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INŠTRUKTÁŽ K POUŽÍVANIU NOVÉHO 
PRIHLASOVACIEHO A HLASOVACIEHO 
ZARIADENIA  

(09.16 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, začnime. Trošku nám to trvalo, ale sme 

pripravení.  

Máme tu tieto nové, relatívne hnusné nové hlasovacie 

systémy. Tak pred tým,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo? 

No, tak pekné, pekné.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A ja, aby som poprosil eee našu kolegyňu, aby vám 

povedala, eee, aby vám povedala nejakú základnú, základné 

informácie k tomu ako fungujú tieto zariadenia, predtým ako 

začneme. 

Nech sa páči.  
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Slavomíra   M i k u l i č o v á ,  sekcia informatiky 

a dátovej politiky: 

Nejdem? Á, už idem. 

Dobrý deň. Počujeme sa? 

Tak ako ste si mohli všimnúť podľa manuálu, ktorý vám 

bol zaslaný, teda dúfam, že ste si všetci prečítali 

s porozumením, máme nové hlasovacie zariadenia, ktoré bolo 

nutné po dvadsiatich rokoch výmeny vzhľadom na jeho 

technickú a morálnu opotrebovanosť. 

Tieto hlasovacie zariadenia sú veľmi jed jednoduché 

na ovládanie a intuitívne. A rozdiel medzi tými predošlými 

je ten, že vaša identifikácia, že ste prítomní na rokovaní 

zastupiteľstva, alebo na hlasovaní, je je rozdiel nad tým, 

že máte vloženú hlasovaciu kartičku zariadení. Kartička sa 

vkladá do hlasovacieho zariadenia.  

Niektorí ju máte naopak zloženú. Erbom smerom k vám 

vašim menom. 

Takže tí, čo máte naopak, tak si ju, prosím vás, 

prehoďte. 

Pán Grendel? (prednášajúca sa zasmiala)  

Ďakujeme. 
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Takže, k prerokúvanému bodu sa prihlasujete druhým 

tlačítkom v poradí, ktorý má znak hlásim sa. Dobre. 

Faktickou poznámkou sa prihlasujete tretím tlačítkom 

v poradí. A máme tu novinku a môžete sa prihlásiť 

do diskusie procedurálnym návrhom, čo je štvrté tlačítko 

v poradí. 

Keď sa prihlásite procedurálnym návrhom na, eee 

na obrazovkách v miestnosti sa to zobrazí mo eee zeleným. 

Budete zelený vysvietený a bude tam taký znak.  

Ja to teraz vyskúšam. Kolega?  

Áno, čiže vyzerá to, že v takom zelenom móde. 

Keď sme, keď sme faktickou, tak sme v modrom. Áno? 

Ak áno, vyskúšajte si to.  

Eee, a potom ďalšia novinka, ktorú som spomínala je, 

že vaša prihla, je pri hlasovaní, že pri, eee, keď sa ide 

hlasovať, už sa neprezentujete, že ste prítomní, pretože 

prítomní ste tým, že máte vloženú kartičku vo vašom 

hlasovacom zariadení. Už iba hlasujete či ste, za či ste sa 

zdržali, alebo či ste proti. 

Tak vás chceme upozorniť, pokiaľ budete opúšťať 

rokovaciu miestnosť, treba, aby ste vybrali tú kartičku 
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z hlasovacieho zariadenia. Dobre? Aby to neovplyvňovalo 

nejakým spôsobom kvórum. 

Ak teraz potrebujete, môžme si to nejakým spôsobom 

vyskúšať. Ak chcete, môžme zahlasovať. Také jednoduché 

testovacie hlasovanie. Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, zvukové zariadenie 

vrčí) dane z nehnuteľností zvyšujeme o tisíc percent.  

Nikto nehlasuje zrazu.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo, predsedajúci sa 

smeje a hovorí naraz)  

Obrovský tento (poznámka: nezrozumiteľné slová).  

To má nové zvuky? To sme iný zvuk. Toto je problém.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie len o tom. Ne neni dobrý (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Okej. Myslím že nám to funguje. Keď to nebude 

fungovať, máme tu našich kolegov. 
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Mohli by sme sa pustiť dne dnešného eee tohtoročného 

prvého zastupiteľstva.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

 

OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, dámy a páni. 

Akože toto neni dobre. Proste.  

Otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom  ví, vás všetkých vítam.  

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, dovoľujem si vás upozorniť výtvarné práce 

žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Eugena 

Suchoňa, ktorá sídli v Mestskej časti Bratislava Dúbravka a 

ktoré sú vystavený predsálí Zrkadlovej siene.  

Sú to umelecké diela detí rôznych vekových kategórií, 

detí od veku predškolského až po stredoškolákov 

a vysokoškolákov. Táto kolekcia je veľmi rozmanitá, nakoľko 
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sú tam predstavované práce žiakov s tematikou prírody, 

zvierat, portrétov, architektúry a víťazne sú súťažné 

práce.  

Základná škola Eugena Suchoňa taktiež zúčastňuje 

rôznych celoslovenských a medzinárodnej súťaži, kde sa 

reprezentuje nielen samotný umelec a škola, ale aj hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Prajem vám (poznámka: odkašľanie) príjemný umelecký 

zážitok.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

predtým ako eee prejdeme k pracovnej časti 

zastupiteľstva, dovoľte mi povedať zopár slov na začiatok 

tohto kalendárneho roka. 

Toto je naše prvé zastupiteľstvo. 

Poprosím kolegov, aby sa prestali baviť, eee, aby som 

mohol po zopár tých slov. 

Po prvé, eee, ja by som sa vám ešte raz veľmi rád 

pekne poďakoval za minulý rok. Myslím si, že tá téza, ktorú 

som mal ešte pred voľbami a to tu, ktorú vy, ktorí ste tu 

dlhšie všetci dobre poznáte, že eee, že spolupráca 

v zastupiteľstve je gro preto, aby sme naše mesto mohli 

posúvať dopredu eee platí viac a viac. 
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Takže ešte raz ďakujem za spoluprácu všetkým klubom, 

všetkým poslancom za minulý rok pri ťažkých témach, ktoré 

sme nejakým spôsobom zvládli.  

Eee takisto by som chcel dať jeden novoročný sľub. 

Eee ak má akýkoľvek poslanec, alebo poslankyňa pocit, že, 

že ich nejakým spôsobom zanedbávam, alebo že na mňa nemá 

nejaký taký kontakt, alebo, proste, akýmkoľvek spôsobom 

jeho alebo jej hlas nie je počuť pri spravovaní nášho 

mesta, sme tu pre vás, ozvite sa, eee viete, že tu máme 

splnomocnenca alebo človeka, ktorý sa stará aj o poslancov 

a poslankyne, eee ktorý je vaša spojka. Záleží mi na tom 

aby, aby sme nejakým spôsobom dobre bačovali aj tento rok. 

Takže to je môj záväzok. A budem veľmi rád, keď, eee, 

keď, eee, ak máte akúkoľvek tému, neváhajte ma kontaktovať, 

nájdem si čas vždycky. Veľmi mi záleží a urobím všetko pre 

to, aby sme naďalej v zastupiteľstve dokázali spolupracovať 

a dokázali tú Bratislavu posúvať vpred. 

Nehovorím, že musíme súhlasiť všetci vždycky. To ani 

neni cieľ, ani to nefunguje, ale základné veci majú byť 

rozhodované nie na základe emócií, alebo nejakých 

politických preferencií, ale na základe toho, čo je dobré 

pre Bratislavu. 

Takže, ešte raz vám ďakujem a to je, môj záväzok som 

teda dal. Vy mi potom poviete, či som splnil alebo nie.  
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OVERENIE UZNÁŠANIASCHOPNOSTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz prístupe k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Eee, myslím, že sme uznášaniaschopní. Je to isté. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadal eee Ján Karman, poslanec 

ktorí odíde z rokovania skôr je Jozef Uhler a poslanec, 

ktorí príde na rokovanie neskôr je Martin Vlačiky.  

Eee. Okej, prepáčte, tak už pani Mikulovičová 

urobila, eee, už sme urobili tú skúšku hlasovacieho 

zariadenia, takže ideme ďalej. 

Ďakujeme jej veľmi pekne.  
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eeem. Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca a 

Lenku Antalovú Plavúchovú. 

Eee. Ak nemá nikto žiadny iný návrh, prosím, 

prezentujme sa a hlasujte.  

Už iba hlasujte tým pádom, myslím že to tak je.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Toto je, že absurdný mikrofón.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) mi nevyhov 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Okej. To je ten nový zvuk. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Oooup. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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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 (gong) 

Okej.  

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča a Elenu 

Pätoprstú. 

Mmm. Ja im chcem poďakovať aj za minulý rok, že veľmi 

poctivo, eee, tam riešili všetky naše veci. 

Ak nemá nikto žiaden iný návrh, tak si vás poprosím 

prezentujte sa a hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

My si tam môžme nejaké ešte zvuky potom nadstaviť, 

že? Iné, alebo čo. Keby že chceme? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Hej?  
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dva. 

Prítomných tridsaťosem. 

Navrhujem a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo 

zvolilo návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Voľba návrhovej komisie 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  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   
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

Takže poprosím poslankyňu, pani poslankyňa tam už je, 

poslancov a poslanca, aby zasadla na vyhradené miesta.  

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania dnešného zasadnutia. 

mestského zastupiteľstva ste obdržali 23. januára 2020. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 12. 2019 

2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, 
Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou Zuzanou 
GrausRudavskou 

 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
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v Bratislave, k. ú.  Nivy, parc. č. 21818/1, parc. 
č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, 
spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom 
v Bratislave 

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod 
kontajnerovými stojiskami 

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej 
a Jaromírovi Botkovi 

6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, 
Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Devín, parc. č. 728/6, 729/1, 21, 23, 
spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom 
v Bratislave 

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1025/12,  Zuzane 
Kamhalovej 

9. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 
2019 

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

11. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 5 – 7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov 
Bratislava 

12. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 
1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 
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13. Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta 
SR Bratislavy 

14. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 
v roku 2019 

15. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 668/8 a parc. č. 668/9, 
Segnerova ulica, do správy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

16. Vzdanie sa členstva poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Romana Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii 
územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 
2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

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

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

20. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h) 

21. Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na 
Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ 
Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória 
v Bratislave (materiál bude prerokovaný ako prvý 
o 16.30 h po vystúpení občanov) 

22. Rôzne 

23.  
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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 činnosti Dozornej rady Mestského centra 
Stará tržnica za 2. polrok 2019 

c) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 
na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v 
organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 

d) Informácia o plnení opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 16/2018 zameranou na preskúmanie nájomných 
vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie 
(v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) 
vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy na ulici 
M. C. Sklodowskej 

e) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“) 

f) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

g) Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 

h) Organizačné zmeny na magistráte v roku 2019 – správa 
o stave a vývoji ľudských zdrojov na magistráte 
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i) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
november 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 bol zaslaný a ako bol aj 

zverejnený.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

mmm. konštatujem, že návrh dneš, programu dnešného 

zasadnutia sme schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov.  
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Prepáčte nie, ešte, áno. A teraz ideme robiť zmeny. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania, tak ako bol zverejnený  návrh 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že dovolil by som si vás informovať, že 

z dnešného programu zasadnutia mestského or zastupiteľstva 

sťahujeme organizačný ma, informačný materiál pod písmenom 

há (h) Organizačné zmeny na magistráte v roku 2019, eee, 

ktorý bude zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva 

v mesiaci v marci.  
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A zároveň na jeho miesto pod písmenom  há (h) 

zaraďujeme informačný materiál pod názvom Informácia 

o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, 

ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie 

roka 2019. 

Ďalej navrhujem zaradiť do programu dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva dva materiály. 

Je to prvý pod názvom Návrh na zverenie nehnuteľností 

do správy mestských častí Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-

Rača a Bratislava-Dúbravka ako bod číslo 15A, 

a druhý materiál pod názvom Personálne zmeny 

v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

- Bratislava Turisť bord (Tourist Board), bod číslo 10A.  

To by sa malo stihnúť, aby, eee desať A. 

Eee. Nech sa páči o od otváram diskusiu k tomuto, 

k týmto zmenám v programe.  

Máte slovo.  

Ďakujem pekne.  

Poďme teda hlasovať o jednotlivých návrhoch, ktoré 

dopĺňajú, respektíve menia program dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva v tom poradí, ako bolo prednesené.  
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Takže hlasujeme o eee, myslím že o sťahovaní 

nemusíme, že? To som iba stiahol a hlasujeme o pridaní, že?  

Tak.  

Hlasujeme o. hlasujeme o bode 15A, a to je návrh 

návrh na zverenie tých nehnuteľností, o ktorých som 

hovoril. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania – zaradenie bodu 15A 

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

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

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

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, hlasujeme o druho, pridaní druhého materiálu pod 

názvom Personálne zmeny v bétébé (BTB) bod číslo 10A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pätnásť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula a prítomných tridsaťdeväť. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Hup. Mmm.  

Môžem myslím, že konštatovať, že eee program dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

upravený.  

Ako celku hlasovali na začiatku o ňom, že? Nemusím 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo).  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania – zaradenie bodu 10A 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 33 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovolím si vás ešte upozorniť, že ak sa rokovanie 

mestského zastupiteľstva ukončí pred šestnástou, eee, eee, 

ma, eee, body, ktoré majú presne stanovený čas 

prerokovania, budú prerokované za bodom Rôzne v poradí 

Interpelácie, eee po štrnástej, Vystúpenia občanov 

šestnásta, eee, Petície 16 30. Okej?  

To znamená, že mmm, áá jas, asi to je jasné.  

 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SRBratislavy splatných 
k 31. 12. 2019 

2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, 
Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou Zuzanou Graus 
Rudavskou 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 
21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, 
spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom v 
Bratislave 

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod 
kontajnerovými stojiskami 
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7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Devín, parc. č. 728/6, 729/1, 21, 23, 
spoločnosti KPRHT 4,s. r. o., so sídlom v Bratislave 

8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1025/12, Zuzane 
Kamhalovej 

9. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 
2019 

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

10A. Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist 
Board 

11. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 5 – 7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov 
Bratislava 

12. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 
1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 

13. Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta 
SR Bratislavy 

14. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v 
roku 2019 

15. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 668/8 a parc. č.  668/9, 
Segnerova ulica, do správy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

15A. Návrh na zverenie nehnuteľnosti do správy mestských 
častí Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Rača, 
Bratislava-Dúbravka 
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16. Vzdanie sa členstva poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Romana Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii 
územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

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

20. Interpelácie 

21. Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej 
ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, CZŠ 
Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave 

22. Rôzne 

 

16.00 h Vystúpenie občanov 

 

Informačné materiály 

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

k) Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra 
Stará tržnica za 2. polrok 2019 

l) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 
na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v 
organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 

m) Informácia o plnení opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 16/2018 zameranou na preskúmanie nájomných 
vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie 
(v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) 
vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy na ulici 
M. C. Sklodowskej 
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n) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“) 

o) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

p) Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 

q) Organizačné zmeny na magistráte v roku 2019 – správa 
o stave a vývoji ľudských zdrojov na magistráte 

r) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
november 2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 
31. 12. 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mmm. Prvým, poďme k programu. Prvým bodom dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva je materiál pod názvom 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2019. 

Nech sa páči, eee, organizačné.  

Ja neviem. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň.  

Takže predkladáme vám klasickú informáciu o plnení 

uznesenia k 31. 12.  

V tomto materiáli sú zahrnuté všetky uznesenia, aj 

tie, ktoré neboli termínované, ktoré nemali presne určený 

termín, takže tie vždy vykazujeme k 31. 12. A je tam jeden 

návrh na zrušenie jedného uznesenia. 

Toľko našej strany.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) Máme náhradné 

Dobre. Už ide.  

Už nemusíte, my si to tu.  
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Okej, tak poviem iba bod.  

Eee, to znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Eee, Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Te tá. Mikrofóny dlhšie. Ako predtým. 

Eee. Ja len krátko. 

Nebudem navrhovať žiadnu zmenu, doplnenie, len to 

uznesenie, ktoré sa zrušuje, k tomu chcem niečo povedať. 

Tam v podstate išlo o to, že eee tá mediálna komisia, 

ktorá dneska funguje pod kultúrnou komisiou, eee, by mala v 

prípade, že si aj rozpočtové, príspevkové organizácie 

vydávajú nejaké mediálne formáty, tak mala by aj tam 

sledovať, ak je to relevantné, či, či je tam objektívne a 

vyvážené informovanie. Momentálne nemá nedisponujeme 

nejakými informáciami, že by, eee eee, že by tie 

rozpočtové, alebo hlavne príspevkové, ako sú povedzme 

umelecké školy a a tak ďalej, vydávali nejaký takýto typ 

mediálnych produktov, takže preto sa tam navrhuje zrušiť 

uznesenie. Ale v prípade, že by sme nejako v priebehu 

volebného obdobia zistili, že nejaké také mediálne formáty 

sa začnú vydávať, vydávajú sa tak vlastne by sa znova 
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takéto nejaké uznesenie navrhlo zastupiteľstve, aby 

mediálna komisia mohla v zmysle svojho štatútu konať. 

Takže to len na upresnenie.  

Eee, momentálne nejako voči tomu nenamietam, len 

teda, že eee môže sa stať, že sa k takejto úlohe v 

budúcnosti vrátime, ak to bude potrebné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, o tomto bode sa hlasuje? Nie. Áno?  

Tak prosím pekne, prezentujte sa a hlasujte. 

To si nikdy nepamätám.  

Aha, prepáč.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ďakujem. 

Aha, už máme aj eee mmm zelenú. Ale to ste stlačili 

procedurálny návrh myslím? Či ako to je? 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A asi faktické tam mali byť. Neviem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktické sú iné. Keby? Faktické je ten tretí myslím.  

Jáj, to už ste hlasovali. Okej. Ospravedlňujem sa. To 

by bolo hlasovanie.  

Tak ešte raz, tak sa vymažte to a ideme teda. 

Odovzdám slovo návrhovej komisie. 

Prepáčte chaos na mojej strane. Moja vina.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Eee, ďa ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu, 

nebudem to celé čítať, ale v bode A berieme na vedomie 

splnené uznesenia, priebežné plnenie uznesenia a plnenie 

uznesenia, kde s, kde neboli určené termíny,  

a v dobe bé (B) schvaľujeme určenie nových termínov 

plnenia uznesení, 
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a v bode cé (C) zrušujeme uznesenie eee, časť há (h) 

v uznesení číslo 998 2017  z 20 11. 2017. 

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. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2019 

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

 

Klub Team Vallo:   
 

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 
 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
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 plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.    856/2017 časť B bod 4 zo dňa 25. 5. 2017 

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

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

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

1.6 č.    72/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 

1.7 č.  203/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 

1.8 č. 
 258/2019 časť C bod 2 podbody 2.1.a 2.2. zo dňa 
26. 9. 2019 

1.9 č.  315/2019 časť B zo dňa 24. 10. 2019 

1.10 č.  351/2019 časť C bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č. 
   306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení 
uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 

2.2 č.    357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 

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

2.4   
   260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení 
uznesenia č. 38/2007 časť B zo  dňa 1. 3. 2007 

2.5 č.    283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 

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

2.7 č.  1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 

2.8 č.  1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 

2.9 č.    941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 

2.10 č.  1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

2.11 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

2.12 č.    402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
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2.13 č.    467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 

2.14 č.    639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   

2.15 č.    673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 

2.16 č.    673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 

2.17 č. 
  943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 
1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 

2.18 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 

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

2.20 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 

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

2.22 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 201 

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

2.24 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 

2.25 č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 

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

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

2.28 č.   789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 

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

2.30 č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 

2.31 č. 1212/2018 časť A body 1, 2 a časť B zo dňa 27. 9. 2018 

2.32 č.   198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
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3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy pri ktorých neboli určené termíny 

plnenia: 

3.1 č.   619/2016 zo dňa 29. 9. 2016 

3.2 č.   692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 

3.3 č.   772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 

3.4 č.   800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 

3.5 č.   856/2017 časť B body 3 zo dňa 25. 5. 2017 

3.6 č.   869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 

3.7 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 

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

3.9 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 

3.10 č. 1128/2018 časť D bod 1 zo dňa 25. 4. 2018 

3.11 č.     34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2.zo dňa 7. 2. 2019 

3.12 č.   150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 

3.13 č.   220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 

3.14 č.   221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 

3.15 č.   370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 

 

B. schvaľuje  

4. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy: 
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p. 
č. 
  

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 
  

pôvodný 
termín 
  

nový termín 
splnenia 
uznesenia 
  

4.1 
riaditeľ 
magistrátu 

283/2000 
časť D bod 1 
zo dňa 11. 5. 
2000 

T: trvale 
TK: 1 x 
ročne 
 k 31. 12. 

TK: 
každoročne, 
vždy k 31. 1. 

4.2 
riaditeľ 
magistrátu 

673/2012 
časť C bod 4 
vždy k 31. 3. 

T: vždy 
k 31. 12. 

