zákona o ochrane verejného záujmu (t. z. daňové 

doklady). 

C. schvaľuje 

vzor tlačiva na vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov a iných údajov, ktoré poslanec/poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a v prípadoch, 

ak je to potrebné, aj manžel/manželka poslanca/poslankyne 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

vyplňuje na účely zverejňovania oznámenia podávaného 

poslancom/poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o 

ochrane verejného záujmu v celom rozsahu alebo v rozsahu 

širšom, ako to ukladá ústavný zákon o ochrane verejného 

záujmu 

D. ukladá 

poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  

aby písomne informovali komisiu na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy alebo iným 

spôsobom určeným predsedom tejto komisie o podaní 

majetkového priznania elektronickými prostriedkami v súlade 

s čl. 7 ods. 12 a čl. 8 ods. 8 ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu. 
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E. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby pri predkladaní aktualizácií Protikorupčného 

minima pre Bratislavu vyhodnocoval bod 26 tohto 

dokumentu ako splnené opatrenie v rámci politiky 

etiky, 

T: 01. 01. 2020 

2. aby zabezpečil, že príslušní zamestnanci Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy poskytnú súčinnosť 

predsedovi a tajomníčke komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

ak o to požiadajú pri plnení ich úloh vyplývajúcich z 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ktoré sú 

uvedené v časti B tohto uznesenia. 

T: priebežne a bezodkladne 

od 01. 01. 2020 

koniec poznámky) 
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BOD 33 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: 

A máme, myslím, ešte dva body. Áno? Áno. 

Pani Kiczegová,  

nech sa páči. 

Bez úvodného slova je Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách 
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poslancov 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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťštyri poslancov. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
12.12.2019 

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

 Prítomní: 24 Áno 24 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   

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  

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  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
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: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 12. 12. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 RÔZNE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A posledný bod dnešného rokovania je Rôzne. 

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Keďže sa nikto ne, prihlásil sa pán Polakovič.  
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Nech sa páči. 

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

Mne to je veľmi ľúto, ale musím splniť jeden sľub, 

ktorý som dal svojim kolegom z Lamača, ale tiež poprosím 

predĺžiť, ale budem sa snažiť to skrátiť.  

Mám dva podnety. Jeden je aj inšpirácia z toho, čo 

sme tu, čo sme tu boli svedkom tej prestrelky medzi eee 

zamestnancami sekcie územného plánovania a pani starostkou 

Aufrichtovou.  

Popritom ma napadlo, keďže sme mali predtým nejaké 

stretnutie práve so sekciou územného plánovania kvôli 

nejakým, nazvem to eufemisticky, neetickým stavbám v našej 

mestskej časti a eem a stanoviskám k investičnej činnosti, 

ktoré boli vydané v minulosti, chcel by som odporučil 

požiadať asi pána riaditeľa, keby bolo možné zorganizovať 

nejaký wokšop (workshop) medzi predstaviteľmi stavebných 

úradov mestských častí a sekciou územného plánovania, kde 

by si jasne vyjasnili to, čo vlastne znamená záväzné 

stanovisko mesta. 

Eee v našej mestskej časti je zjavné, že náš stavebný 

úrad eee si nie je vedomý toho, že eee, že kladné záväzné 

stanovisko neznamená aj automaticky odporučenie tej stavby, 

alebo teda ako povinnosť toho stavebného úradu ďalej konať 
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a súhlasiť s tou stavbou. Žiaľ, stáva sa nám to veľmi často 

a myslím si, že, že toto si musia vyjasniť, vyjasniť aj 

stavebné úrady. 

Proste, u nás dostávame odpoveď, že veď s tým 

súhlasilo mesto, tak aj my s tým musíme súhlasiť, čo je 

absolútna hlúposť.  