TK: 
každoročne 
vždy k 31. 3. 

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

31. 8. 2019 
predĺžený 
termín 
plnenia: 
31. 12. 2019 

30. 6. 2020 

 

C. zrušuje  

 

5. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  

Bratislavy: 

5.1 č. 998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, PARC. Č. 21586/35, DROTÁRSKA 
CESTA, MGR. LADISLAVOVI GRAUS 
S MANŽELKOU ZUZANOU GRAUS RUDAVSKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dva, Návrh na predaj ak, ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúce sa pozemku v 

Bratislave Staré Mesto, na Drotárskej ceste pánovi 

Ladislavovi Grausovi aj s manželkou Zuzanou Graus 

Rudavskou.  

Eee. Eee. Odovzdám slovo pánovi Szabovi. 

Nech sa páči.  

No?  

No funguje. Už to ide. (poznámka: nezrozumiteľné 

slová, zvuk vydáva rôzne chrčanie.) 

(poznámka: počuť ženský hlas „nebude mikrofón“) 

(poznámka: počuť mužský hlas „nevadí“) 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Raz, raz. Áa. Už teraz to ide.  

Môžem?  

Tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

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

nehnuteľností: 

Aa.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Okej. 

Takže predmetom žiadosti je sedem metrov štvorcových 

v katastrálnom území Staré Mesto za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku využívaného 

ako záhrada za účelom scelenia pozemkov v bezpodielovom 

spoluvlastníctve žiadateľov.  

Eeem. V súčasnosti žiadatelia uhrádzajú platby za 

užívanie predmetného pozemku bez právneho titulu. 
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Eee, cena eee, všeobecná hodnota na základe 

znaleckého posudku bola stanovená na tristotridsaťdeväť Eur 

aj dvadsaťdeväť centov za meter štvorcový.  

Finančná kom, eee všetky stanoviská sú súhlasné. 

Finančná komisia finanč, eeem,  predmetný materiál 

prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  odporučením 

úpravy ceny podľa eee mediánu z cenovej mapy za cenu 

osemstodvadsaťšesť Eur aj šesťdesiattri centov za meter 

štvorcový. 

Materiál na mestskej rade bol prerokovaný. Mestská 

rada odporúča materiál prerokovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Poslanec Tešovič, 

nech sa páči.  

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

Počuť ma? Áno. 
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Ďakujem pekne za slovo, pán, pán primátor.  

Ako tu už odznelo, tento, tento materiál bol 

prerokovaný aj vo finančnej komisii, kde na základe cenovej 

mapy eee sme teda došli k cene osemstodvadsaťšesť celá 

šesťdesiattri eur za meter štvorcový, čo je teda cena 

v mieste a čase obvyklá.  

A a preto podávam pozmeňujúci návrh, aby sme text 

uznesenia v znení: 

 

za kúpnu cenu celkove dvetisíctristosedemdesiatpäť Eur 

a tri centy  

nahradili textom  

za kúpnu cenu osemstodvadsaťšesť Eur a šesťdesiattri centov 

za, za meter štvorcový, to znamená, za kúpnu cenu celkove 

päťtisícsedemstoosemdesiatštyri Eur a štyridsaťjedna 

centov. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Eee. Mmm. To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tak najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, 

ktorý predložil pán poslanec Tešovič. 

Čiže budeme v texte uznesenia nahrádzať slová 

za kúpnu cenu celkovo dvetisíctristosedemdesiatpäť Eur aj 

tri eurocenty, 

budeme to nahrádzať textom 

za kúpnu cenu osemstodvadsaťšesť Eur aj šesťdesiattri 

eurocentov za meter štvorcový, to jest za kúpnu cenu 

celkovo päťtisícsedemstoosemdesiatšesť Eur aj štyridsať na 

eurocentov. 

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo jeden poslancov alebo poslankyňa. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 2-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, Mgr. Ladislavovi 
Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou 

 
návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

 

 Prítomní: 39 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva 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   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 
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E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

Milan. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Na mikrofón. Už je. Dobre. 

Čiže, budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia ako o 

celku už v znení toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme 

schválili. 

čiže schvaľujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj pozemku v katastrálnom území Staré Mesto za kúpnu 

cenu celkovo tú, ktorú sme už schválili a s podmienkami, 

ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené.  

Ide o osobitný zreteľ, takže je potrebné tri pätiny 

všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať 

pán primá, pmpr. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasoval jeden poslankyňa alebo poslanec. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 2-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, Mgr. Ladislavovi 
Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou 

 
hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatej zmeny 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, Mgr. Ladislavovi Graus 

s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 21586/35 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 7 m², zapísaného na LV č. 1656, do 

bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Ladislava Grausa, 

bytom xxxxx  a Zuzany Graus Rudavskej, bytom xxxxxxxx , za 

kúpnu cenu 826,63 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 

5 786,41 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako bezpodieloví spoluvlastníci priľahlých nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 10219 - pozemkov v bezprostrednej 

blízkosti k predmetu predaja, a zároveň kupujúca ako 
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výlučná vlastníčka nehnuteľností zapísaných na LV č. 1251 - 

stavby a pozemku v bezprostrednej blízkosti k predmetu 

predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie 

uvedeného pozemku v bezprostrednom dotyku s nehnuteľnosťami 

v ich vlastníctve, pričom predmet prevodu je využívaný ako 

súčasť oplotenej záhrady kupujúcich, teda skutkový stav 

bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 3 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. NIVY, PARC. Č. 21818/1, PARC. 
Č. 21817, PARC. Č. 21844/2 A PARC. 
Č. 21844/54, SPOLOČNOSTI SMART CITY 
CENTRE S. R. O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, ideme ďalej. Bod číslo tri, Návrh schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmy 

časťu pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Nivy, 
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parcela 21818/1 a 2181 17. a tak ďalej, spoločnosti Smart 

City sentr (centre) so sídlom v Bratislave.  

Nech sa páči, 

pán Szabo, máte slovo.  

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

nehnuteľností: 

Raz. Účelom nájmu je zabezpečenie prístupu cez 

pozemky vo vlastníctve hlavného mesta počas stavebných prác 

k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a následné rekonštruk, 

v následnej rekonštrukcie komunikácií spevnených plôch a 

užívania pozemku ako zariadenie st eee staveniska, 

manipulačného priestoru a následnej rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch v súvislosti s realizáciou 

stavby polyfunkčný areál Prievozská Nové Apollo.  

Celková výmera je dvetisícštyristodeväťdesiatsedem 

metrov štvorcových.  

Výška nájmu je stanovená podľa rozhodnutia 33 2015 

tak ako je uvedené v materiáli. 

Stanoviská oddelení sú súhlasné s podmienkami, ktoré 

sú zapracované aj do nájomnej zmluvy. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné.  
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Komisia finančnej stratégie a pre správu o podnikanie 

s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu s materiál schváliť podľa 

predloženého návrhu uznesenia.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán starosta Chren,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som len stručne chcel dodať zopár informácií.  

Síce sa v materiáli píše, že ide o spoločnosť Smart 

Sity sentrs (Smart City centre), ale teda reálne ide 

o spoločnosť Há Bé Reavic (HB Reavis), ktorá realizuje 

búranie a novú výstavbu Nového Apolla, toho Apollo bisniz 

centra (Apollo business centra), ktoré malo problém 

so statikou. A aktuálne informácia je, v materiáli sa 
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uvádza, že teda už bolo vydané búracie aj územné 

rozhodnutie a ja som práve včera dostal od stavebného úradu 

informáciu, že už majú pre mňa podpis aj stavebné povolenie 

na tú novú budovu a neboli tam žiadne námietky nejaké 

v procese, ak nerátame pána Slávika myslím.  

A chcem povedať, že naozaj stavebník dodržal, čo 

sľúbil pritom búraní. To búranie prebieha už niekoľko 

mesiacov  a robia ho tak citlivo, ako som ešte nezažil. 

Tak, aby minimalizovali negatívne dosahy na okolie. Naozaj 

to doslova ručne rozoberajú. 

Zároveň, čo je taká negatívna stránka, neviem, kde 

hľadať vinníka, ale minulý rok bol zmenený zákon 

o developerskom poplatku, možno mnohí viete, a budova 

ktorej sa toto najviac týka celej Bratislave, je práve toto 

Nové Apollo. Pretože to, čo bolo prijaté v tom zákone bolo, 

že v prípade sa budova stará na stavia na mieste novej 

budovy, kde stavebné povolenie, teda búracie bolo vydané v 

nejakom časovom období, myslím tri roky, tak sa 

developerský poplatok platí len tej plochy, ktorá je väčšia 

oproti tej pôvodnej budove, čo v tomto prípade znamená pre 

mestskú kasu a mestskočasnú približne mínus osemsto, 

deväťstotisíc Eur na developerskom poplatku.  

Na druhej strane stavebník eee. podpísal so mnou 

memorandum a už minulý rok, napríklad, preinvestoval 
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približne tridsaťtisíc Eur do dobrovoľne do zveľadenia 

detského ihriska na Budovateľskej. 

Viem, že s magistrátom veľmi intenzívne pracovali 

na lepších cyklotrasách v tejto oblasti.  

A čo je dôležité v memorande sa zaviazali aj k jednej 

veci, že parkovacie miesta na Mlynských Nivoch a tam 

za budovou, ktoré sú na mestskom pozemku a vo vlastníku vo 

vo vlastníctve stavebníctva sta stavebníka najneskôr eee 

ku kolaudácii tej budovy prevedú bezplatne na mesto alebo 

na mestskú časť. Čo je veľmi dôležité z hľadiska, či už 

parkovacej politiky, alebo z hľadiska uvažovanej 

električkovej trasy, ktorá by práve na ich mieste mala 

prechádzať, je veľmi dôležité, aby eee neboli eee nejakým 

spôsobom prekážkou. 

Takže toľko len také že faktické informácie. 

My ako mestská časť sme dali, samozrejme, súhlas a už 

v takomto stave, si myslím, že si ani neviem predstaviť, že 

by tie pozemky neboli (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci alebo 

doplňujúci návrh, budeme hlasovať o uznesení tak ako ho 

máme predložené. 

Čiže schváľujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemkov v katastrálnom území Nivy za účelom 

užívania pozemku ako zariadenia staveniska a následnej 

rekonštrukcie komunikácie spevnených plôch spoločnosti 

Smart Sity esero (Smart City s. r. o.) za nájomné, je tam v 

troch bodov rozpísané, jednak tridsať euro, 

stoosemdesiatdva päťdesiat a devätnásť euro podľaj v tých 

jednotlivých obdobiach ako je tam uvedené a s podmienkou, 

ktorá je tiež uvedená v návrhu uznesenia. 

Je to osobitný zreteľ, tri pätiny všetkých poslancov. 

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. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jeden, 

nehlasovali dvaja. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 3-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 

a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre 
s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 40 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 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 ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 

a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre 

s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 

Uznesenie  
zo dňa 30. 01. 2020 

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 v Bratislave, 

k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 21818/1 – ostatné plochy 

vo výmere 424 m², parc. č. 21817 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 340 m², parc. č. 21844/2 – ostatné 

plochy vo výmere 1 238 m², za účelom zabezpečenia prístupu 

počas stavebných prác k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 

a následnej rekonštrukcie komunikácií a spevnených plôch, 

a pozemku parc. č. 21844/54 – ostatné plochy vo výmere 

495 m², za účelom užívania pozemku ako zariadenie 

staveniska (manipulačného priestoru) a následnej 

rekonštrukcie komunikácií a spevnených plôch, v súvislosti 

s realizáciou stavby „Polyfunkčný areál Prievozská – Nové 
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Apollo“, spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom 

Mlynské Nivy 16, v Bratislave, IČO 50295365, za nájomné:  

1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo pri výmere 2 002 m² predstavuje 

ročne sumu 60 060,00 Eur, 

2. 182,50 Eur/rok/m² za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo pri výmere 495 m² predstavuje 

ročne sumu 90 337,50 Eur, 

3. 19,00 Eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo pri výmere 2 497 m² predstavuje 

ročne sumu 47 443,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov v k. ú. Nivy je 

predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov parc. č. 21818/1, 

parc. č. 21817, parc. č. 21844/2, za účelom zabezpečenia 

prístupu počas stavebných prác k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa a následnej rekonštrukcie komunikácií a 

spevnených plôch, a pozemku parc. č. 21844/54, za účelom 

užívania pozemku ako zariadenie staveniska (manipulačného 

priestoru) a následnej rekonštrukcie komunikácií a 

spevnených plôch, v súvislosti s realizáciou stavby 

„Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo“, spoločnosti 

Smart City Centre s. r. o., pričom na vydanie stavebného 

povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k 

dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. DÚBRAVKA A NOVÉ MESTO, POD 
KONTAJNEROVÝMI STOJISKAMI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Eee. Návrh ná, bod číslo štyri. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v 

katastrálnom území Dúbravka a Nové Mesto pod kontajnerovými 

stojiskami. 

Nech sa páči.  

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o celkovú výmeru štyridsaťpäť metrov 

štvorcových.  

Výška nájmu je stanovená podľa rozhodnutia 33 z roku 

2015.  

Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné. Prípadné 

pripomienky sú zapracované do návrhu nájomnej zmluvy.  

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu o podnikanie 

s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu uznesenia.  

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada odporučila materiál prerokovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v Bratislave za účelom vybudovania nového 

kontajnerového stojiska a užívanie jestvujúceho 

kontajnerového stojiska na dobu neurčitú za nájomné päť 

euro na meter štvorcový za rok a s tou podmienkou, ktorá je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 72 

uvedená v návrhu uznesenia aj s tými ďalšími, ďalším 

textom. 

Môžte dať o tom, 

pán primátor, hlasovať. 

Sú to tri pätiny všetkých poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 4-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 

 Prítomní: 40 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 

 

Uznesenie  
zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, za 
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účelom vybudovania nového kontajnerového stojiska a 

užívania jestvujúceho kontajnerového stojiska, na dobu 

neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok: 

1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 2907/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 

m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Bazovského 15, 17, 19, v zastúpení 

Spoločenstva vlastníkov bytov BAZA, so sídlom 

Bazovského 15 v Bratislave, IČO 31799167, 

2. časť pozemku registra „E“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. 

č. 11891 – orná pôda vo výmere 25 m², zapísaného na LV 

č. 1, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá časti 

pozemku parc. č. 22002/1 – ostatné plochy, bez 

založeného listu vlastníctva, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Račianska 23 a 25, 

v zastúpení Spoločenstva vlastníkov domu na Račianskej 

23-25 so sídlom Račianska 23 v Bratislave, IČO 

31812546, bytového domu Kraskova 4, 6, 8, 10, v 

zastúpení Váš správca spol. s r.o., so sídlom 

Furdekova 4 v Bratislave, IČO 35846925 a bytového domu 

J. C. Hronského 22-26, v zastúpení Bytového družstva 

Bratislava III, so sídlom Kominárska 6 v Bratislave, 

IČO 00169633, 

s podmienkou: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 76 

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná 

zmluva podľa bodu 1 alebo 2 uznesenia v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti 

stratí platnosť. 

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

neskorších predpisov nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom 

na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol 

účelný. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OS. ZRETEĽA - POZEMKU V K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 250/21, BARBORE 
KANCLÍŘOVEJ A JAROMÍROVI BOTKOVI 
 
(POZNÁMKA: PREDKLADATEĽ STIAHOL BOD 
Z ROKOVANIA) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo päť, eee, Návrh na predaj ako prípad. Du 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave v Dúbravke Barbore Kanclížovej a Jaromírovi 

Bodkovi. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

Sorry. 

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

nehnuteľností: 

Raz.  

Celková výmera pozemku je dvadsať metrov štvorcových.  

Eee, účelom je majetkovoprávne usporiadanie právneho 

vzťahu k uvedenému pozemku, ktorý v súčasnej dobe žiadateľ 

užíva.  
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Nárok na bezdôvodného obohate, z titulu bezdôvodného 

obohatenia je uhradený a pravidelne ho uhrádza.  

Stanoviská jednotlivých eee oddelení odborných 

útvarov sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné.  

Jednotková cena, alebo respektíve všeobecná hodnota 

na základe znaleckého posudku bola stanovená na 

stodvadsaťjedna euro aj osemnásť centov za meter štvorcový. 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu. 

Uznesenia s odporučením úpravy ceny podľa med medianu 

eee z cenovej mapy za hodnotu tristojedenásť eur za meter 

štvorcový. 

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. 

Na mestskej rade eee nezískalo uvedený materiál uznesenie.  

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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Aha, to je ten bod, ktorý sme (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

Áno? Počúvame. Pán Tešovič, 

máte slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nemusím. A musím. Tak to nechápem.  

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

No, už, už. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Takže z, aj v zmysle toho, čo tu už bolo povedané, 

podávam pozmeňujúci návrh na na úpravu, na zmenu 

navrhnutého uznesenia, a to tak, že text uznesenia v znení 

za kúpnu cenu dvetisícštyristodvadsať Eur  

navrhujem nahradiť textom 

za kúpnu cenu tristojedenásť eur za meter štvorcový, to 

znamená,  za kúpnu cenu celkove šesťtisícdvestodvadsať Eur.  

Čo je teda cena, ktorá vyplýva z mediánu cenovej 

mapy. 

(poznámka: počuť mužský hlas „Dobre, dobre“) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Pán starosta chce niečo povedať? Skús to dať erbom 

sebe.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej.  

Takže pánovi starostovi nefunguje hlasovacie 

zariadenie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Počkáme ešte, že či sa to nakopne.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Už tam ide náš kolega. Ale už ste, už si prihlásený, 

starosta. Už bo. Už. Tu ťa vidím.   

Nevadí, počkáme dokým to fixneme. 

Vedel by starosta hovoriť do iného mikrofónu, kde 

nemusí byť prihlásený alebo? Aby sme mohli pokračovať? Však 

on nebude hlasovať, takže.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Áno, funguje to.  

(poznámka: počuť mužský hlas „spustili“) 

Nech sa páči,  

pán starosta. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Na mestskej rade som k tomuto bodu, ďalšiemu bodu mal 

pripomienky, nakoľko obidve pozemky aj tento bod aj ďalší 

bod nachádzajú v Dúbravke a v centre Dúbravky a jedná sa 

skoro o tie isté pozemky a cena bola veľmi rozdielna. 

Tu dal súdny znalec su sumu okolo stodvadsať euro 

a o sto metrov nižšie dal súdny znalec pozemok sumu zasa, 

sumu štyridsať euro za pozemok v centre Dúbravky. V starej 

Dúbravke sa pozemky predávajú po tristo Eur meter 

štvorcový.  

My teda zvyšujeme tejto pani na tristojedenásť 

metrov, tristojedenásť Eur meter štvorcový. Je to vlastne 

asfaltová plocha a pánovi v ďalšom bode zvyšujeme na 

stopäťdesiat, alebo stosedemdesiat do. Je to, podľa mňa, 

totálne nespravodlivé z mojej strany, že naozaj (poznámka: 
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nezrozumiteľné slovo) cena tristojedenásť  meter štvorcový 

komisia má, beriem, samozrejme, a myslím si, že tie pozemky 

pod päť aj šesť, ako som hovoril na mestskej rade, má byť 

približne rovnaké nakoľko to je to v centre Dúbravky, je to 

naozaj centrum Dúbravky, čo (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) dvesto euro meter štvorcový, ktorá (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) základné veci, by tam,  podľa mňa, 

mohol byť aj v poriadku, ale to môj názor. 

Čiže, ak sa dá, niečím spôsobom to upraviť tú cenu, 

päťka aj šestka približne rovnako, napokon sú to fakt sto 

metrov od seba pozemky a veľký rozdiel v nich je. A toto 

ešte dokon, toto je dokonca asfalt a bod 6 pán Maixner, 

ktorý to je pán, má v zahraničí, ešte si za, opravuje si 

svoju záhradu, a je to tráva. Čiže, je naozaj úplne niečo 

iné. 

čiže, skúsme nejako porozmýšľať, čo s tými bodmi. 

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči,  

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

V tejto. No. Trvá to chvíľku. 

Eee, ja by som k tomu chcel len povedať toľko, že tie 

tie ceny podľa cenovej mapy, to sú, to sú reálne ceny, 

ktoré sú realizované v v da danom území v danej ulici. 

Samozrejme,  že sú to, vždy prihliadame aj na to aby, aby 

išlo o o podobný alebo porovnateľný typ pozemku. A ja tu v 

rámci toho, tej žiadosti žiadateľa čítam, že, že zakúpili 

sme nehnuteľnosť vo faktickom stave, kedy plot našej 

nehnuteľnosti zasahuje poza hranice pozemku na katastrálnej 

mape. 

Čiže, ja si myslím, že to je, to je normálny 

štandardný spôsob kedy, kedy ten žiadateľ si chce, si chce 

v podstate zlegalizozovať alebo vyriešiť vlastníctvo 

pozemku, eee ktorý, ktorý užíva a je to,  je to norm. Podľa 

mňa, je to, je to normálna štandardná cena, ktorá v to, 

v tej časti je, je bežná.  

Eee, keď si zoberieme aj znalecké posudky (gong) tak 

v  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. V te  

Pán poslanec, 
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vy ste neboli, ty si nebol na tej komisii, na 

mestskej rade. Tam bola diskusia o tom, že sú to dva 

pozemky v podstate na tejto ulici kúsok od seba. Alebo nie 

na tej tej istej ulici, ale kúsok od seba, a ich cena je 

skoro päťdesiat percent rozdielna. Hej? 

Takže toto to je, to je tá podstata toho, čo sa 

diskutovalo. Ale preto som chcel a a a aby, aby si to 

vedel. 

Ideme ďalej.  

Pani starostka Aufrichtová, 

nech sa páči.  

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

Asi musíš.  

Ja som sa chcela vrátiť k tej mestskej rade, kde sa 

otvorila táto otázka a ten, nie je úplne systémový prístup 

k tomu ako sa odpredávajú obyvateľom Bratislavy pozemky. Tá 

cenová mapa nemôžu lietať o päťdesiat percent v rozmedzí 

dvesto metrov, a preto sme navrhli tento bod úplne stiahnuť 

aj s pánom starostom z mestskej rady. 

Takže, akože môžme hlasovať, ale je to nesystémový 

princíp, kde cenová mapa je síce jedna vec, ale treba k 
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tomu spraviť aj nejaký výklad, pretože niekto ten plot 

povolil v čase, to, alebo treba pozrieť, že obec.  

Fakt  to môže byť niekedy, že bol zavedený práve 

mestom k tomu, aby tam teraz sa si tridsať centimetrov 

kupoval za cenu trhovú, ktorá je stavebného pozemku. Lebo 

tá sa, vy vychádzate v cenovej mape z obvyklých cien. Chcem 

vidieť či porovnávate tridsať centimetrové alebo metrové 

pozemky.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa, nech sa páči, 

pán starosta Zaťovič.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Áno, ja chápem, že treba tie pozemky akože naozaj 

vysporiadať tie pozemky, ale opakujem, naozaj, čo hovorila 

pani Aufrichtová, tá cena aby bola nejaká adekvátna a nie 

skákať hore, dole. 

Čiže, ak sa dá buď bod stiahnuť, alebo te te aj bod 

šesť potom, alebo naozaj sa dohodnúť, či neviem, či sa 
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budeme tuná dohadovať teraz, my licitovať sumy. A ešte raz 

si radšej tie body prejsť v kľude aj s mestskou časťou 

kľudne.  

My sme, samozrejme, potrebujeme do kasy peniaze, aby 

to bolo myslím adekvátne. A ja si myslím, že za tristo euro 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemôže. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

tento pozemok tá pani alebo ten pán kto je, určite 

nekúpia. To  je môj názor. Tristo eur dať za to, čo 

nepotrebuje, keď platia nájomné euro za rok, to tristo 

rokov si nepredplatí nepreplatí nikto dopredu, podľa mňa.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, pán Tešovič, 

nech sa páči.  

A sorry. Do kelu, toto je.  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Nám ale v podstate vôbec nevadí, pokiaľ si to 

nekúpia, pretože budú platiť bezdôvodné obohatenie. 

Čiže, čiže to je, to je vec na zvážení toho  

žiadateľa. Tá cena je úplne bežná, je úplne štandardná. 

Keby som predával svoj vlastný pozemok, tak možno by 

so zažiadal ešte vyššiu cenu jak je tých tristojedenásť Eur 

za meter štvorcový. 

A porovnávame neporovnateľné, pretože pod bodom šesť 

je pozemok kde, kde je na tom pozemku, je tam, je tam 

nejaký nejaký, nejaký vodný tok naplánovaný, respektíve je 

tam nejaká rúra v zemi. To znamená,  aj znalec pri, pri 

znaleckom posudku, eee, išiel, išiel pri znaleckom posudku 

na, na, na cenu štyridsaťpäť celá päťdesiatsedem Eur za 

meter štvorcový v tom bode šesť. 

Čiže, takisto tá cenová mapa ná nám ukazuje, že tá 

cena je, ja neviem, rádovo dva a pol alebo trikrát vyššia 

než je znalecká, a to isté, ta ta taký istý násobok máme aj 

v bode päť, aj v bode šesť. 

A ak už niečo stiahnuť, tak si myslím, že ten, ten 

pozemok pod bodom päť je úplne štandardný, (gong), že skôr 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) nad tou šestkou možno.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam slovo pánovi Košťálovi, riaditeľovi magistrátu. 

Sorry. 

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

Ďakujem za slovo.  

Keďže je tam viacero nejasností a myslím, že 

potrebujeme nejaký čas si do do dodiskutovať aj s pánom 

starostom, tak ako predkladateľ sťahujem od päť aj bod 

šesť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

O tom nemusíme hlasovať ´tým pádom.  

 

(poznámka: stiahnutý bod z rokovania mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava) 
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BOD 6 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 573/25 
A 563/11, KOPRIVNICKÁ ULICA, IGOROVI 
MEIXNEROVI 
 
(POZNÁMKA: PREDKLADATEĽ STIAHOL BOD 
Z ROKOVANIA) 
 

 

(poznámka: bod 6 bol stiahnutý z rokovania mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v rámci 

rokovania o bode číslo 5) 
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BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DEVÍN, PARC. Č. 728/6, 729/1, 21, 
23, SPOLOČNOSTI KPRHT 4, S. R. O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Bod číslo sedem. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

pozemkov v Bratislave, v Devíne spoločnosť KPRHT 4, esero 

(s. r. o.) so sídlom v Bratislave. 

Pán Szabo, 

máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Účel, účelom nájmu je opätovné uvedenie do prevádzky 

stavby potravín, ktorá bola v roku 2018 čiastočne zbúraná. 

Eee čiastočne zbúraná predchádzajúcim majiteľom. 

Užívanie pozemku pod stavbou a užívanie priľahlých 

pozemkov. Celková výmera je tristojedenásť metrov 

štvorcových.  
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Výška nájmu je stanovená na základe rozhodnutia 

33 z roku 2015.  

Eee, stanoviská jednotlivých odborných útvarov sú 

súhlasné, prípadne aj s pripomienkami, ktoré sú 

zapracované. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné s 

pripomienkami, ktoré sú taktiež zapracované do návrhu 

nájomnej zmluvy.  

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, kde 

emmm, komisia eee materiál odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť podľa predloženého návrhu 

uznesenia.  

Taktiež materiál bol prerokovaný na mestskej rade, 

kde mestská rada odporúča materiál prerokovať na mestskom 

zastupiteľstve. Prípadné pripomienky, ktoré tam odzneli aj 

zo strany pani starostky z mestskej časti, tak boli 

odkomunikované, respektíve ešte materiál bol doplnený 

o aktuálnu vizualizáciu tých potravín, ktoré tam majú byť.  

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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Pani starostka Kolková,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja len veľmi krátko. 

Chcela by som podpory, teda, chcela by som poprosiť 

kolegov o podporu tohto materiálu. 

Ako, Devin nemá žiadne potraviny. Čiže, je veľmi 

potrebné, aby mohol stav stavebník, alebo teda investor 

začať stavať. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Kunst.  

Teda sorry. Sú vypnuté. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja tiež žiadam o tú podporu, nakoľko sa nám podarilo 

aj v poslaneckom zbore v Devíne, aj s pani starostkou nájsť 

konsenzus tak, aby tie potraviny tam boli viac ako desať 

rokov.  

Sme chceli, aby tam nejaké reťazec prišiel, ale 

bohužiaľ, sme malá mestská časť, ten záujem nebol. Teraz je 

už dané aj požiadané o stavebné povolenie, tak verím, že to 

bude. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči.  

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

poslankyňa MsZ: 

Pani Sŕska, abys, aby ste nebola vydesená, ja budem 

teraz pripomienku vo všeobecnosti, ja tento váš návrh 

podporím, ale chcem upozorniť vedenie magistrátu, že robí 

jednu dosť závažnú chybu pri zmluvách o nájme a vrátení 

majetku po vybudovaní, či už parkoviska,  námestia do 

vlastníctva obce sa dáva ako podmienka kolaudácia.  
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Ja chcem upozorniť, že v Bratislave máme dé dvojku 

(D2) diaľnicu, ktorá do dnešného dňa, neviem či je to 

štyridsať rokov, nie je skolaudovaná. Máme aj v Petržalke 

tento problém, že sú viacerí ľudia, alebo teda nájomníci, 

ktorí by po kolaudácii mali odovzdať majetok, ale do 

dnešného dňa jednoducho tú kolaudáciu nemajú. 

Ja vás chcem poprosiť, či by ste si nedali princíp, 

že ak dávate takúto podmienku, dajte tam aj časový limit 

do kedy musí tú kolaudáciu realizovať. Ak ju do nejakého 

času nezrealizuje, automaticky nám to bude musieť odovzdať. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené, tak len stručne to zosumarizujem. 

Bude mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku 

v katastrálnom území Devín, za účelom opätovného uvedenia 
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potravín do prevádzky, užívania pozemku pod stavbou 

a užívania priľahlých pozemkov na dobu neurčitú za nájomné 

pätnásť euro za meter štvorcový za rok, čo predstavuje 

ročne sumu štyritisícšesťstošesťdesiatpäť Eur, s tou 

podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Je to prípad hodný osobitného zreteľa, takže tri 

pätiny všetkých poslancov. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti jedna, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo štyri. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 7-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Devín, parc. č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti 
KPRHT 4,s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 41 Áno 33 Nie: 1 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 4 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová NEHLASOVAL 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   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. Devín, 

parc. č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti KPRHT 4,s. r. 

o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

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 pozemku registra „C“ 
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v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 728/6 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 94 m², pod časťou stavby 

so súpis. č. 1002, vo vlastníctve spoločnosti KPRHT 4, 

s. r. o., ktorá bola v roku 2018 čiastočne zbúraná 

predchádzajúcim majiteľom, a pozemkov registra „C“ parc. 

č. 729/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 209 m², 

parc. č. 729/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3 m² a parc. č. 729/23 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 5 m², priľahlých k stavbe so súpis. č. 1002, 

spolu vo výmere 311 m², spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., 

so sídlom na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave, 

IČO 36864919, za účelom opätovného uvedenia potravín 

do prevádzky, užívania pozemku pod stavbou a užívanie 

priľahlých pozemkov, na dobu neurčitú, za nájomné 

15,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 4 665,00 Eur,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť.  

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ v k. ú. 

Devín, parc. č. 728/6 a parc. č. 729/1, 21 a 23, spolu 

vo výmere 311 m², spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., za účelom 

opätovného uvedenia stavby potravín do prevádzky, užívania 
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pozemku pod stavbou a užívania priľahlých pozemkov, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že stavba 

so súpis. č. 1002, vo vlastníctve spoločnosti KPRHT 4, 

s. r. o., bola v roku 2018 čiastočne zbúraná 

predchádzajúcim majiteľom, zachované ostalo iba podzemné 

podlažie a časť 1. nadzemného podlažia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, PARC. Č. 1025/12,  ZUZANE 
KAMHALOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo osem, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúce sa pozemku v Bratislave 

v Záhorskej Bystrici Zuzane Kamhalovej.  

 

Nech sa páči, 
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pán Szabo, máte slovo.  

Počkajte, ja sa vypnem. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o celkovú výmeru stojedna metrov štvorcových 

v lokalite Trstínska za eee účelom, alebo žiadateľka má 

záujem o kúpu daného pozemku z dôvodu potreby zabezpečenia 

trvalého prístupu na svoje pozemky.  

Stanoviská odborných útvarov sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Materiál bol prerokovaný na komisii finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta. 

Predložený materiál prerokovala a odporúča mmm materiál na 

mestskom zastupiteľstve schváliť podľa predloženého návrhu, 

ale s vyššou cenou dvestopäťdesiat Eur za meter štvorcový. 

Eee vzhľadom na to, že v tejto lokalite sa nepodarilo podľa 

tej cenovej mapy získať dostatočné informácie na základe 

ktoré, ktoré by mohli poslúžiť pre finančnú komisiu.  

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Mestská 

rada eee odporúča materiál prerokovať.  
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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.  

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Podávam pozmeňujúci návrh k tomuto bodu rokovania, 

návrh na zmenu uznesenia, kde v texte uznesenia v znení 

za kúpnu cenu štrnásťtisícpäťstodeväťdesiatdeväť celá 

päťdesiatpäť Eur 

navrhujem nahradiť textom  

za kúpnu cenu dvestopäťdesiat eur za meter štvorcový, to 

znamená, za kúpnu cenu celkove dvadsaťpäťtisíc 

dvestopäťdesiat Eur. 

Ja len chcem povedať, že toto, aj na tomto bode sa 

ukazuje v podstate tá tá nelogickosť stiahnutia bodu päť, 

pretože keď v Záhorskej Bystrici ten pozemok môže stáť 

dvestopäťdesiat euro za meter štvorcový a je to pozemok v 

dotyku cesty, tak, tak takisto v tej Dúbravke, ktorá je 

teda bližšie k centru a je lukratívnejšia, je tá cena cena 
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tristojedenásť euro na mieste a ja sa s týmto nejak neviem 

zatiaľ zmieriť a vyrovnať, ale tak to asi je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Krajčír.  

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

Prepáčte, pán kolega, mne nedá nereagovať na vás.  

My keď sa tu bude baviť o pozemkoch, ktoré majú 

štyristo, päťsto, šesťsto metrov štvorcových a vyššie, 

samozrejme, pome sa baviť o ich lukratívnosti a o ich cene. 

Eee, my nemôžme uvažovať aj teraz, keď sa vrátili späť na 

tú Dúbravku, alebo aj na tento pozemok, my sa bavíme o sto 

metrov štvorcových, kde predpokladám, že je to naozaj iba 

nejaké vysporiadanie si toho pozemku. Teraz sa nebavíme o 

tom, že dotyčný tam ide stavať, alebo ho nejako inak bude 

využívať.  

Tak naozaj zvažujeme aj veľkosť tých pozemkov a potom 

sa bavme o tej cene. Keď tam dal znalec nejakú cenu, podľa 

mňa znie z niečoho aj vychádzal.  
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Takže, podľa mňa, je to veľmi neadekvátne voči 

občanom, aby sme im takto tu len tak zvyšovali tú sumu ako 

sa nám zachce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Zaťovič.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne.  

Ja len doplním, že pán Tešovič súhlasím s vami s 

niektorými vecami, ale potom dr dr druhý pozemok v Dúbravke 

bol stopäťdesiat euro, tak potom čo, ako to je, akú to má 

logiku, keď jeden má tristo, druhý stopäťdesiat a Záhorská 

Ves dvestopäťdesiat? Dúbravka je lukratívnejšia ako 

Záhorská, tak potom sami sebe  si trocha oponujete. Len 

toľko. 

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanec Tešovič 

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

Ďakujem. 

Dobrý hospodár k tomu pristupuje tak, ako keby 

predával svoje vlastné. Ja by som vlastne za také peniaze 

nedal. Snažil by som sa, naozaj, keď už by som musel 

predať, tak za čo najviac.  

V zásade je v tomto prípade úplne jedno, či je to päť 

metrov štvorcových alebo sto metrov alebo dvesto alebo 

päťsto metrov štvorcových, pretože toto sú situácie obidve, 

kde záujemca si v podstate buď scelí pozemok, alebo si 

zabezpečí prístup na pozemok. A keď ho raz bude predávať, 

tak už nikto nebude riešiť, ale to bolo len tých päť 

metrov.  Nie, on ho bude predávať vcelku. 

Čiže on si vlastne zhodnotí svoj majetok o presne 

takú hodnotu amm o akej sa bavíme. To je celé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Asi, asi poďme teda ďalej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Po skú skús faktickou.  
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Faktickú môže. Nech sa páči, faktická.  

Či nie, vlastne to už je v Milanovi. No. Tak, teraz.  

Vypnem sa, musíš sa vypnúť. To s.  

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

Tak ešte raz to zopakujem, pán kolega. 

Keď sa bavíme o malom nejakom pozemku, naozaj, čosi 

si tí ľudia chcú vysporiadať, ja sa teším z toho, že si to 

chcú vysporiadať. To bude kopec takých pozemkov, ktoré ešte 

nie sú vysporiadané, tak dajme tú šancu a naozaj ich 

nezdierajme.  Pre mňa je toto absolútne nefér z vašej 

strany, že tu nejakých ľudí pomaly držíme ako rukojemníkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová.  

Sorry. 

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

Padla tu jedna eee výstraha, a tu na to treba dať 

teraz akože fakt dôraz. Bolo povedané, že sa nech si to 

teda nekúpia, ja budem mať radosť, môžme ich stíhať. 
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To znamená, tí, ktorí sa prihlásia, že vôbec chcú si 

vysporiadať pozemok pod svojím majetkom, ktorý je 

z nejakých dôvodov historicky v neporiadku, nikto iný, tam 

je to dôležité, prečo tá cena nie je trhová, lebo nikto iný 

si ten pozemok nemá záujem kúpiť, ako ten, kto tam má. Kto, 

kto tú nehnuteľnosť, ktorá je susediaca vlastní. 

Takže, ja by som poprosila, aby sme tu nehovorili 

o tom, že sa budeme tešiť, keď si to nedajú, pretože ich 

budeme stíhať za ne nejaké obohatenie, lebo to je naozaj 

nie je dobrá cesta.  

Urobme si jeden systémový prístup, kde sa naozaj 

povie, že ktoré sú pozemky, ktoré vznikli, ktoré sú iba 

nejakou nepresnosťou to fungovalo. A tá cena 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mohol by som do toho vstúpiť iba jednu vec, že však 

akože vieme, že ten systém nám ešte nefunguje, ale ne nerád 

by som bol, aby sme tu nejak kulpabilizovali finančnú 

komisiu, ktorá sa snaží o jedinú vec, aby sme tie pozemky 

nedávali za netrhovú cenu. Vieme, že súdny znalec, alebo 

znalec ceny dá nejakú cenu, ktorú tu má, ale to, ktorá nie 

je trhová cena a nevidím dôvod, prečo by mesto nemalo 

kupovať za trhovú cenu tie pozemky. 
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Takže to, čo sa usiluje robiť, aj keď nám, my sme sa 

aj s pánom Budajom o tom bavili na, na mestskej rade, stále 

ten systém systém nemáme dokonalý, ale tá cenová mapa 

ktorá, podľa ktorej ideme, je nejaký nástroj na to, aby sme 

sa dostali k nejakej reálnej cene. Samozrejme, nechce nikto 

a nemáme ľudí nejak vydierať, alebo im dávať zbytočne veľké 

ceny, keď ide o to, že si vysporiadajú pozemky. A na to sú 

aj starostovia, ktorí keď treba, vojdú do tej diskusie 

a povedia, pozor, je tu nejaký nezmysel. Ale, ale, zase 

nepoďme sa tváriť, že je, že je je normálne dávať ceny za, 

za to, že povie znalec. To je najnižšia možná cena, za 

ktorú to mi môžme predať, ale nie, nie je to reálna cena, 

si myslím. 

Takže, ne, ten systém neni dokonalý, hľadáme ho, robí 

nám to potom takéto veci, čo sa udiali, udiali v Dúbravke, 

kde ale súdny znalec dal na tej, na tej istej ulici, alebo 

kúsok od seba dve kompletné rozdielne ceny. 

Takže, to je potom aj otázka ako funguje, ako funguje 

táto vec.  

Eee. Mmm. Poďme ďalej. Neviem, pán poslanec, tam máte 

tú zelenú? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, okej. Tak poďme, nech sa páči, máte slovo.  
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Počkaj vy vypnem sa.  

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

Ďa ďakujem za slovo.  

Ja som mal taký nejaký, ne ne ja som tak jako 

zachytil, že tá rozprava bola už ukončená a potom sa znova 

nejako naštartovala. A ja mám teda procedurálny návrh aby, 

aby sme hlasovali o ukončení rozpravy k tomuto bodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže asi ideme ďalej dokončiť tú.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže dávam hla hlasovať o tomto procedurálnu návrhu, 

aby sme debatu ukončili.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Nebolo prijaté. 

Za osem, proti jedenásť, zdržalo sa sedemnásť, 

nehlasovalo päť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 8-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej 
 

procedurálny návrh p. Tešoviča o ukončení rozpravy 
 

 Prítomní: 41 Áno 8 Nie: 11 Zdržal sa: 17 Nehlasovali: 5 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. NIE 

Ľ. Krajčír NIE J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst NIE A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel NIE 

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

P. Lenč  B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme teda ďalej v našej diskusii.  

Pán  Berka,  

nech sa páči. Pán poslanec Berka. 

Á, sorry. Musím sa vypnúť.  
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Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som bol veľmi rád keby sme predišli tejto 

improvizácii na zastupiteľstve mestskom. Geščná komisia, 

finančná komisia je komisiou, ktorá sa zaoberá práve 

finančnými otázkami a majetkovými otázkami a nie je to 

prvýkrát v živote ktoré, kedy teraz diskutujeme práve o 

tejto téme.  