Druhý, druhá časť môjho príspevku je z dnešného 

čerstvého miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Lamač, 

kde bolo príje prijaté uznesenie, ktoré tu chcem nahlas 

prečítať a tiež požiadať o súčinnosť mesta.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Lamač žiada, teda požiadal starostu mestskej časti Lamač o 

vyvolanie potrebných aktivít smerujúcich k dohode s 

Magistrátom hlavného mesta Slovenskej ruplikej a 

Železnicami Slovenskej republiky v záujme výroby a osadenia 

pamätnej tabule na budove želež železničnej stanice 

Bratislava-Lamač a alebo v jej okolí, ktorá by pripomínala 

prvý bratislavský transport do Osvienčimu.  

Aktivitu je vhodné vyvinúť v čase, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) čase, aby odhalenie pamätnej tabule 

sa zrealizovalo pri príležitosti 80. výročia tejto 

udalosti, čo je 27. marca 2022. 
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V roku 1942 bolo na Patrónke zriadené koncentračné 

stredisko, kde boli slovenskí občania židovského pôvodu 

nútene zhromažďovaní pred transportom do Osvienčimu. Odtiaľ 

sa presúvali na neďalekú stanicu v Lamači.  

V prvom transporte bolo sedemstotri práceschopných 

dievčat a mladých žien. Niekoľko dní strávili 

v priestoroch, ktoré nevyhovovali ani základným hygienickým 

podmienkam. V piatok 27. marca 42 išli z Patrónky peši do 

Lamača, kde ich naložili do uzavretých dobytčích vagónov, 

ktoré boli vzápätí zaplombované. Bol to prvý bratislavský 

transport do Osvienčimu.  

V rámci Bratislavy sa nenachádza žiadna pamätná 

tabuľa, ktorá by pripomenula túto smutnú udalosť v našej 

histórii. Nedokážeme zmeniť minulosť, no najmenej čo však 

vieme teraz urobiť, je uctiť si pamiatku našich 

transportovaných židovských spoluobčanov.  

Z tohto dôvodu žiadame tak starostu, teda žiadali tak 

starostu Lamača, ako aj magistrát v zastúpení pána 

primátora, aby vyvinuli všetky aktivity, ktoré by smerovalo 

k ucteniu si pamiatky eee týchto našich spoluobčanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. 

Prosím vás, nezdrhnite, lebo je občerstvenie 

v mezaníne, dobre? Prosím vás. 

Pán viceprimátor Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel využiť  bod Rôzne na poďakovanie 

a popriatie vám všetkým eee šťastných a veselých, 

príjemných, požehnaných sviatkov. Nech ste zdraví v kruhu 

rodiny. Nech vám to všetko vyjde. Rovnako zamestnancom 

magistrátu.  

A chcem aj ten, za ten celkovo za ten prvý rok 

všetkým poďakovať. Myslím si, že to ide veľmi dobrým 

smerom. Viem to porovnať s toho Nesrovnalového obdobia. Je 

to konštruktívne. Veci sa hýbu. A som rád, že dokážeme 

prechádzať aj tými naozaj ťažkými otázkami.  

Takže ďakujem a prajem príjemné sviatky všetkým.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Posledné slovo budem mať ja, keď dovolíte.  

(zasmiatie) 

Okej. Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím vás, a nachystali sme malý raut pre poslancov 

vianočný dole v mezaníne. Eee. Ja sa iba poďakujem za ťažký 

deň, ktorý sme dneska mali. Myslím, že toto je posledná 

vec. 

Chcem sa poďakovať veľmi pekne zamestnancom, ktorí sú 

tiež pozvaní na raut samozrejme dole. A eee to je asi 

všetko.  

Tak šťastné sviatky vám želám, keď sa neuvidíme 

a nech to dobre dopadne. 

A poďte na ten raut, je to tam nachystané. Aspoň 

jeden drik. Dobre? Rýchly.  

Ďakujem veľmi pekne. 

(ukončenie o 18.25 h ) 

X X 
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Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
 
 
 

Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Martin Chren Mgr. Lenka Antalová Plavúchová 
poslanec poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

X X 

 