My sme trávili desiatky hodín týmito témami. Trávime 

touto témou hodiny rovnako so zamestnancami magistrátu a 

výsledok, ktorý teraz máme je nejaký systém, ktorý 

reflektuje na vôbec cenovú politiku na trhu.  

Eee pozemky, ktoré predávame, respektíve metre 

štvorcové, ktoré predávame sú štandardné metre štvorcové 

pozemkov, ktoré by ste si rovnakým spôsobom kupovali od 

ktorejkoľvek realitnej agentúry. A myslím si, že pokiaľ 

máme nejaký systém a sme systematickí dôslední, tak práve 

táto improvizácia (gong) tomuto moc nepomáha. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Budaj, 

nech sa páči.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja vás vyzval, aby sme podporovali úsilie vedenia 

dosiahnuť nejaké obhájiteľné ceny. Však viete, že roky sa o 

to snažíme. 

Na dnešnom zastupiteľstve sú namieste pochybnosti, 

lebo aj na finančnej komisii sme zistili, že nie je to ešte 

dokončené.  Eee v každom prípade tí kupujúci eee majú právo 

nepristúpiť alebo pristúpiť k tej zmluve. 

A podľa mojej mienky, vypočujú odborné oddelenia 

výzvy, ktoré smerovali z finančnej komisie, aby sa 

zdokonalil ten model. Lebo teraz máme odhad odhadcu, máme 

cenovú mapu, ale zistili sme, že môžu byť, napríklad pod 

pozemkom nezbadané ťarchy infraštruktúr, alebo iný pozemok 

zas môže byť oveľa drahší, lebo tvorí kľúčový prvok pri 

podnikaní. (gong) Toto eee zatiaľ nezohľadňujú tie, tie   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer, 

nech sa páči. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zaznelo, takže sa možno  budem v niektorých prípadoch 

eee opakovať, ale ako správny hospodár, alebo ten, kto sa 

snaží maximalizovať cenu, by sme mali rozmýšľať, napríklad, 

aj nad takým, že keď pätnásť rokov toho neodôvodneného 

obohatenia, alebo pôsobenia zabratia pozemku bez zmluvy, je 

ďaleko nižšia cena ako za to, za čo sa snažíme predať. Tam 

máme nejakú druhú stranu, ktorá rozmýšľa. A tá strana 

rozmýšľa, či sa jej to oplatí. Ľudia robia to, čo sa im 

oplatí. Je to prirodzené. Bežne robíme to všetci. 

Ďalšia veľmi dobrá poznámka bola, že je to osobitný 

zreteľ. To znamená, nikto iný si to nemôže kúpiť, osobitý 

zreteľ vychádza zo zákona a preto sa na tie veci treba 

pozerať osobitne. 

Pokiaľ by to bol pozemok, ktorý zhodnotí po hodnotu 

štyroch susedných pozemkov a oni medzi sebou vedú verejnú 

obchodnú súťaž, nepoviem ani slovo a budem akceptovať 

výsledok verejnej obchodnej súťaže.  

V tomto prípade ceny naozaj mi prídu trošku strieľané 

od brucha. A hlavne si uvedomme, že to vzniklo so zlými 
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zápismi do katastra. (gong) Kedysi sa to robilo ručne alebo 

fyzicky, teraz sa  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Dolinaj, 

nech sa páči. 

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

Ja len chcem tiež podporiť mojich pre predrečníkov 

ako Juraj Káčer, alebo Lubo Krajčír.  

Tu musíme vážne rozlišovať o proste medzi súkromnými 

osobami, ktoré chcú vysporiadať niečo, čo bolo zle 

zapísané. Proste, oni nejdú predávať okamžite pozemok, oni 

tam chcú bývať. Oni len chcú vysporiadať pro proste niečo, 

čo nebolo vysporiadané. 

Ak my im dáme trhovú cenu, v poriadku. Ale potom oni 

budú teda adekvátne žiadať služby od nás. Tam nie sú 

verejné dostupné, napríklad, vodovody. Kanalizácie v 

mnohých tých oblastiach. 

Stará Petržalka v dvadsiatom prvom storočí nemá 

kanalizáciu. Tak spravme aj kanalizáciu do Starej 

Petržalky, Podunajských Biskupíc, Vajnor, Dúbravky. Tam 
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máme investičný dlh cez päťsto miliónov Eur v béveeske 

(BVS). Vieme o tom?  

A potom, akože bavme sa. Dajme to tie trhové ceny, 

ale dajme adekvátne služby občanom v týchto oblastiach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Myslím, že hovoríme úplne konkrétne o predaji, nie o 

službách alebo daní.  

Ja len chcem upozorniť, že by tam máme, vlastne 

vedľajšie pozemky sú naše. To znamená, keď sa pozeráte na 

tento trávnik, tak aj vedľajší pozemok predtým domom, aj 

keď je tam plot, je náš pozemok, ak sme teda dostali 

kvalitné podklady. A potom aj pozemok na pravej strane je 

náš. 

To znamená, ja si viem predstaviť, budeme mať možno 

ako mesto požiadavku na, teraz tresnem, elektrostanicu, 

alebo nejaký náš záujem a teraz svojím spôsobom predávame 

stredový pozemok, ktorý nám rozdelí tieto dva pozemky. 
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Jediné potom môžeme predať eee jednotlivým majiteľom tie 

zvyšné dva pozemky, ktoré sú pred nimi. 

Čiže, tieto veci tre, tiež treba zvažovať. Či chceme 

ten náš pozemok rozdeli, už nebude scelený, či máme tam 

nejaký záujem, či tam nie, tam nie je v záujme mesta niečo 

urobiť. 

Čiže, ak si my znehodnocujeme (gong) ponuk tak sa to 

vynahradí v cene.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Do diskusie sa prihlásila pani hlavná architektka 

Konrad. 

Nech sa páči.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem, ďakujem pekne za slovo.  

Eee, toto je naozaj dlhodobý problém, lebo každý 

tento jeden pozemok, ktorý sa, sa snaží teraz s nami 

nejakým spôsobom vyrovnať, tak je v inej situácii. Preto 

keď my posudzujeme takéto predaje, tak v prvom rade musíme 

obhajovať verejný záujem. Verejný záujem je, že momentálne 
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katastrálne je tento pozemok súčasťou pozemku verejného 

priestoru, súčasťou hlavného mesta. Keď zmení, keď zmení 

vlastne svoj status, keď ho predáme, tak bude súčasťou 

súkromné súkromníka, bude súčasťou pozemku, ktorý je 

zastavitelný a v momente keby sa tento, tento súkromník 

rozhodol tento pozemok predať, nádobe nadobúda meter 

štvorcový rovnakú hodnotu, z čoho asi vychádzala aj 

finančná komisia. 

Ale ešte raz upozorňujem, ja som toto aj diskutovala 

so starostom, vždy diskutujem tieto veci s lokálnymi, 

poviem, politikmi, ktorí oveľa lepšie túto situáciu 

poznajú. (gong) Pretože vedľa je vodná nádrž, tak tá ostane 

toto čo ste videli (poznámka: nezrozumiteľné slovo) na 

fotke, to ostane hlavnému mestu. To to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte jednu vetu pánovi riaditeľovi magistrátu. 

Prosím vás, zapnime ho. 

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

Ja chcem len informovať poslancov a poslankyne, že 

máme pripravený materiál na budúce zastupiteľstvo, kde vám 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 118 

predložíme štatistiky predajov a myslím, že prenájmov, a 

predaje určite. Aj, aj prenájmy. Aká bola úspešnosť, keď sa 

niečo predávalo, prenajímalo, koľko ľudí nakoniec kúpilo, 

alebo prenajalo si tú, tú nehnuteľnosť, alebo ten priestor. 

Takže budúci tý,  budúci mesiac budete mať presné 

čísla a presné dáta a presne uvidíme, aké, či to zvyšovanie 

cien, aký malo efekt na úspešnosť tých predajov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Pani starostka Aufrichtová, 

nech sa páči. 

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

Cieľ magistrátu presne vystihol moju interpeláciu, 

ktorú mám napísanú. A by som poprosila, aby na to 

zastupiteľstvo to bolo pripravené štruktúre, prečítam tú 

interpeláciu: 

Žiadam o prehľad koľko bolo v období od 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2019 schválených rozhodnutí o predaji podľa 

znaleckého posudku, pod cenu znaleckého posudku a podľa 

ceny zna navrhované finančnou komisiou v tabuľke podľa 
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tejto štruktúry. Súčasne ku každému predaju uviesť či 

prišlo k pre eee k podpisu kúpnej zmluvy.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Starosta Krúpa,  

nech sa páči. 

Sorry, sorry, ja sa musím vypnúť.  

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Som rád, že teda pozemok v Záhorskej sa stam, sa stal 

centrom, aby ako robiť nejaký systém, respektíve, že 

zisťujeme, že ten systém sa možno nie vždycky dodržuje eee 

alebo aplikuje rovnako. 

A ja by som chcel povedať, že pokiaľ sa jedná o tento 

pozemok poprosím, aby tá diskusia neviedla k tomu, že sa to 

nakoniec neschváli. Je pravdou, že tento pozemok vytvára 

prístup na nový pozemok, ktorý nie je zastavaný. Čiže, 

v tomto prípade napriek tomu, že bude možno eee, že ľudia, 

ktorí ho chcú kúpiť tieto slová možno nebudú počuť veľmi 

radi, ale tá cena je akceptovateľná z mojej strany, táto 

výška.   
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Druhá vec je taká, že naozaj sme tu predtým 

schvaľovali nejaké pozemky o sedem metrov štvorcových,  

ktoré naozaj tvorili detailný drobný prístup a išli sme 

tvrdo na trhovú cenu.  

Čiže, to považujem za zlé a nesystémové naozaj. Že 

sedem metrov, ktoré naozaj človek nejak užíva. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mohli by sme urobiť výnimku a nechať starostu 

dohovoriť, keďže je to uu  v jeho mestskej časti?  Ako, 

vieme mu trošku predĺžiť čas, prosím vás? 

Nech sa páči. 

Sorry, ja sa musím vypnúť. To je.  

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

Ďakujem ešte raz veľmi pekne.  

Čiže v tomto prípade, to má to svoju logiku napriek 

tomu, že sa jedná o sto metrov štvorcových, ale veľakrát 

naozaj predávame po ROEPe (ROEP), kde sa menia existujúce 

zastavané pozemky, ktoré tí ľudia užívali. V takých 

prípadoch je, podľa mňa, nezmyselné používať ten meridián, 

respektíve cenovú mapu. Sú samozrejme nové veci, ktoré 

naozaj vytvárajú zásadný, zásadnú dôležitosť pre  pre to 
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územie, alebo pre ten pozemok toho vlastníka. A poviem, že 

tento, tento pozemok taký je. 

A jednu vec by som chcel povedať. Pozrite sa 

nedodržiavame všetci, aj ja priznávam sa, rokovací 

poriadok, lebo faktická na faktickú neexistuje. Bola 

ukončená diskusia, ale spustili sme debatu, ktorá možno 

mala byť ako možno systémová, možno naozaj by sa malo 

prijať nejaké uznesenie, alebo pravidlá ako sa budú tieto, 

tieto veci, na čo sa bude aplikovať cenová mapa a možno nie 

na existujúce zastavané veci, kde naozaj nové zápisy alebo 

nové, nové merania geodetov vytvárajú vlastne pozemky, 

ktoré ľudia musia dokupovať. 

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta má pravdu, my už sme akože mimo 

rokovacieho poriadku, lebo sú to faktické na faktickú a 

toto nebudeme asi v budúcnosti nejakým spôsobom eee mať 

takto. 

Alebo ja navrhujem jednu vec. Starosta povedal teraz 

sám, eee aby sme ten pozemok predali za tú cenu, ktorú 

navrhuje komisia? Dobre som to pochopil?  

Je to reálna cena. Eee.  
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Nechcem, nechcem túto debatu mať v zastupiteľstve. Ja 

to chápem, pretože stále sa točíme dookola. My tam sa 

usilujeme nájsť ten systém. Budeme ho hľadať lepšie, 

napríklad, možno budeme musieť riešiť či ten pozemok, ktorý 

predáva, umožňuje spojiť sa s väčším pozemkom a stavať, 

alebo či ide o pozemok do desať metrov štvorcový, kde 

naozaj človek rieši nejakú, eee, nejaký problém z katastra 

z minulosti, a tak ďalej.  

To znamená, že ja od pondelka urobím pracovnú komisiu 

na magistráte, aby sme to už spolu s finančnou komisiou, 

aby sme to nejakým spôsobom eee, eee, rozsekli. Pozvem 

určite zástupcov poslaneckých klubov do tejto pracovnej 

skupiny, aby ste mali informáciu kam to vedie a dáme vám 

(gong) informáciu na budúci, na budúcom zastupiteľstve. Kde 

sa nachádza. Proste pravdu. 

Toto je ten príjemný  príjmy, prípadne pravdu má 

skoro každý. Chceme predať ten pozemok za normálnu cenu, 

nechceme sa chovať ako zlý hospodár a zároveň nechceme 

robiť z ľudí nijakých rukojemníkov alebo takéto niečo. 

Musíme rozlišovať. Ten prípad je ka, iný od prípadu 

k prípadu.  

Ja beriem relatívne veľa do úvahy to, čo povedia 

starostovia v týchto veciach. Ale neni to systémové, ani 

systematické.  
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To znamená, že ja navrhujem, aby sme ukončili túto 

debatu. Predali to za tú sumu, ktorú odporúča starosta aj  

išli ďalej. Lebo sa budeme stále točí dokola.  

Súhlasíte s týmto?  

Iba mi povedzte, či áno, alebo tí, čo sú tam trvajú, 

aby boli ešte vypočuti? 

Áno. Ďakujem pekne. 

Takže, u. t.  

Potrebujú povedať.  

Pani Pätoprstá, potrebuje povedať.  

Nech sa páči. 

Takže pokračujme v debate.  

Ale prosím vás, ja už ju poprosím, faktickú na 

faktickú už nedo mmm nene neumožníme dávať, lebo sa potom 

neskončíme nikdy.  

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

tá diskusia je veľmi dôležitá, aby ste sa vy 

zorientovali. Ne nezastavujte ju.  

Ja vás chcem upozorniť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja som zorientovaný. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem upozorniť na jednu vec. 

Ja som sa až teraz, ospravedlňujem sa, dozvedela, že 

je tu nejaká, eee, nejaká studňa. Ale nevidím tu nikde 

stanovisko Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

Určite si všetci pamätáte veľký problém, eee, 

Baránok, kde hlavné mesto predalo pozemky nad vodnou 

nádržou. 

Čiže, je celkom možné, že tieto pozemky neboli z 

dlhodobého hľadiska predávané kvôli tomuto. 

Prosím vás, skúste si to overiť, alebo teda pani 

Kratochvílová nech si to overí a zapojte aj, aj, eee teda 
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Bratislavskú vodárenskú do týchto, do týchto posudzovaní. 

Ak je tam nejak v blízkosti teda nejaký takýto, eee neja 

stavba, ktorá pravdepodobne patrí im. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba k tomu. Iba k tomu poviem, že studňa, podľa 

mojich informácií je vedľa toho pozemku, nie na tom 

pozemku, čo predávame a máme stanoviská odborného 

technickej infraštruktúry, ktorá má bez pripomienok v tomto 

prípade, hej?  

Ale už pome, pome na Tešoviča, nech máme nejaký 

systém.  

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

Nebudem reagovať teda na, na iné faktické, ale čo som 

chcel povedať?  

Eee, mesto, hlavné mesto robí naozaj mnoho vecí, 

ktoré sa v zásade že nevyplatia, ale sú potrebné, pretože 

je to verejná služba.  

Správa vlastného majetku však nie je verejná služba. 

Je to. Je, je to správa vlastného majetku, sú to, eee, eee 

je to súbor vzťahov kde, kde vystupujeme takisto každý iný 

súkromný vlastník. Navyše zákon nám ustanovuje, že máme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 126 

majetok obce chrániť a v celosti ho zachovať. Toto je 

premietnuté práve do toho, že pokiaľ my predáme nejaký 

pozemok, napríklad, z za dvestopäťdesiat euro, tak my by 

sme mali byť schopní to dať do kapitálových príjmov a potom 

za to kúpiť taký istý porovnateľný pozemok niekde inde, kde 

ho budeme potrebovať. To je to zachovanie toho majetku. 

No ale keď by sme išli tuná podľa znaleckého posudku 

a išli sme podľa za stoštyridsaťštyri euro za meter, tak 

taký istý pozemok za túto znaleckú cenu už v podobnej 

lokalite nekúpime. 

Čiže, myslím si, že je to aj ochrana verejného záujmu 

na to, aby sme naozaj (gong) tie ceny zreálnili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj, 

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Ja len k tomu avizovanému, avizovanému prehľadu od 

pána riaditeľa ktoré, ktoré avizoval. 
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Tu je nejaké tr trhové prostredie už tridsať rokov. 

Mesto je obrovským trhom, táto Bratislava, jeden z 

najväčších biznisových priestorov Slovenska a aktéri toho 

trhu veľmi pozorne sledujú, že hlavné mesto je chorý prvok 

celých tridsať rokov na tomto trhu. Predáva pod cenu ako 

partiový tovar. Nie je schopné si nájsť metodiku ako 

uspokojiť oprávnené požiadavky niekoho, komu v predzáhradke 

chýba päť metrov a ako naopak nepredať pozemok pod cenu, 

ktorý blokuje a napríklad, v tomto prípade potom dotyčný 

požiada osobitný zreteľ o odkúpenie tých pozemkov vzadu. A 

nič iné potom už pán riaditeľ vy navrhujete, len to (gong) 

predať, lebo bude mať  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme skú, dokonca za sľubujete?  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

D do dies nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Chcem tú vetu dokončiť takto, že váš prehľad je 

vítaný, pán riaditeľ, ale nebude ilustrovať nič iné, iba 

tridsaťročné choré vzťahy me mesta Bratislavy (gong) na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Páči,  

pán poslanec Berka. 

Sorry, musím sa vypnúť.  

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

Dobre, môžem. 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja, všimol som si, že tu dneska vznikol záujem 

venovať sa témam majetku a financií, a preto by som 

každého, komu na tejto téme záleží, rád pozval na finančnú 

komisiu, kde sa týmito témami zaoberáme už dlhé mesiace. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že to je slovo do bitky. 

Ďakujem pekne. 

Eee, odovzdám slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Bol predložený jeden pozmeňujúci návrh od pána 

poslanca Tešoviča a týka sa výšky kúpnej ceny. Takže najprv 

budeme hlasovať o tomto návrhu. 

Čiže, text v uznesení sa mení takto: 

za kúpnu cenu štrnásťtisícpäťstodeväťdesiatdeväť Eur aj 

päťdesiatpäť eurocentov, 

tento text sa nahrádza textom: 

za kúpnu cenu dvestopäťdesiat euro za meter štvorcový, to 

znamená, za kúpnu cenu celkove 

dvadsaťpäťtisícdvestopäťdesiat Eur. 

Môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu, 

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo päť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 8-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1025/12,  Zuzane Kamhalovej 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 41 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 5 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová NEHLASOVAL 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 
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Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
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:. 

Eee, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku 

už v znení toho pozmeňujúceho návrhu. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj 

novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Záhorská 

Bystrica za kúpnu cenu tú, ktorú sme si už odsúhlasili 

a s tými podmienkami, ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené. 

Tri pätiny všetkých poslancov, ide o osobitný zreteľ. 

Pán primátor, 

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Budeš? Musím ísť niečo riešiť. No mmm, no asi teraz, 

hej?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. (poznámka: nezrozumiteľné slovo)? Ešte 

nie? Dobre.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa dva a 

nehlasovalo päť.. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 8-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1025/12,  Zuzane Kamhalovej 
 

hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatých zmien 

 Prítomní: 41 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 5 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová NEHLASOVAL 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku 
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registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1025/12 – 

ostatná plocha vo výmere 101 m², odčlenenom GP č. 6/2017 

od pozemku registra „E“ parc. č. 921, LV č. 7186, 

do výlučného vlastníctva Zuzany Kamhalovej, bytom xxxxxxx, 

za kúpnu cenu 250,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 

25 250,00 Eur,  

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ parc. č. 

1025/12 zdôvodňujeme tým, že ide o jediný prístup na 

pozemky registra „C“ parc. č. 1026/3 a parc. č. 1025/7, k. 

ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve kupujúcej, zabezpečený 

zo strany verejnej komunikácie Trstínska. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 
2019 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo deväť. Správa o kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019. 

Nech sa páči,  

pán Miškanin, máte slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň prajem. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení mes hlavný 

kontrolór má povinnosť vždy do šesťdesiatich dní po 

uplynutí kalendárneho roku predložiť mestskému 

zastupiteľstvu správu o svojej činnosti za predchádzajúci 

kalendárny rok.  

Všetko je napísané v správe. Ja len v podstate chcem 

povedať jednu vec, že útvar mestského kontrolóra všetky 
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úlohy, ktoré mu boli uložené mestským zastupiteľstvom 

splnil. Kontroly sme vykonali.  

Takže, viacmenej takto. 

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Takže, ďakujem, materiál je zrejme prehľadný 

a jednoznačný.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Pán Vetrák.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, prepáčte. Tuná ešte sme vysvetľovali si 

v komisii návrhovej spôsob hlasovania. 
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Čiže, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 

za rok 2019 

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo šesť poslancov a prítomných bolo 

štyridsaťjedna poslancov. 

 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 9-Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019 

 

 Prítomní: 41 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.NEHLASOVAL 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová NEHLASOVAL 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel NEHLASOVAL 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo desať, Správa o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pán Miškanin,  

máte slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

V danej správe vám predkladáme výsledky z dvoch 

kontrol. Prvá kontrola bola zameraná na kontrolu v oblasti 

výberu poplatkov za rozvoj v mestských častiach hlavného 

mesta Bratislavy. 

Pri tejto kontrole sme veľmi aktívne spolupracovali 

s kontrolórmi jednotlivých mestských častí a touto cestou 

by som im aj chcel veľmi pekne poďakovať za, za aktívnu 

spoluprácu. 

Čo sa týka výsledkov z tejto kontroly.  
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Viacmenej je potrebné povedať, že eee v roku 2016 

mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie  číslo 15 

2016, ale to bolo schválené na základe zákona 447. Lenže 

následne bol, bola prijatý, alebo novela zákona 357 z roku 

2016, kde bolo povedané, že správu poplatku za rozvoj 

vykonáva obec, v Bratislave mestská časť. 

To znamená, to vš všeobecne záväzné nariadenie  15 

2016 je stále ako keby platné, ale z nášho pohľadu nie je 

platné a musí byť zrušené.  

Čo sa týka ďalších zn záležitostí, ktoré sme riešili 

v počas kontroly, tak viacmenej všetci dobre viete, že bol 

eee dodatok k štatútu, boli prerozdelené tie financie, to, 

to znamená, výnos z poplatku za rozvoj tridsaťdva percent 

pre Bratislavu, šesťdesiatosem pre mestské časti.  

Čo je ale dôležité. 

Je potrebné si uvedomiť, že napríklad, mesto získalo 

na tomto poplatku v roku  2018 sumu jedna celá dva milióna 

a v roku 2019 sumu dva celá je jedna milióna. Čiže, celkovo 

máme na účte sumu okolo tri celá tri milióna. 

My keď sme si prešli jednotlivé mestské časti, tak 

v podstate nám vyšlo, že, že v roku 2018 tri mestské časti 

neodviedli, alebo nevyrubili poplatok, v roku 2019 jedna 

mestská časť nevyrubila poplatok, alebo neodviedla, lebo na 

účte máme od tejto mestskej časti nulu.  
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Čo je ale dôležité povedať, že, že ako všetky mestské 

časti si schválili všeobecne záväzné nariadenie, začali 

vyrubovať poplatok za rozvoj, ale jedna mestská časť, 

konkrétne Podunajské Biskupice až v roku 2019 schválilo 

vézeten (VZN) a začína až od 1. 1. 2020 vyrubovať tento 

poplatok. Čo si z môjho pohľadu myslím, že to nie je veľmi 

najšťastnejšie riešenie, lebo v podstate reálne tým, že 

nevyrúbal, nevyrubovali tento poplatok, tak sa pripravili 

o daňové príjmy za, za v podstate tri roky a tým pádom aj 

pripravili mesto o daňové príjmy.  

Čo je ale dôležité povedať, že, že na, na úrovni 

magistrátu sa tieto príjmy poukazované z jednotlivých 

mestských častí vedú osobitne za každú mestskú časť. Keď 

sme si to prešli, tak viacmenej základ, alebo v podstate 

chcel by som aj apelovať na mestské časti, že sme zistili 

porušenie štatútu, konkrétne článok 91 odsek 3, kde sa 

hovorí, že mestské časti majú vždy tento podiel na miestnom 

poplatku poukázať na účet mesta najneskôr do tridsiatich 

dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Keď sme si to 

prešli, tak tie, tie poplatky, alebo ten výnos z tohto 

poplatku bol poukazovaný na účet mesta vždy s nejakým 

časovým oneskorením.  

Taktiež sme zistili, že niektoré mestské časti 

viacmenej poukazujú nielen tie peniaze, ale po posielajú aj 

na mesto rôzne sprievodné dokumenty, ako stavebné povolenia 
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a podobne, čo je absolútne zbytočne a je to nad rámec 

štatútu, lebo v štatút jasne povedal, že mestská časť má 

poskytnúť mestu Bratislava rozpis uhradených platieb 

a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú 

vznik poplatkovej povinnosti. Na to sme upozornili aj 

sekciu financií. A a riaditeľ sekcie financií listom zo dňa 

4. 11. tieto mestské časti usmernil tak, aby bolo jasné, čo 

majú predkladať na  na mesto.  

A ďalej, výsledkom tejto kontroly bolo, že v podstate 

na, na úrovni mesta sa nevykonala základná finančná 

kontrola v súlade so zákonom 357 z roku 2015, čo, čo 

ukladáme aj do opatrení, aby v podstate sa, sa nastavil 

mechanizmus na, na úrovni magistrátu.  

V druhej časti správy je taká iba sumárna, sumárny 

prehľad a sumá výsledkov jednotlivých správ jednotlivých 

kontrolórov v jednotlivých mestských častiach. Keďže tieto 

správy boli predkladané do mestských zas, miestnych 

zastupiteľstiev, boli schvaľované, nebudem sa k tomu 

vyjadrovať.  

Záver.  

Odporúčame zrušiť vézeten (VZN) 15 z 2016. Je 

potrebné v rozpočte možno aj na v roku 2020 tento výnos 

z tohto poplatku zapojiť do tohto rozpočtu, lebo my 

v podstate reálne máme na účte tri celá tri milióna. Ale 

reálne ich nemíňame. A ak si pozrieme zákon, tento zákon 
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v paragrafe jedenásť odsek dva hovorí jasne, že vý výnos 

z poplatku za rozvoj sa môže použiť na kapitálové výdavky, 

ale na rôzne oblasti, hej?  

Čiže, myslím si, že je škoda, že, že, že mesto 

nezapája tieto (gong) peniaze do rozpočtu. 

A tretí bod.  

V podstate dodržiavanie zákona o finančnej kontrole.  

Druhá kontrola, ktorá bola, bola v spoločnosti 

MARIANUM.  

Táto bola vykonaná kontrola na základe príkazu pána 

primátora. Kontrolovali sme len jeden konkrétny prípad. 

A ako vidíte v tej správe, našli sme niekoľko menej 

závažných, ale aj niekoľko závažných  pochybení, ktoré si 

myslíme, že odzrkadľujú, že tá, ten systém v tej 

spoločnosti nie je veľmi dobre nastavený, lebo nie je 

možné, aby, aby spoločnosť vystavovala, napríklad, dve 

rôzne objednávky na dve rôzne služby pod tým istým číslom. 

Alebo rôzne typy objednávok na rôznu službu, alebo 

nevystaví faktúru za službu, ktorú poskytlo a podobne.  

Čiže, všetky zistenia sú spísané v správe.  

Predložili sme opatrenia, odporúčania v podstate 

spoločnosti MARIANUM. Kontrolovaný subjekt nepodal 
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námietky, takže v podstate do 31. 3. musí predložiť správu 

o plnení opa, alebo správu.  

Len chcem podotknúť, že pri spoločnosti MARIANUM 

v pláne kontrol na rok 2020 máme naplánovanú komplexnú 

kontrolu. To bolo v podstate požiadavka vás ako mestského 

zastupiteľstva.  

Takže ostatné veci prejdeme si už v inej kontrole.  

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uhm.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán kontrolór,  

využívam tento bod na to, aby som vás upozornila na 

eee list, ktorý, ktorý prišiel z ministerstva životného 

prostredia.  

Jedná sa o financovanie, alebo fakturáciu prác Infra 

servisis (Infra services) na údržbu verejných vodovovu, 

ktorá , ktoré Bratislavská vodárenská spoločnosť.  

Ja by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste 

si zobrali sám, nechcem to dávať ako uznesenie, kontrolu 

dodržiavanie všeobecných záväzných predpisov a interných 

predpisov. Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v procese fakturovania eee Infra servisis (Infra services) 

práve údržby. To je jedna vec. 

A druhá vec.  

Aj eee podkladov, ktoré sa dáva ÚRSu (ÚRSO), pretože 

ak ÚRSO akceptuje náklady Infra servisis (Infra services), 

pričom eee ten, ktorý má eee, alebo teda, ktorý si dáva 

cenu vody je Bratislavská vodárenská spoločnosť, tak podľa 

tohto listu ministerstva životného prostredia, je to 

v rozpore.  
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Ja vám ten list pošlem mejlom (mailom), aby ste ho 

mali. Je to, je to čerstvá vec eee, takže vás chcem na toto 

upozorniť. Je to dosť závažný dokument. Je to pochybenie 

ale aj ÚRSa (ÚRSO), ale aj Bratislavskej vodárenskej, ktorá 

vlastne dáva neoprávnené náklady, ktoré sa započítavajú 

potom aj do ceny vody.  

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 sa len spýtam, že komu bol adresovaný ten list?  

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

poslankyňa MsZ: 

Ten list je adresovaný eee od ministerstva životného 

prostredia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

poslankyňa MsZ: 

To je podnet, ktorý sme robili s pánom Vetrákom eee 

a ešte s viacerými aktivistami. 

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 s faktickou. 

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

Ja len krátko, že vlastne tá aktivita, ktorú 

v minulom volebnom období keď sme sa obrátili, aj pán 

Kolek, pani Pätoprstá, ja, pani Šimončičová a myslím, že aj 

pán Budaj tam bol, na, na ministerstvo životného prostredia 

a potom na okresný úrad, aby sa vykonal dohľad v béveeske 

(BVS), Táňa, teda pani viceprimátorka, vy o tom viete.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Takže, toto je ako keby taký koniec toho celého 

procesu, ktorý trval, možno, štyri roky. Lebo na okresnom 

úrade boli istí ľudia, ktorí s tým zámerne nechceli nič 

robiť. Dneska už ich naháňa niekto iný, nie my. A bolo by 

dobré to nejak dotiahnuť, lebo tam to môžu, môže to ísť aj 

do veľkých súm.  

A celkove, že tá činnosť tej Infra servisis (Infra 

services) v niektorých veciach bola podľa všetkého 

nezákonná dlhú dobu.  

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. 

Ja len, že teda budeme radi, keď aj my dostaneme ten 

list, aj keď predpokladám, že budeme spolupracovať s pánom 

Miškaninom.  

Pani starostka Kolková 

nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 152 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len teda vítam tú iniciatívu, eee zo strany teda 

kontrolóra pri v tom akoby snahe nastaviť nové pravidlá pre 

využívanie týchto peňazí, ktoré ko zrejme asi aj mesto 

z toho, čo so, čo ste hovoril, zrejme mesto ich akumuluje, 

ale nepoužíva.  

A chcem poprosiť, aby ste pri hľadaní týchto nových 

riešení zvážili, že Devín je takisto v situácii, kedy ozaj 

zo zákona zatiaľ vychádza len možnosť vyberania týchto 

poplatkov, ale ležia nám bez možnosti využitia na účte, 

keďže sme v nútenej správe a keďže striktne zákon hovorí 

o tom, že sú možné použiť len na investičné veci, ktoré my 

oficiálne robiť nemôžme.  

Čiže, len chcem poukázať, aby ste pri tých úvahách 

nad novými riešeniami zvážili aj túto našu situáciu a teda. 

A ešte som nerozumela tomu, ste hovorili, že zbytočne 

sa posielajú stavebné povolenia, lebo tie sa. Nejak to je, 

nejaká dohodnutá vec, že automaticky, akonáhle je vydané 

stavebné povolenie, tak sa posiela mestu. Možnože paralelne 

niekam inam, aj vám, neviem. Tam kľudne, ako, ak ušetríme 

nejaké papiere, tak budem rada. Ak to bude nejaké takéto 
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nastavenie. Ale zároveň ako si myslím, že je dôvod, aby 

mesto tie po tie stavebné povolenia malo, mali. Malo.  

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. 

A poprosím o reakciu pána Miškanina.  

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka otázky aké dokumenty majú byť posielané na 

mesto?  

Jasne štatút hovorí, že je potrebné posielať mestu 

Bratislava rozpis uhradených platieb a identifikáciu 

príslušných rozhodnutí. Žiadne stavebné povolenia 

neposielajte na mesto. Mesto s tým nemá nič spoločné.  

To je jedna vec.  

Ale mestské časti už boli usmernené riaď, listom 

riaditeľa sekcií financií, čiže už by tento problém mal byť 

vyriešený.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 154 

Čo sa týka toho, čo hovorila pani poslankyňa 

Pätoprstá. 

Samozrejme, pošlite mi tento list. My sme v podstate 

v zmysle plánu otvorili v januári komplexnú kontrolu 

béveeska (BVS), čiže, tam to všetko preriešime.  

Dobre?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Týmto ukončujem diskusiu. 

A 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 Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula  nehlasovalo sedem poslancov. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 10-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 41 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.NEHLASOVAL 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

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 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10A PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE 
BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 
RUCHU – BRATISLAVA TOURISTBOARD 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme teraz bodom číslo desať A. správa 

o výsledkoch 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Je to ono. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, nie je.  

Personálne zmeny v predstavenstve bétébé (BTB). 

Nech sa páči. Poprosím predkladateľa. 

Pani Trubíniová,  

nech sa páči. 

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

V súlade so schválenými zásadami výberu členov 

orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií 

zriadených hlavným mestom bolo vyhlásené výberové konanie 

na pozíciu predsedu predstavenstva organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu.  

Do výberového konania sa prihlásilo desať uchádzačov, 

z toho traja boli pozvaní na vypočutie pred komisiou. 

 Eee. Vypočutie pred komisiou aj pred verejnosťou sa 

uskutočnilo 27. januára. Uchádzačom s najvyšším počtom 

bodov sa stala pani Veronika Slováková, ktorú teda výberová 
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komisia odporučila navrhnúť na mestskom zastupiteľstve za 

predsedníčku pred 

Spolu s predsedom predstavenstva bétébéčky (BTB) 

vlastne treba navoliť aj ďalších členov predstavenstva, 

pričom za mesto sa navrhuje schválenie pani Soni 

Svoreňovej, pani Moniky Debnárovej a pána Hochschornera.  

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. 

Čo? Uhm.  

Eee, do diskusie sa neprihlásil nikto, tak poprosím 

návrhovú komisiu.  

Pán Vetrák. 

Aha. Tak niečo sa stalo. Pani starostka Čahojová sa 

prihlásila do diskusie, ale. 

Otvorila.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Určite áno.  
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Dobre.  

Takže ešte raz zopakujem to. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Pán Vetrák, Milan, ty si prihlásený tiež?  

Dobre.  

Tak poprosím, všetko zmažme a ešte raz, prihláste sa, 

prosím do diskusie.  

Alebo. Poďme už takto po rade.  

Nech sa páči. 

Pani starostka, ste sa odhlásili, áno?  

Tak dobre, tak zatiaľ dáme slovo pánovi poslancovi 

Lenčovi. 

Nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pani viceprimátorka,  
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ja bez toho teda, že by som mal niečo proti kolegom, 

ktorí, ktorí sú navrhnutí do predstavenstva, ja sa chcem 

spýtať na, na ten princíp. Lebo tu ešte od pána primátora 

Ftáčnika eee bol teda zavedený taký princíp, že poslanci 

nie sú v predstavenstvách, iba v dozorných radách.  

Tak mi to prišlo také nejaké divné, že. Neviem, či 

toto je nejaká zvláštna organizácia. Eee. Možno áno, možno 

to nie je obchodná spoločnosť. Eee. Ale taký princíp tu, tu 

nejaký bol a, a už nie je.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm.  

Ďakujem pekne. 

Panitak ča, pani starostka Čahojová,  

máte slovo. 

Pán Zaťovič sa prihlásil trošku neskôr.  

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

Môžem?  
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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: 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som mala otázku, keďže sú tu uvedení prví traja 

najvyššie len umiestnení uchádzači, pán Rastislav Amrich, 

Veronika Slováková, Robert Vincze, ktorí postúpili do toho 

najvyššieho kola, že či sa dá zverejniť informácia, kto bol 

štvrtý?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím asi, aby ste zareagovali na koniec. Dobre? 

Ešte teraz dáme slovo pánovi Zaťovičovi. 

Nech sa páči, máte slovo, pán starosta.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 
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Iba taká faktická. Že som si všimol, že veľa ľudí 

odíde a neodhlási sa. A tým pádom nemusia vám uznesenia pri 

prechádzať. Keď nedajú kartičky von, ľudia, toto hlasovacie 

zariadenie je, podľa mňa horšie ako predtým kvôli tomuto, 

že ľudia sú na to zvyknutí.  

Čiže, treba ich upozorniť pred každým hlasovaním, sa 

môže stať, lebo neprejdú body rôzne potom len tak.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, áno. Ďakujeme. Je to dobrá pripomienka. Budeme 

sa snažiť na to upozorniť. Alebo teda, aby na to nikto 

nezabúdal.  

Ďakujem. 

Tak teraz poprosím, boli tu vznesené nejaké otázky, 

keby ste zareagovali. Predkladatelia  materiálu.  

Nech sa páči. 

Zástupca magistrátu: 

K tej otázke ohľadom toho zverejňovania? Tak pokiaľ 

mám správne vedomosti, tak sa zverejňuje sa potom ten 

zoznam tých uchádzačov, ale oni majú teda právo odvolať 

svoj súhlas vlastne so zverejnením týchto údajov.  
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Takže, malo by sa to zverejňovať, ale majú právo 

odvolať svoj súhlas s tým tí daní uchádzači.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán riaditeľ magistrátu.  

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

Už som zapnutý? Áno. 

Upresním pani starostke a upresním, že áno, že aj 

bolo to aj pri obchodných spoločnostiach, že tí, ktorí 

neboli nakoniec v tom poslednom kole v tom finále, tak tí 

boli dopytovaní, či súhlasia s tým, aby boli zverejnení. 

Niektorí súhlasili, niektorí nie.  

Takisto aj tunák, keď máme troch, ktorí boli v tej 

úzkej výberovej tej skupine poslednej, tak tí, samozrejme, 

sú zverejnení. A ten štvrtý, tak t tomu, toho budeme 

kontaktovať či súhlasí s tým, aby   to bolo zverejnené to 

jeho meno. Tak je to aj dohodnuté v pravidlách. Tak to sme 

robili. 
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A čo sa týka tej otázky na, ktorú položil pán 

poslanec Lenč.  

Áno, že v bétébé (BTB) je organizácia cestovného 

ruchu, ktorá má špecifické postavenie. Má špecifickú 

štruktúru a nie je to obchodná spoločnosť.  

Takže tuná sa to neuplatňuje. Práve tunák sú členovia 

aj poslanci. Ak za mesto. A my, vy, vy ako poslanci ich aj 

volíte.  

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 Tešovič sa prihlásil s faktickou.  

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

Ďak ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja v tomto smere akože ffff vnímam, vnímňam 

požiadavku pani starostky Čahojovej ako úplne oprávnenú 

a legitímnu, lebo, preboha, keď raz robíme nejaké výberové 

konanie, tak by malo byť úplne, úplne prirodzené 

a normálne, že od úplného začiatku každý kto sa prihlási, 

tak musí zniesť to, aby, aby bol na nejakom zozname a ako, 
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prečo, preboha, je problém povedať kto je štvrtý, kto je 

piaty a tak ďalej, a tak ďalej.  

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 Brat s faktickou. 

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

Ďakujem pekne. 

mmm. mmm. No ja si dovolím v tomto nesúhlasiť práve 

preto, že sa snažíme osloviť aj odborníkov z rôznych 

súkromných spoločností, eee, eee.  

Viem povedať za seba, že keby som sa prihlásil do eem 

vlastne výberového konania do štátnych r alebo verejnej 

správy, pričom som zamestnaný na plný úväzok v nejakej 

súkromnej firme, tak určite by ma nepotešilo, keby sa môj 

zamestnávateľ dočítal, že  som sa hlásil niekam inam, ale 

zároveň som bol neúspešný. A myslím si, že by nám to veľmi 

mohlo limitovať množstvo ľudí zo súkromnej sféry, ktorí 

budú ochotní sa k nám prihlásiť.  

To znamená, že, prosím, eee len kvôli tomu, že nás 

zaujímajú tie mená, tak akože, netrvajme na tom zverejnení, 

lebo môže to byť výrazne kontraproduktívne.  
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Košťál,  

nech sa páči s faktickou. 

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

Ja som viacmenej chcel povedať to isté, čo povedal 

pán poslanec Brat.  

Nám sa osvedčilo a bola to aj jedna  z vecí, ktorá, 

hlavne pri tých obchodných spoločnostiach, že nie každý keď 

si posiela životopis, chce, aby bol potom zverejnený, 

pokiaľ nemá reálnu šancu.  

Keď ho, keď ho, keby eliminujeme hneď v prvom kole, 

tak nechce, aby jeho zamestnávateľ vedel o tom, že sa 

niekde hlásil. To je bežná vec, že? Nejaká diskrétnosť tam 

musí byť.  
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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: 

Už som chcela ukončiť diskusiu, ale ešte krátko.  

Pán Grendel,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Možno nejakým kompromisom by mohlo byť, že tí 

poslanci, ktorí majú záujem spoznať tie mená bez toho, aby 

tie mená boli zverejnené široko, alebo na internete, alebo 

že by zazneli tie mená tu v sále, ale aby si tí poslanci 

mohli tie mená pozrieť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 
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Budem. Nebudem čítať celé to uznesenie, lebo bolo 

vlastne vytlačené a distribuované všetkým. Ja len upozorním 

na to, že teda v rámci keď sa bude už podpisovať to 

uznesenie, tak tam sa ešte doplní, to je korektúra, ktorú 

môže spraviť návrhová komisia, že pani Monika Debnárová má 

aj titul inžinierky, to tam teraz vypadlo, len aby ste teda 

ostatní vedeli, že to sa tam v rámci, nemusíme to teraz 

riešiť pozmeňujúcim návrhom, v zmysle rokovacieho poriadku 

sa to dá urobiť aj korektúrou, keď sa bude upravovať, ako 

redakčná úprava. 

Čiže budeme, jednak schvaľovať návrh na vymenovanie 

pani Slovákovej za predsedníčku predstavenstva, potom 

budeme schvaľovať návrh na vymenovanie členov 

predstavenstva z radov poslancov, čiže pani Svoreňová, pani 

Debnárová a pán Hochschornej a nakoniec poverujeme 

primátora, aby predložil na valnom zhromaždení eee 

bétébečky (BTB) návrh na vymenovanie predsedu 

predstavenstva a tých členov, ktorých schválime. 

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: 

No, ešte sa prihlásila pani starostka Čahojová, ale 

neviem, či je to možné? 
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Je to možné? Áno?  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, už 

(poznámka: počuť ženský hlas „áno“) 

(poznámka: počuť mužský hlas „Teraz môžte hovoriť.“) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka,  

povedzte to na mikrofón.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcela som požiadať, či by sme nemohli hlasovať 

o jednotlivých častiach uznesenia samostatne. Je to teda 

procedurálny návrh.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Lebo keď sa otvorí hlasovanie, tak už by to nemalo 

byť. Ale ak súhlasíte, že to bude, tak musíme najprv 

hlasovať o tom procedurálnom návrhu.  

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 vás, hlasujte o procedurálnom návrhu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za pätnásť poslancov, proti šesť, zdržalo sa 

jedenásť, nehlasovalo štrnásť. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 10A-Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu – Bratislava TouristBoard 

 
procedurálny návrh p. Čahojovej – hlasovanie o jednotlivých 

častiach osobitne 
  

 Prítomní: 36 Áno 15 Nie: 6 Zdržal sa: 11 Nehlasovali: 4 

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

M. Brat  NIE M. Debnárová NIE 

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

J. Mrva NIE  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  NIE 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  NEHLASOVAL Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová NEHLASOVAL 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak znova poprosím návrhovú komisiu.  

Takže vlastne sa vraciame k tomu, čo bolo povedané, 

že ideme hlasovať o tom návrhu uznesenia tak, ako bolo, 

bolo predložené. 

Ďakujem. 

Už teda sme skončili diskusiu. Takže poprosím, eee. 

Ešte raz.  
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Mohla sa pani Pätoprstá znova prihlásiť?  

Tak, nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Dvaja členovia návrhovej komisie eee konštatujú, že 

to predchádzajúce hlasovanie bolo neplatné, pretože 

automaticky kto požiada o samostatné hlasovanie, má právo 

hlasovať samostatne o bodoch.  

Také je výklad dvoch členov 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: 

Poprosím, poprosím pána Vetráka a návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja len krátko  

Ja len krátku reakciu. 

To je síce pravda, ale rokovací poriadok hovorí 

jasne, že keď sa už spustí hlasovanie, tak nemôže sa ani 

procedurálny dávať.  
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Čiže, my sme vlastne nemali vôbec pripustiť do 

diskusie to, čo hovorila pani Čahojová. Preto sme o tom 

hlasovali, že či ideme urobiť (poznámka: prednášajúci sa 

zasmial). My tu robíme samé výnimky z toho rokovacieho 

poriadku.  

Či ideme porušiť rokovací poriadok a ideme pripustiť 

ten procedurálny návrh. Preto sme hlasovali. Inak by sme 

o tom nehlasovali.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ešte sa prihlásila pani Bednárová, prosím. Debnárová, 

prepáč, Monika.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

A ja som len chcela povedať akože na to vysvetlenie, 

lebo myslím si, že už medzitým veľa ľudí aj zabudlo. My 

v tých, eee, v tom predstavenstve Bratislava turist bord  

(Bratislava TouristBoard) už dávno sme. Vlastne teraz ide 
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len o potvrdenie toho nášho statusu, ktorý tam máme, 

o ktorý ste vlastne hlasovali na začiatku, keď sa hlasovali 

všetky tie podniky, spoločnosti a tak ďalej.  

Eee. Á, k tomu, k tomu spoločnému, čo vlastne, 

napríklad, ja som tiež nehlasovala teraz za to, aby sa to 

rozdelilo, pretože my musíme byť ako predstavenstvo 

odsúhlasený am blok. Čiže, to je tiež dosť podstatná 

informácia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďa ďakujem pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu, alebo respektíve, už asi 

ideme pristúpiť k hlasovaniu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 
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Tak poprosím, aby ste zahlasovali, aby ste hlasovali 

k tomuto bodu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa osem, 

nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 10A-Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu – Bratislava TouristBoard 

 Prítomní: 36 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  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   
 

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

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 179 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

návrh na vymenovanie Mgr. Veroniky Slovákovej za 

predsedníčku predstavenstva organizácie: Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board so 

sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088. 

 
B. schvaľuje 

návrh na vymenovanie Ing. Sone Svoreňovej, Ing. 

Moniky Debnárovej a Petra Hochschornera za členov 

predstavenstva organizácie Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 
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návrh na vymenovanie predsedníčky predstavenstva a členov 

predstavenstva organizácie podľa časti A a časti B tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je jedenásť hodín, tak podľa dohody máme prestávku 

polhodinovú. O pod dvanástej sa vidíme v sále. 

Ďakujem. 

 

(prestávka od 11.01 do 11.45 h) 
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BOD 11 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1798/2014 ČASŤ C BODY 5 – 7 ZO DŇA 
23. 10. 2014 MESTSKÝCH LESOV 
BRATISLAVA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Dobre. 

Takže poprosím, aby ste sa usadili.  

A pokračujeme bodom číslo jedenásť Informácia o 

plnení uznesenia číslo 1798/2014 časť Cé (C) body 5 až 7 zo 

dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava. 

Ja len ešte pred tým, kým dám slovo predkladateľom 

materiálu, by som chcela poprosiť, že tí, ktorí opúšťate 

sálu, si vytiahnite, alebo zoberte so sebou kartu.  

Tak nech sa páči, pán riaditeľ sekcie životného 

prostredia, pán Belica. Alebo?  

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

prostredia: 

Dobrý deň. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 182 

V súlade s uznesením číslo 17 98 z dvetisícštrnásteho 

roku predkladáme do na prvé rokovanie mestského 

zastupiteľstva materiál s informáciou o plnení tohoto 

uznesenia.  

K technickej stránke. 

Komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby tento materiál prerokovala 

15. januára, mestská rada 16. januára 2020. 

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 sme sa naozaj počúvali. Aby bol 

kľud. Je to dôležitý bod, tak ako každý ďalší.  

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

prostredia: 

s tým, že materiál odporúčala mestskému 

zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 

Tento materiál obsahuje tri body z tohoto uznesenia, 

ostatné body už sú spracované.  

Detailnejšiu informáciu vám pre prednesie pán 

riaditeľ Mestských lesov pán Dobšovič. 
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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: 

Nech sa páči,  

pán Dobšovič, máte slovo. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Dobrý deň, ďakujem za slovo.  

Takže, komplexnú informáciu máte v tom tex, v tej 

textovej podobe. V zásade by som to zhrnul asi tak, že 

pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o plánovanej 

prebiehajúcej a ukončenej ťažby a aktívne spolupracujeme 

s oddelením GIS na magistráte a finišujeme teda 

s elektronickou verziou, kde budú všetky tieto dáta 

prístupné on lajn (on line) pre každého na mapovom 

podklade.  

Čo sa týka eee, výhľadového plánu poľovného 

hospodárenia, tento plán bol dokončený. Finišujeme 

s poslednými úpravimi, úpravami mapových častí. V tejto 

oblasti tiež robíme viacero zmien, ktoré sa týkajú 

bezpečnosti návštevníkov našich lesov.  

Takže za mňa asi, asi toľkoto. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 184 

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 Budaj,  

asi sa musíte prihlásiť ešte raz. 

Nech sa páči,  

pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem poprosiť predkladateľa, aby povedal pár slov 

viac o, o plánoch, alebo postupe ako sa rokuje ohľadom 

Prameňov bys eee Vydrice, pretože to je srdcovka tohoto, 

verím, poslaneckého zboru a verím, že sa stala aj eee 

reálnym plánom. 

Čiže, či prebiehajú a ako vyzerajú rokovania s inými 

mestami, lebo tie Pramene Vydrice zasahujú aj kúsok vedľa. 

A ako vy sa na to dívate a pripravujete? 

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. 

Nech sa páči, 

pán Dobšovič. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Ďakujem za otázku. 

Čo sa týka vyhlásenia Prírodnej rezervácie Pramene 

Vydrice, mali sme niekoľko stretnutí s predstaviteľmi 

Štátnej ochrannej príro, eee Štátnej ochrany prírody na 

túto tému.  

Zároveň sa nám vďaka eee spolupráci medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a magistrátom podarilo 

teda doriešiť jeden problematický bod a to muničné sklady 

U Slivu, ktoré teda prešli do, do vlastníctva hlavného 

mesta. 

Čiže postupne na našom území, sa dá povedať, na území 

Mestských lesov, máme to územie ujednotené a máme ho 

kompletne zaradené do zóny kľudu a pristupujeme k nemu už 

v dnešnej dobe v zásade ako k prírodnej rezervácii.  
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Budúci týždeň máme naplánované stretnutie so 

zástupcami mesta Svätý Jur a Prvej Svätojurskej na túto 

istú tému. Eee. Za teda toto stretnutie organizuje pani 

vicežupanka a dúfame, že na ňom teda dohodneme aj súhlasné 

stanovisko obce, mesta Svätý Jur k tomuto istému bodu.  

A v podstate posledná, posledné otvorené, posledná 

otvorená otázka, ktorá tam zostala, je územie, ktoré patrí 

Štátnym lesom a v tomto bode zase prebiehajú paralelné 

rokovanie medzi pánom primátorom a predstaviteľmi me eee 

Štátnych lesov a veríme, že dos dospejeme ku istej dohode 

eee akým spôsobom by mali byť menežované tieto Štátne lesy 

na území hlavného mesta, čo by malo otvoriť aj možnosť ich 

súhlasu s vyhlásením tejto rezervácie. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pán riaditeľ,  
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ja veľmi rada vás tu vidím.  

Musím povedať, že neľutujem svoj hlas, ktorý som pri 

vašej voľbe, eee, teda ako som hlasovala, pretože z toho, 

čo mi vidíme z vašej práce, s eee, sm mmm v našej mestskej 

časti z Karlovej Vsi, tak si myslím, že všeobecne vnímané 

vaše opatrenia menežment je vnímaný veľmi priateľsky 

a pozitívne aj poslancami, aj verejnosťou. Veľmi pekne 

ďakujeme.  

Ale keď vás tu vidím, tak využívam túto príležitosť, 

aby som eee sa vrátila k problému, ktorý síce nie je 

v plneniach týchto uznesení, ale myslím si, že netrápi len 

nás, ale trápi aj iné mestské časti. Napríklad Raču, 

Záhorskú Bystricu alebo eee, alebo iné, ktoré sú v dotyke, 

v dotyku s lesmi, a to je teda enormný výskyt diviačej 

zvery v blízkosti sídiel, alebo aj priamo tam, kde sa ľudia 

pohybujú aj počas dňa.  

Nedávno sme zaznamenali taký prípad, že mamička 

s kočíkom prechádzala medzi mestskou časťou Dúbravka 

a Karlova Ves a ocitla sa uprostred diviačeho stáda. Eee, 

vydesená volala pánovi poslancovi (prednášajúca hovorí so 

smiechom), čo s tým. Asi o tom viete. 

Ale chcela by som vás teda poprosiť, že či sa, keď je 

to také problematické odstrel, že oni sa tak množia a ten 

odstrel pár kusov nič nevyrieši a neboja sa ľudí, nemajú 
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prirodzeného predátora, choroby sem mmm, mmm, pred 

chorobami sú chránené, že či by sa nedalo použiť niečo 

také, ako v prípade, ja neviem, iných živočíšnych druhov, 

nejaká chemická kastrácia? Alebo niečo také? Že by sa im to 

podhodilo do toho krmiva, do kukurice, alebo do niečoho, 

aby sme tento problém vyriešili. Lebo ľudia sa starajú 

o predzáhradky, ľudia sa starajú o svoje dvory, mestská 

časť sa stará. A viete, keď ráno prídete a celá 

predzáhradka, o ktorú sa obyvatelia sa starajú, je rozrytá 

diviakmi priamo pod panelákom, tak sú ľudia z toho 

nešťastní. Nie len že sa boja, ale aj to ničí ľudskú prácu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja vás poprosím, pán riaditeľ, aby ste reagovali 

potom na koniec. Dobre?  

Dáme slovo ďalším poslancom. 

Nech sa páči,  

pán Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ešte by som poprosil predkladateľa, aby zreteľne 

teda, lebo som nerozumel celkom ako to myslí, povedal, či 

teda štátni úradníci súhlasia s vyhlásením rezervácie? Lebo 

to je kľúčová otázka na ministerstve životného prostredia, 

inak by sme museli hľadať nejakú inú formu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja chcem povedať, alebo doplniť pána Budaja, že je to 

vlastne úplne kľúčová otázka. Podľa všetkých dohôd, tak š, 

samozrejme, malo by to byť vyhlasované štátom, to znamená, 

aj Svätý Jur, aj eee Bratislava by mali zostať za tú 

rezerváciu financie, čo je asi cieľom. Takže, nám držte 

palce.  

Ja sa zároveň chcem veľmi pekne poďakovať mestu, že 

so župou spolupracuje na naozaj špičkovej úrovni. Tak, 

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: 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja len chcem prispieť  k tej téme, ktorú otvorila 

Danka Čahojová.  

Mali sme stretnutie s poľovníkmi. U nás sú nie 

mestské lesy, ale štátne lesy. Tiež sme hľadali riešenie 

problému diviakov. Veľké možnosti, aspoň teda len chcem 

vlastne tlmočiť to, čo sme sa z toho stretnutia dozvedeli, 

že poľovníci veľký, veľké možnosti žiadne vlastne nemajú. 

Keďže strieľať veľmi nesmú, keďže sú to obývané oblasti, 

skončili sme v p, v podstate na odporúčaní, aby si 

individuálne každý jeden záhradkár, ktorému  tie diviaky 

a nie len diviaky, ale aj srny, a podobne, prenikajú do 

záhrad, ničia úrodu, ploty a tak ďalej, ako, aby si tam 

dali tie pachové ohradníky.  

Takže, to bol výsledok toho stretnutia. Tiež v tej 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem, chcem teda povedať, že dneska eee ž, 

žneme eee plody toho, že pred tými pár rokmi sme sa, 

s prepáčením, pokakali a zakázali sme eee spoločné 

poľovačky v mestských lesoch.  

Na spoločných poľovačkách sa naj účinnejšie 

a najrýchlejšie tlmí diviača zver. Tie spoločné poľovačky 

sa vykonávali v takom období, kedy nedošlo k nejakým 

konfliktom s turistami. Bolo to v pracovnom dni, boli 

označené tie, tie, tie cesty, boli tam ľudia, ktorí proste 

upozornili tých návštevníkov. A teraz žneme to, že tie 

diviaky nám, s prepáčením, behajú po sídliskách a za 

chvíľku nám bude behať po eee sídliskách aj danielia zver, 

tak ako to je dneska v Pezinku.  

U nás v Rači máme s tým extrémny problém. Navyšovali 

sme už aj odlovy zvery niekoľko, niekoľko násobne, eee.  
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Chemická kastrácia asi neprichádza do úvahy. Možno 

(gong) príde africký mor a bude  

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 Dobšovič,  

ja vás poprosím o reakcie. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Dobre. 

Takže, eee začal by som s otázkou pani starostky 

Čahojovej k tým diviakom. 

My sme overovali možnosti čo sa týka tej nejakej 

chemickej kastrácie a tak ďalej.  Bohužiaľ, zákon toto 

nedovoľuje pre, pre poľovnú zver.  

Mám tu pripravené čísla, pretože sa naozaj tomu 

odlovu diviačej zvery aktívne venujeme. Eee v roku 2019 eee 

na území masívu Malých Karpát osemdesiatšesť kusov, Sitina 

dvadsaťtri kusov, Lamač pätnásť kusov.  

My sme kvôli tej bezpečnosti, lebo naozaj je veľký 

problém v podstate tam aj dostať tých poľovníkov, je to pre 
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nich dosť nepríjemné v takej blízkosti tých obydlí, tak sme 

nakúpili nejaké špeciálne prístroje, s ktorými takpovediac 

vidia za roh, aby sa uistili, že tam nejaký živý človek 

náhodou nie je niekde v kríku, alebo čo.  

Čiže, pracujeme v rámci tých možností eee koľko to, 

ko koľko, koľko je to možné.  

Chcel by som ešte podotknúť jednu vec, ktorú už tu 

nejakým spôsobom naznačila aj pani starostka Devína. Tá 

diviačia zver má pomerne veľkú schopnosť migrovať. My sme 

si to teraz opätovne uvedomili, pretože máme, máme malé 

prasiatko albína, ktorý je veľmi ľahko rozoznateľný. 

A jeden deň sme ho videli nad Račou a na druhý deň ho 

zachytila fotopasca, fotopasca na Sitine.  

Čiže, naozaj to monitorujeme, snažíme sa byť aj 

v kontakte s tými občanmi v rámci tých možností zasiahnuť, 

kedy je to možné.  

Ale čo som tou migráciou chcel naznačiť? V podstate 

sa ukazuje, že ak Mestské lesy robia tú nadprácu a naozaj 

dvakrát do týždňa minimálne máme trikrát do týždňa nejaký, 

nejaký úlovok diviačej zvery, tak ako uvoľňujeme ten 

priestor, nám migruje z okolitých, okolitých oblastí, kde 

už to nie je náš poľovný revír. Čiže, je to trošičku 

problematické.  
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Práve včera prišiel list, oficiálny list 

z veterinárnej správy, kde uložil všetkým poľovným 

hospodárom povinne strieľať diviaky vo všetkých vekových 

štádiách. Dúfame teda, že aj tie okolité poľovné združenia 

sa do toho aktívne pustia. A budeme vidieť nejaké výsledky. 

Úprimne vám poviem, že ja som mal takisto nedávno 

diviaka na vlastnej záhrade. Viem čo dokáže urobiť. Ja si 

uvedomujem ten problém. Snažíme sa naozaj a pravidelne sa 

k tomu stretávame a bavíme sa o tom, ako ďalej. To, čo je 

v našich silách, momentálne robíme.  

Možno by som krátko aj k tým spoločným poľovačkám. 

Zamýšľali sme sa aj nad tým, že by sme požiadali 

zastupiteľstvo o výnimku na spoločnú poľovačku. Moji 

kolegovia, ktorí sú skúsení poľovníci, sú toho názoru, že 

by sme pravdepodobne nezaznamenali nejaký veľký úspech 

týmto spôsobom. Tých lovcov, ktorí sú schopní presne 

zamieriť a strieľať na zviera v pohybe je v tomto kraji 

pomerne málo.  

Čiže, z ich vlastnej, z ich vlastného akoby popudu 

sme sa dohodli na tom, že budú teda prebiehať radšej tie 

individuálne našimi zamestnancami vo veľmi skorých ranných 

hodinách na miestach, kde je minimálny pohyb tých osôb.  
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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. 

A ešte mal doplňujúcu otázku pán Budaj.  

Či to bolo to isté?  

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

A k otázke pána Budaja k rezervácii.  

No, takže aby som to zhrnul. Hlavné mesto je za. 

Dúfame, že budúci týždeň bude aj (poznámka: bez zvuku) 

Ďakujem. 

pribudne aj súhlas mesta Svätý Jur. A pokiaľ ide 

o štát, tam je veľmi ťažké odhadnúť ich reakciu k tomu. 
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Úprimne povedané, mimo eee, teda v tých diskusiách sa 

k tomu stavajú skôr odmietavo. Na druhú stranu, tú prírodnú 

rezerváciu bude navrhovať Štátna ochrana prírody, ktorá 

s tým súhlasí a pracuje sa teda na vytvorení toho plánu 

ochrany. Keď ho posunú na okresný úrad, bude na vláde, či 

bude s týmto súhlasiť.  

Čiže, samozrejme, bude závisieť aj od tej nálady 

akoby na na na vláde v tejto, v tomto viacej, ako na názore 

Štátnych lesov.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil pán starosta Krúpa.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V súvislosti s tou migráciou a teda škodami, ktorý, 

ktoré robí diviačia zver v rámci nejakých záhrad treba dať 

do pozornosti aj veľmi časté kontakty s s autami. Alebo 

teda s mobilitou. Hlavne u nás vo v úseku medzi krematóriom 

a v tom vstupe do vlastne tej starej Záhorskej Bystrice, 
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tak môžme povedať, že dennodenne sú vlastne strety auta 

s so zverou, či už je to teda diviak, alebo, alebo daniel.  

A aj v tejto súvislosti my sme teda požiadali a dali 

sme list na hlavné mesto, aby sa tam vlastne umiestnili 

značky, ktoré tam nie sú. Ktoré jednak u ukazujú zvýšený 

pohyb zvery a takisto máme takú predstavu, že by mohli 

vzniknúť, pretože naozaj hlavne v tých večerných hodinách 

tie autá niekedy tam chodia rýchlejšie, napriek tomu, že je 

tam predpísaná sedemdesiatka, ale aby tam boli normálne 

svetelné blikajúce značenia, ktoré by dávali do pozornosti, 

že pozor, tá zver tam naozaj migruje. A počet zrazených 

zverí, zve, počet zrazenej zvery je násobne (gong) väčšie 

ako to, čo sa uloví.  

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 Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne  za slovo. 

Ja chcem poprosiť pána riaditeľa, že ak sa naozaj 

bude uvažovať o tom, že by sa mali zaviesť spoločné 
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poľovačky, aby tu naozaj išlo sem na zastupiteľstvo a mohli 

sme to naozaj dôsledne prebrať, pretože ja naozaj nevidím 

spoločnú poľovačku ako niečo, čo by malo byť v rekreačných 

lesoch. Je to vysoký pohyb ľudí so zbraňami, ktorí mieria 

na pohybujúcu sa zver. Treba si uvedomiť, že v týchto 

lesoch sú naozaj desiatky, ak nie stovky  ľudí, ktorí sa 

tam pohybujú po zotmení, ktorí sa tam pohybujú skoro ráno. 

Ja  bežne pred prácou chodievam na bicykel o piatej ráno.  

Čiže, naozaj môžu sa tam vyskytnúť nejaké nebezpečné 

situácie.  

Rozumiem tomu, že ten problém s diviakmi je. U nás na 

Vlárskej je pätnásťčlenné stádo, ktoré akože bežne 

stretávame o piatej, šiestej večer. Pozemok som si oplotil. 

Už mi na pozemok nechodia. A naozaj, menej sa bojím toho, 

že ma tam napadnú nejaké hrôzostrašné diviaky, ako toho, že 

by ma tam pri spoločnej poľovačke niekto mohol zastreliť.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Kolková s faktickou. 
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Mi, ja som sa chcela opýtať, že či Mestské lesy 

spolupracujú aj s tými Štátnymi, lebo hovorím, u nás máme 

Štátne lesy a myslím si, že taký nejaký spoločný záťah, až 

by už bol plánovaný, tak by mal zmysel, keby tam naozaj 

došlo k nejakej tej spolupráci, že by sa zasiahli vlastne 

všetky lesy v katastri Bratislavy.  

A na margo toho, čo kolega Mrva hovoril, určite by 

bolo dobré, až sa nejaké rozumné riešenie nájde, aby sme 

o tom ako obce vedeli a určite to radi zverejníme v našich 

eee, v našich oznamovacích prostriedkoch, aby teda sme 

minimalizovali nejakú tú možnosť nejakého nešťastia. Ak 

príde k poľovačke.  

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 aj ja. 

Pán Dobšovič,  

na tú prvú otázku ešte reakciu. Spolupráca 

s Mestskými lesmi. Eee, so Štátnymi lesmi. 
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Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Tam, tam je to trošku zložitejšie. Oni totižto nie sú 

priamo vlastníkom toho revíru, respektíve neobhospodarujú 

ho. Ale samozrejme, táto otázka má úplnú logiku. To jest 

spolupráca so všetkými poľovnými regiónmi na okolí.  Musím 

zatiaľ povedať, že nie je rozvinutá dostatočne. Popracujeme 

na tom.  

Čo musím ale tiež povedať, že väčšina tých poľovníkov 

v okolí Bratislavy sa viacej orientuje povedzme na daniele 

a tento typ zveri. Aj u nás je to relatívne nepopulárna 

práca. A ako vravím, prevažne ju robia teda naši 

zamestnanci a nie poľovníci, ktorí sú členmi združenia. Ten 

dôvod je taký, že diviak je chytré zviera, veľmi ťažko sa 

na neho loví a zároveň teda aktuálne nie je po ňom nejaký, 

nejaký dopyt po tom, po tom mäse samotnom, aj v dôsledku 

tých mediálnych správ o diviačom mori, ktorý síce na 

Západnom Slovensku nie je, ale bohužiaľ, to má vplyv na ten 

dopyt.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Týmto považujem diskusiu za ukončenú.  
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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 hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie Informáciu o plnení uznesenia číslo 

1798/2014 časť Cé (C) body 5 až 7 zo dňa 23. de 10. 2014 

Mestských lesov Bratislava. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, prosím, zahlasujte za tento bod. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula poslancov, nehlasovali dvaja. 
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Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 11-Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 5 – 7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava 

 Prítomní: 41 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

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

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 5 – 7 

zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 5 – 7 

zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 INFORMÁCIA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU 
KONCEPCIE ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV 
V BRATISLAVENA ZÁKLADE UZNESENIA Č. 
1160/2018 ČASŤ B BOD 2 ZO DŇA 26. 
04. 2018 

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 dvanásť, Informácia o plnení 

Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov 

v Bratislave na základe uznesenia číslo 1160/2018 časť Bé 

(B) bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 

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

prostredia: 

Takže materiál do rokovania mestského zastupiteľstva 

predkladáme na základe spomínaného uznesenia, kde je 

povinnosť predložiť na prvé rokovanie mestského 

zastupiteľstva každoročne informáciu o plnení Akčného plánu 

koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave, a toto až 

do roku dvadsať, dvadsaťjedna vrátane tohto roku.  

Materiál bol v predloženom znení prerokovaný na 

komisii aj na rade 15. januára a 16. januára, ktoré obidve 

odporúčali materiál zobrať na vedomie v danom znení.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

prostredia: 

Detailnejšiu informáciu vám podá takisto pán 

Dobšovič.  
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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. 

Nech sa páči. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Ďakujem za slovo. 

Ten materiál je pomerne obsiahly. V tej textovej 

časti si nájdete detaily každého jedného bodu akčného 

plánu.  

Ja by som to možno eš, iba tak veľmi v rýchlosti 

zrekapituloval.  

Pokiaľ ide o časť  

Ochrana životného prostredia. V roku 2019 bola 

schválená zonácia mestských lesov, čím sa eee, čím sa stali 

jedným asi z najlepšie chránených lesov, rekreačných lesov 

na Slovensku.  

Ťažbu zverejňujeme na portále mapy bratislava. es ká 

(sk) 

Pokiaľ ide o vodu, či už potok Vydrica, alebo 

existujúce rybníky. 
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V minulom roku prebehol taký indikatívny a tento rok 

prebehne detailný hydrobiologický a ichtiologický prieskum 

rybníkov aj Vydrice, na základe čoho by sme potom chceli 

upravovať to rybné hospodárstvo tak, aby tá voda bola čistá 

a zároveň aby z toho niečo mali aj obyvatelia 

a návštevníci.  

Rozširujeme včelárstvo a veľmi aktívne spolupracujeme 

s Technickou univerzitou v Zvolene. Snažíme sa aj v tých 

častiach, v ktorých ťažba prebieha, hľadať tie 

najšetrnejšie metódy akým spôsobom to robiť. To znamená, 

obrátili sme sa jednoducho na tých eee najlepších na 

Technickej univerzite a snažíme sa nejakým spôsobom 

naštartovať túto debatu rovnako ako komunikujeme 

s ochranárskou obcou hľadať tie, tie prieniky.  

Pokiaľ sa týka, čo sa týka mobiliáru a rekreačnej 

infraštruktúry. 

Cyklisti si určite všimli opravený veľký kus 

niekoľkokilometrový úsek asfaltu, ktorý hlavne teda cestní 

cyklisti veľmi ocenili.  

Rovnako pri, rovnako sme spustili rozširovanie, alebo 

výstavbu nových lesných ciest tam, kde dochádzalo ku 

konfliktu s automobilmi, alebo ku konfliktom medzi 

cyklistami a pešími. To sa týka, napríklad, napríklad časti 

Pekná cesta, ale aj rozšírenia takzvanej Ú cesty medzi 

Kamzíkom a Snežienkou. 
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Spravili sme komplexné mapovanie mobiliáru. Máme 

v podstate dnes absolútny prehľad o tom, čo tam máme 

a v akom je to stave. V súvislosti s tým, sme mierne 

posilnili tím údržby. A zároveň sme si zo suchárov, ktoré 

boli nebezpečné eee dali pripraviť rezivo, takže vieme si 

v podstate realizovať eee, realizovať tie základné opravy 

mobiliáru vo vlastne réžii z dreva, ktoré na tom mieste 

vyrástlo a v podstate mu tým dáme ten druhý život eee 

v podobe, povedzme, lavičky, či stola.  

A rozbehli sme opravy ihrísk tak, aby spĺňali všetky 

tie zákonné podmienky podľa toho nového ihriskového zákona.  

Mimo tohto veľmi aktívne spolupracujeme 

s Metropolitným inštitútom v Bratislave. Veľmi oceňujem ich 

spoluprácu. Snažíme sa dohnať akýsi investičný dlh 

a rozvinúť tie hodnotné verejné priestory tak, aby si ich 

naši návštevníci naozaj mohli užívať.  

Čiže, zhruba toľkoto k tej, k tej správe o tej 

koncepcii.  

A možno posledná veta.  

Veľmi oceňujem, že tá koncepcia existuje. Je to pre 

nás výborná rót mapa (roth mapa), podľa ktorej môžeme ísť 

a a vieme presne, že čo sa od  nás v tejto oblasti očakáva. 

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 pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem opýtať na body jedna štyri, jedna jedna 

štyri dva a nadväzne na to dves, dva jedna jedna.  

Tie prvé dva sú akoby reakciou, že spracovať návrh 

Národného parku Podunajsko. Konštatácia, zatiaľ nesplnené, 

mimo kapacitný a p personálnych možností Mestských lesov.  

Detto aj bod jedna štyri dva, len sa týka 

Malokarpatského národného parku.  

A hneď pod tým je ten bod dva jedna jedna, kde sa 

hovorí o personálnych kapacitách, kde je teda tie na, to 

navýšenie spomínané len v súvislosti s pedagogikou, 

projektová časť, stolárska dielňa.  
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Uvažuje sa s nejakým posilnením vášho tímu práve 

o niekoho, kto by sa venoval tomu zámeru Národného parku 

Podunajsko? Ten ma tak, nejak mi je najbližší. Ale určite 

aj Malokarpatského najbližšie, lebo? 

Čiže, pýtam sa, že čo vlastne, ako sa bude pokračovať 

v tej snahe o Národný park Podunajsko? 

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 vás poprosím, pán Dobšovič, aby ste skúsili potom 

na záver, dobre? Reagovať?  

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

Bratislava - Devín: 

Môžem ešte, ešte kým mám mikrofón. Potom by som 

poprosila ešte aj nejaký kontakt, s kým spolupracujete pri 

tých otázkach tých včiel. Mám tiež skupinu aktívnych 

občanov, ktorí prejavili záujem nejak podporiť včeličky 

tým, že by sa vyhradili nejaké nekosené teda časti, aby tam 

ostala nejaká tá lúka, kvety pre včely. Čiže, kam ich 

nasmerovať?  
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

V prvom rade by som rád poďakoval vedeniu Mestských 

lesov, aj teda pracovníkom za ten, za ten dobrý nápad 

otvoriť tie muničné sklady nad Peknou cestou a vybudovať 

tam ten chodník pre peších. Do značnej miery sa tým 

eliminuje, eliminujú možné kolízie medzi cyklistami, medzi 

autami a medzi pešími. Skutočne, to bol dobrý nápad za 

relatívne niefin nie veľké finančné prostriedky.  

A zároveň by som sa chcel spýtať eee ako teda, síce 

som aj cyklista, ale som aj peší turista a začínam mať taký 

pocit, že eee cyklisti a horskí cyklisti začínajú mať 

prevahu. A ako keby boli oni nejakým spôsobom 

uprednostňovaní pred pešími turistami.  
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Jedná sa mi konkrétne o úsek eee eee z Bieleho kríža 

dole už ako, ako, ako skončia Jurské cesty, je tam také, 

tak taká, taká odbočka a potom už sme v mestských lesoch 

a je tam paralelný peší chodník eee s asfaltkou a často 

krát sa mi proste stalo, že tade si to spustili cyklisti na 

plné pecky eee aj keď tam nemajú čo robiť.  

Tak či sa neuvažuje o osadení značiek ako zákaz 

vjazdu s bicyklom, alebo zosadni z bicykla? Lebo skutočne, 

majú, aj tam majú vedľa asfaltku, aj o kúsok ďalej do lesa 

majú singl. Tak, takže majú, po podľa mňa, možností dosť.  

Ja viem, že nie všetci sú vychovaní a sú aj takí, 

ktorí po porušujú pravidlá. Ale keby tam bola taká značka, 

tak u určite by aj teda tí peší mali eee väčšiu mmm nejakú 

argumentačnú silu, keď im tam teda tí cyklisti rozprávajú, 

že však oni si môžu robiť čo chcú.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len veľmi stručne chcem povedať, že podľa mňa 

treba pochváliť dobré veci. A mmm vždy keď sa ma pýtajú eem 

občania, že čo sú také veci za ten prvý rok pôsobenia, 

ktoré by som vypichol, že sa podľa mňa naozaj daria robiť 

dobre, tak im spomeniem príklad mestských lesov a ich 

spravovania. 

A preto som sa chcel poďakovať a pochváliť a verím, 

že takto dobre fungujúcich organizácií bude, bude pribúdať 

v Bratislave.  

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aj ja ďakujem. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja mám nejaký skrytý talent, že vždy keď vyjdem 

s deťmi eee do okolia Partizánskej lúky, tak tam pána 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 214 

Dobšoviča stretnem, keď je tam aktuálne teda niečo 

konkrétne rieši, alebo plánuje. A je to aj v tej oblasti 

vidno. 

Čiže, sa chcem veľmi pekne poďakovať za, za tie 

vylepšenia, ktoré tam sú. Hlavne v prípade tých detských 

ihrísk, kde už niektoré zanedbané časti boli naozaj 

rizikové.  

Ja sa chcem spýtať na jeden bod, a to je tri štyri 

trinásť, Podporiť využitie parkoviska pri obchodno 

obchodnom dome Tesko (Tesco) Lamač, opraviť prechod pre žle 

železničnú trať a aby vyhovoval estéen (STN). A je tam teda 

konštatované, že je to mimo kompetencie Mestských lesov.  

A ja si viem predstaviť tú podporu nejakou výraznou 

informačnou tabulou na miestach, kde vlastne nám čakajú 

kolóny áut na uvoľnenie sa parkoviska, kde by vlastne bolo 

ukázané pekne graficky, že kde inde ešte môžu tí ľudia 

zaparkovať.  

Eee a nejaké, nejaký spôsob navigácie, to si myslím, 

že by sa, že by bolo možné aj v rámci teda kompetencií 

Mestských lesov. 

Rovnako máme v pláne investičných činností eee 

vybudovanie, alebo nejaké vylepšenie trasy Ostružinový 

chodník, ktorá vlastne prepája aj vlastne to parkovisko eee 
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a a Partizánsku lúku, alebo Železnú, tak tiež si myslím, že 

nejakým spôsobom by to mohlo byť vlastne súčasť toho, toho 

akoby podporenia eee parkovania skôr pri tom Tesku (Tescu) 

Lamač.  

Tak chcem sa spýtať, že, že či predsa len teda 

nezvažujete nejak, nejak, nejakú lepšiu propagáciu toho 

obrovského parkoviska?  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásila ešte pani starostka 

Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela poskytnúť informáciu, že Staré Mesto 

podpísalo memorandum o spolupráci s Novým Mestom v oblasti 

životného prostredia, alebo  v podstate nadviazania na tú 

tému, ktorú sme vo februári na tomto zastupiteľstve vtedy 

preberali a to je nízkoemisná zóna a prvým takým pilotným 

územím, kde by sa to mohlo preverovať, je práve toto 

územie.  
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Takže, tam by sa vyriešil ten problém a tam by bolo 

naozaj potom namieste oznámiť, že kde teda je možné 

odstaviť auto, pokiaľ ne nespĺňa tie emisné normy.  

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. 

Teraz poprosím o reakcie pána Dobšoviča.  

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Dobre. 

Ďakujem za slovo. 

Začal by som výbornou otázkou na Národný park 

Podunajsko, alebo Malé Karpaty. 

Je to tam trošku nešťastne napísané. Nestojí to 

reálne na kapacitách, ale skôr na nejakom logickom poradí.  

Ako som už spomínal, my teraz, alebo teda hlavné 

mesto vedie rokovania so štátnym podnikom Lesy SR. My 

dúfame, že v najbližších týždňoch budeme mať na stole 

dohodu so štátnymi lesníkmi. Bude to akoby tým prvým 

logickým krokom k tomu, aby sme začali obnovovať tú starú 

myšlienku veľkého, veľkého lesoparku.  
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Rovnako sa snažíme komunikovať aj s ďalšími časťami. 

Spomenul by som mesto Svätý Jur, alé mali sme konečne prvé 

stretnutie aj s račianskym urbárom a tých urbárov je tu na 

okolí viacero.  

My by sme boli radi, keby sme začali naozaj túto 

myšlienku vracať naspäť k životu a možno by mohla začať na 

začiatok v takej soft verzii, že by sa ujednotil ten to 

značenie rekreačný mobiliár a tak ďalej.  A v spolup spolu 

s tým by sme sa vzájomne inšpirovali v oblastiach eee ako 

je práve to lesné hospodárstvo, ktoré by malo byť nejaké 

šetrnejšie teda, hlavne teda k tým cestám a k tomu, akým 

spôsobom to vnímajú návštevníci, aby tam nebolo príliš veľa 

strojov a tak ďalej.  

Čiže, pracujeme aktuálne na tomto.  

A ako som už spomínal pri otázke pána Budaja, sme 

v pravidelnom kontakte žo zo Štátnou ochranou prírody 

ohľadom prírodnej rezervácie Vydrica a takisto ohľadom 

potencionálneho rozšírenia prírodnej rezervácie Devínska 

kobyla, kde má štátna ochrana rozpracovaný pomerne 

ambiciózny plán rozšírenia tohto územia.  

No a počas týchto diskusií teda sa pozeráme aj o ten 

krok vred, ako by sme to potom mohli integrovať spolu 

s ďalšími veľmi hodnotnými lesnými spoločenstvami, povedzme 
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na záhorskej strane Malých Karpát a tak ďalej do toho 

národného parku.  

Ale naozaj za mňa môžem povedať, ja som na tej 

funkcii niečo cez pol roka, myslím si, že pos posúvame sa. 

Naozaj aktívne sa tomu venujeme a posúvame sa. Sú to všetko 

veci, ktoré chvíľočku, chvíľočku trvajú. Ja dúfam, že keď 

sa uzavrú tieto eee tieto diskusie, najmä so štátnym 

podnikom, tak sa posunieme aj v tomto zase o kúsok ďalej. 

Budeme v tom pokračovať.  

Ešte k otázke ohľadom včiel. 

Ak dovolíte, ja vám potom do mejlíku (mail) napíšem 

kontakt na moju kolegyňu Janku Znášikovú, ktorá to 

zastrešuje. Robili sme teraz, teraz plánujeme práve 

v najbližších dňoch spustiť, no v najbližších dňoch. Na jar 

spustiť eee spustiť prvé také, také kurzy, alebo také 

oboznamovanie obyvateľov so včelami. Čiže tí, čo majú 

záujem, budú môcť prísť a celý deň sa teda v spolupráci 

s našimi včelármi tomu venovať.  

Našim úmyslom je, vieme, že kopec ľudí z Bratislavy 

má chalupy, chaty vonku na vidieku, možnože časť z nich 

teda sa tomu bude venovať aj tam. Čiže, mohli by sme byť 

akoby takým, takým bodom, z ktorého sa bude to včelárstvo 

aj medzi amatérmi šíriť ďalej. 

Čiže, veľmi rád vám pošlem ten kontakt potom.  
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K otázke cyklistika.  

Áno, tieto konflikty sú naozaj stále častejšie. 

Vnímame ich. Cyklistika prežíva obrovský bum (boom) a časť 

z tých ľudí nie úplne berie ohľad na peších turistov.  

Čo sa týka tých tabúľ.  

Práve v tejto chví 

Okej, ďakujem. 

Takže, čo sa týka tých výstražných tabúľ. 

Áno, toto už pripravujeme. Tabule sa práve tlačia 

pri. Vyrobili sme si na to teda tie drevené kole, snažili 

sme sa to spraviť tak, aby to malo aj nejaký, aby to nejako 

vypadalo. Budú osádzané hneď po rozmrznutí pôdy. 

 A to nie je jediné opatrenia. Ako som spomínal, to 

rozšírenie tej Ú cesty, to je ďalším z tých opatrení, kde 

sa snažíme viac pre, viac bezpečnosti pre peších turistov.  

A rovnako pripravujeme niekoľko trejlov, ktoré chceme 

spraviť práve v tých kritických miestach, kde sa stretávajú 

peší turisti s cyklistami a spravia sa paralelne. 

Navrhované sú s dôrazom na to, aby cyklista po celú dobu 

dobre videl na tú pešiu trať. Čiže tam, kde nastane to 

križovanie, bude mať absolútny prehľad jeden aj druhý 

účastník toho, účastník tej dopravy, ak to takto môžem 

povedať.  
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Čiže, máme rozpracovaných viacero vecí, ktoré, ktoré 

by mali eee naozaj eee znížiť možnosť nejakého, nejakého 

stretu. A naozaj sa tomu aktívne ve, aktívne venujeme.  

K otázke pána poslanca Polakoviča. 

Eee. Tabuľa k eee k Tesku (Tescu). Áno, súhlasím 

s tým, že je absolútne nedostatočná. Včera večer som práve 

môjmu kolegovi posielal, spravili sme teda inventúru 

všetkých tabúľ, ktoré máme v lesoparku aj s ich počtami. 

Chceli by sme v priebehu tohto roka, ak sa podarí, všetky 

tieto tabule eee nejakým spôsobom ujednotiť, eee, zlepšiť 

ich vizuál. A týka sa to aj tej nešťastnej malej tabuľky 

k parkovisku Tesko (Tesco) Lamač.  

A pri tých veľkých akciách, ktoré sa občas dejú na 

Partizánskej lúke, tiež zvažujeme, že tam budú musieť 

usporiadatelia tej akcie povinne mať personál, ako to dnes 

už niektorí robia, ktorí na na kruhovom objazde bude 

usmerňovať vodičov. V prípade, že už hore nie je miesto, 

pošle ich do nemocnice, ak nie je miesto ani tam, tak im dá 

mapku eee s prístupovou cestou k Lamaču, a teda k Tesku 

(Tescu) Lamač a ako sa odtiaľ dostať.  

Čiže, je to, je to jedna z vecí, ktoré určite budeme 

na nich pracovať.  
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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. 

Pani starostka Kolková sa prihlásila s faktickou.  

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som len sa chcela ešte do do doplniť, teda moju 

otázku v reakcii na to, čo ste hovorili, pán riaditeľ.  

Tie podmienky, ktoré sa chystáte zavádzať akoby 

nanovo v tom plánovanom budúcom lesoparku, alebo ako o tom 

väčšom, keď dorokujete so Štátnymi lesmi nejakú správu 

tých, tých lesov v katastri Bratislava? Alebo ako to 

vlastne by malo vyzerať? Že či to, či tie podmienky, alebo 

ten režim, ktorý budete nastavovať, potom by mohol byť 

využiteľný, ak sa podarí ten projekt toho Národného parku 

Podunajsko, na to by bolo dobré myslieť. To je jedna vec. 

A chcem sa len opýtať, že či teda existuje nejaká 

mapa, o ktorých lesoch rokujete s tými Štátnymi lesmi. 

A samozrejme, ma zaujíma, či sa to týka lesov v katastri 

Devína.  
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Len takú doplňujúcu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Pán Dobšovič,  

nech sa páči.  

Ale myslím, že tých otázok je akože to zaslúži nejaké 

samostatné rokovanie pre tých pánov starostov, ktorí majú 

túto tému teda na starosť.  

Takže, poprosím reakciu. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Dobre.  

Takže, áno. Týka sa to Devína. Jednoznačne.  

Ako som vravel, jednak Štátna ochrana prírody sa vy 

eee vytvára  plán rozšírenia eee lokality Devínska kobyla. 

Teda prírodnej rezervácie Devínska kobyla o lesné 

spoločenstvá. A v podstate v ich súčasnom nastavení by to 

znamenalo, že, že polovica celého územia masívu devínskych 

Karpát by, by bola v podstate ušetrená od, od ťažby. Hej?  
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Čiže, masívne by to vyriešilo tieto problémy.  

Čo sa týka tých rokovaní, najlepšie bez viede vedel 

vyjadriť asi pán Andrej Kovarík, ktorý spolu s pánom 

primátorom tieto rokovania vedie. Každopádne áno, týkajú sa 

obrovského územia. Jedná sa o si, asi o štyritisícosemsto 

hektárov v Bratislave. A teda, tá najväčšia časť horských 

lesov je práve medzi Dúbravkou, Karlovkou, Devínom 

a Devínskou Novou Vsou. A potom, potom sú to tie obrovské 

komplexy lužných lesov, ktoré sa potom týkajú aj Petržalky, 

Čuňova, Jaroviec a tak ďalej.  

Čiže, je to naozaj obrovský komplex a snažíme sa tam 

dosiahnuť teda nejaký, nejaký kompromis.  

Čo môžem asi povedať je, že Štátne lesy odmietajú 

povedzme prenájom týchto území, alebo odmietajú sa vzdať 

starostlivosti. Ale o čom sa teda rokuje, že tá 

starostlivosť bude prebiehať výrazne iným spôsobom.  

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 prihlásil pán Budaj.  
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Viem, že už ste to chcela uzavrieť. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Predsa len ešte otázka, či vy, pán riaditeľ, vidíte 

nejaké možnosti, napríklad, formou všeobecne záväzných 

nariadení akými by sme mohli eee ultimatívne pritlačiť na 

Štátne lesy, aby nevyvážali drevo, aby, aby naozaj boli 

motivovaní odovzdať územia Štátnych lesov v katastri 

Bratislavy pod správu našich Mestských lesov?  

Ja sa o to usilujem už najmenej desať rokov. A či tu 

je jeden minister, druhý, tretí, stále platí, že lesy 

nepatria pod ŽP. V tomto štáte lesy sú vyslovene ekonomická 

kategória. Štátne lesy pat patria pod pôdohospodárstvo, 

a to k nim pristupuje vyslovene ako k produkčnému nástroju, 

čo je pre podmienky hlavného mesta, proste, neprijateľné. 

Napriek tomu ekonomické (gong) záujmy stále  
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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: 

Nech sa páči,  

pán Dobšovič. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Ďakujem za otázku. Rozumiem jej.  

Úprimne poviem, že pravdepodobne lepšie by sa asi 

vyjadrili právnici, že či sa toto dá nejako riešiť cez 

vézeten (VZN)? Myslím si, že skôr nie. Každopádne prvýkrát 

tu vidím veľmi aktívnu snahu vedenia mesta dohodnúť sa. Čo 

by som chcel veľmi oceniť. A vďaka tomu, že tieto zelené 

témy sa naozaj stávajú veľmi dôležitými, a je to vidno 

stále viacej, tak už mám taký pocit, že k tej dohode, aspoň 

k tej, k tomemu, k tomu prvému vážnemu kroku tu, tu dôjde.  

Takže, ja by som len toto chcel oceniť a úprimne 

povedané neviem presne odpovedať na vašu otázku, že či to 

je možné dosiahnuť cez, cez vézeten (VZN). 

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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Takže na to asi budeme reagovať následne.  

Týmto ukončujem diskusiu k bodu číslo dvanásť 

a poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie Informácia o plnení Akčného plánu 

Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe 

uznesenia číslo 1160/2018 časť Bé (B) bod 2 

zo dňa 26. 4. 2018. 

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: 

Nech sa páči, poprosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za štyridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných štyridsaťdva poslancov. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 12-Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
mestských lesov v Bratislavena základe uznesenia č. 

1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení Akčného plánu koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 

časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 

 
Uznesenie  
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zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení Akčného plánu koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 

časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 KONCEPCIA ROZVOJA TEPELNEJ 
ENERGETIKY 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: 

Kým budeme pokračovať bodom číslo trná trinásť, 

Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, znovu chcem upozorniť, aby 

ste si vyberali karty z hlasovacích zariadení, ak opúšťate 

miestnosť.  

Nech sa páči. 
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Pán Chovanec. 

Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetického 

manažmentu: 

Dobrý deň.  

Predkladáme vám materiál ohľadom aktualizácie, 

aktualizácie koncepcie energetiky hlavného mesta 

Bratislavy. 

Tento materiál sa predkladá v súlade s zákonom 657 

o tepelnej energetike a zákon 100 z roku 2014, ktorý udelil 

päťročnú aktualizáciu daného materiálu.  

Daný materiál bol spracovávaný v priebehu roku 2019. 

Je rozdelený na výrokovú, na analytickú časť, ktorá má dve 

časti, dve oblasti zberu, zberu dát a posledná časť je 

potom výroková, kde sa navrhujú určité koncepčné riešenia.  

Materiál bol spracovaný v priebehu roku 2019, v júni 

bol ukončený a v priebehu celého druhého polroka v podstate 

prebiehala diskusia k danému materiálu. Bolo zhruba šesť 

stretnutí na úrovni poslancov, odbornej verejnosti, 

ministerstva hospodárstva, ÚRSa (ÚRSO), poprípade aj Zväzu 

teplárov a bolo pridaný, bolo k materiálu spracovaných 

zhruba sto návrhov a pripomienok, ktoré v podstate 

v dôvodovej správe a v prílohe ste mali presne vyčíslené 

a presne zodpovedané akým spôsobom sa s danou pripomienkou 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 231 

naložilo. Či daná pripomienka bola akceptovaná, alebo daná 

pripomienka nebola akceptovaná. Všetky tieto pripomienky 

išli k adresátom s mejlami (mail) a s odôvodnením, či ich 

pripomienka bola akceptovaná, alebo nebola. Ak nie, prečo. 

Ak bola akceptovaná, akým spôsobom bola, bola zapracovaná.  

Posledné veľké diskusie boli s OLOm (OLO) ohľadom 

zapracovania výstupov tepla z tvorby OLa (OLO), hej? To 

sme, to sme zapracovali. Dohodli sme sa na tých stáži, 

dohodli sme sa na zapracovaní OLa (OLO) a dohodli sme sa na 

tom, akým spôsobom táto koncepcia bude reflektovaná 

v prípadných eee strategických materiáloch OLO.  

Eee. Záverom by som chcel len poďakovať pánovi 

poslancovi Vetrákovi, kde sme naposledy potom diskutovali 

veľmi intenzívne nie raz o tom, akým spôsobom majú byť 

dôsledky koncepcie prenesené na na ľudí. Objavilo sa to aj 

v dôvodovej správe, objavilo sa to aj v jednotlivých bodoch 

materiálu. Takže, ešte raz, myslím si, že tá spolupráca 

bola veľmi korektná.  

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja ďakujem za úvodné slovo.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ak by som náhodou presiahol čas, tak už  aby sa to 

spojilo naraz. 

Ja teda, mesto prijíma viacero koncepcií. Mali sme tu 

pred chvíľou koncepciu, alebo teda máme koncepciu o lesoch, 

to je tiež veľmi dôležitý materiál. Nazdávam sa, že aj 

koncepcia o tepelnej energetiky, keďže je to v právomoci 

mesta a nie mestských častí, je veľmi dôležitý strategický 

dokument, ktorý sa v zmysle zákona má každých päť rokov 

aktualizovať.  

A prináša so sebou viacero otázok, ktoré treba 

nejakým spôsobom rozhodnúť. Niektoré majú aj viacero 

alternatív. Nakoniec aj tu na samotnom dokumente sa 

rozoberali tri alternatívy, akým spôsobom ísť dopredu. 

A samozrejme, prináša aj rôzne názory eee, pretože sú 

v tejto oblasti aj rôzne záujmy.  

Ja oceňujem, že ten materiál sa snaží byť vyváženým. 

Z môjho pohľadu je v je podstatné, že teda nejde nejako 
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riešiť ten spor medzi ce cézépéčkom, teda centrálne 

zásobovanie tepla a medzi lokálnymi zdrojmi, ktorý sa musí 

vyriešiť na celoštátnej úrovni. To je vec zákona, nie tejto 

koncepcie. Táto koncepcia sa do tohto sporu nejako ani 

nepúšťa. Hoci to má dosah, samozrejme, potom aj na, na 

samosprávu.  

V materiáli, do materiálu sa vďaka aj ochote pána 

vedúceho eee podarilo dostať, podľa mňa, veľmi dôležitú 

vec, a to, že nehovoríme len o tom, aké majú byť zdroje 

tepla na území mesta a akým spôsobom sa dodávka má dostať 

ku konečnému spotrebiteľovi, ale riešime, a je to zahrnuté 

aj do uznesenia to, aký dopad budú mať opatrenia, ktoré sa 

robia v tejto oblasti, na toho konečného svo svot 

spotrebiteľa a osobitne na, na cenu za teplo. 

Čiže, aj preto sa v tomto materiáli hovorí, že 

dôsledkom tej koncepcie by nemalo byť len to, aby tu 

fungovala dodávka energií, ale aj aby tá cena, ktorú 

spotrebiteľ, alebo teda obyvateľ Bratislavy platí za teplo, 

bola primeraná. A k tomuto bude vypracovaný aj samostatný 

materiál, kde je termín do konca roku 2021.  

Čiže, osobitný materiál, ktorý bude riešiť opatrenia, 

ktorými vieme dosiahnuť primeranú cenu za teplo.  

Takisto je dôležité teda, že eee neuznávame len to, 

že tu existuje nejaký centrál centralilzované zásobovanie 
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teplom, ale že existujú aj iné zdroje, najmä tie lokálne, 

pretože ani zákon nevylučuje existenciu lokálnych zdrojov 

tepla, či už sú to domové kotolne, alebo, alebo proste iný, 

iný, iný druh. Aj keď teda formulačne, a to, k tomu sa ešte 

dostanem, pán vedúci, nám to tu nejako vypadlo, a myslím 

si, že ide o nedorozumenie, ale k tomu na konci.  

Objavili sa tu aj niektoré pochybnosti, ktoré sa 

týkajú programov a asi k tomu vystúpi aj verejnosť, ak, ak 

teda sa nemýlim, programu ELENA. Dostali sme to imejlom (e-

mailom) všetci poslanci, teda že by sa tam mali diať nejaké 

teda nie celkom dobré veci. Ja teda som aj zvedavý ak 

niekto z verejnosti vystúpi, že povie nejaké konkrétnosti. 

Ja priamo som sa ELENOU zatiaľ nejak podrobnejšie 

nezaoberal. Možno ak pán kontrolór si bude myslieť, že je 

tam je niečo vážnejšie, tak možno by sa nad tým mohol tiež 

zamyslieť a hlavne asi pán vedúci by mal potom na to 

reagovať. Ale my ELENU ako program vyhodnocujeme vlastne 

v inom materiáli, ktorý sem počas roka sa predkladá. Neviem 

či niekedy a máj, jún, ak sa nemýlim, tak ja by som sa tomu 

teraz tiež nechcel nejak priamo venovať.  

K tomu, ten materiál je veľmi rozsiahly. On má viac 

ako sto strán. Bolo tam, myslím, že aj viac ako sto 

pripomienok. Neviem či až nie viac ako stopäťdesiat. Bolo 

s tým naozaj veľmi veľa roboty. Ten spracovateľ bol 

externý. Potom to nejakým spôsobom ešte korigoval pán 
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vedúci a teda magistrát. A ono sa tam stále dá niečo 

vylepšovať.  

Ja sa priznám, ja som bol teraz dva, tri dni 

v zahraničí. Nevedel som sa vám ozvať skôr a keď som si 

čítal ten materiál, tak som tam ešte objavil nejaké veci, 

na ktoré by som vás, (gong) (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) ste reagovali a ktoré by som aj chcel nejako ešte 

vylepšiť v tom materiáli. A teraz, teraz ich spomeniem.  

Prvá je tá a to je, podľa mňa, nedorozumenie.  

My sme sa rozprávali o tom, že tam, kde sa v texte 

spomína a je to v časti tri dva dva jedna, tri dva dva dva 

a tri dva dva tri, to v tej zátvorke, že cézété blokové 

kotolne, tak tam sme len chceli doplniť, aby to znelo, že 

cézété blokové kotolne a lokálne zdroje tepla, pomlčka, 

napríklad centrálne zdroje tepla v budove.  

My sme sa o tom rozprávali ešte na stretnutí, na tom 

úplne prvom, kde sme boli spolu aj s pánom Malecom. A potom 

už na tom druhom stretnutí to vypadlo z toho vyhodnotenia. 

Ja som si myslel, že to zapracujete automaticky, ale som to 

už potom nenašiel v tomto materiáli. Ja si myslím, že ide 

o nedorozumenie.  

Takže toto aj v rám, toto aj, ak si to nezhoberie 

autoremedúrou s predkladateľ, tak ja to navrhujem aj ako, 

ako pozmeňujúci návrh.  
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Potom sú tam dve časti na strane stotridsaťjedna 

a stotridsaťdva, ktoré hovoria, že tú slnečnú energiu 

a respektíve tie obnoviteľné zdroje energie by sme mali 

využívať len na prípravu teplej vody. Ja osobne si myslím, 

že by sa to malo využívať aj na vykurovanie. Veď 

v podstate, keď chcem dosiahnuť aj primerané ceny tepla, 

tak je to aj o vykurovaní, nie je to len o, o, o príprave 

teplej vody.  

Čiže, na tých stranách stotridsaťjedna v tej časti 

tri dva jedna a stotridsaťtri, by bolo dobré uviesť, že 

obnoviteľné zdroje energie, alebo teda tá slnečná energia 

sa môže využívať nie len na prípravu teplej vody, ale aj na 

vykurovanie.  

A posledná vec, kde si myslím, že je možno 

nedorozumienie, tam sa hovorí, že tepelné čerpadlá, na 

strane stodeväť, nie je možné považovať za obnoviteľný 

zdroj energie.  

Ja osobne si myslím, že tieto slová by sa odtiaľ mali 

vypustiť kvôli tomu, že a je to aj môj návrh, že tepelné 

čerpadlo využíva aj obnoviteľné zdroje energie. Ono si 

potom, samozrejme, dorába ten zvyšok, povedzme, elektrikou, 

ale  to, to, to môže sa, to môže nastať aj pri slnečných 

kolektoroch, aj pri in iných takýchto zdrojoch, ktoré 

využívajú obnoviteľný zdroj energie a že nie je správne to 

takto vylučovať, lebo predpokladám, že chceme podporiť aj 
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výstavbu tepelného čerpadla, ak povedzme aj voda, voda 

(gong) alebo iný systém.  

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 Budaj,  

nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Chcem sa spýtať predkladateľa, že či toto je to, čo 

sa predtým predkladalo ako, ako energetický audit, alebo 

energetická politika mesta? To boli opakovane vyrábané 

materiály, ktoré mesto robilo, na ktoré vyhadzovalo peniaze 

teda, nazvem to takto. Preto, lebo Európska únia si to 

vyžadovala a predpisy si to vyžadovali. Boli to k ničomu 

materiály.  

Tento váš materiál cením si jeho rozsah, ale mám teda 

dve výhrady.  

To najdôležitejšie je, aby ste vy odpovedali 

v krátkej dobe, čo naše budovy verejného sektora, napokon 

aj verejného sektora aj štátnej správy, v tomto meste 

produkujú? Koľko  nesú oni zodpovednosť za to, že v našom 
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meste je ešte veľmi málo energeticky úsporných zariadení na 

výrobu tepla, ale aj na iné energetické potreby, ktoré aj 

mesto má. Napríklad, Dopravný podnik má, má množstvo 

energetických eee spotrebičov, od signalizačných zariadení 

a tak ďalej, a tak ďalej a ďalšie naše podniky. Máme tu 

napokon na území Slovnaft, ktorý dňom nocou čerpá takzvanú 

vodnú, vodnú clonu za obrovskej spotreby elektrickej 

energie. To sú všetko ťarchy tohoto mesta. Ak by sme o ňom 

chceli hovoriť ako o zelenom  meste.  

Za druhé mám eee a vy máte len niekoľko málo a sami 

teda priznávate, že len málo verejných zariadení sa 

zapojilo do toho, aby vám dalo spätnú väzbu ako to vyzerá 

s energetickou bilanciou. Nemáme žiadne audity, samozrejme, 

ale tie audity sa dnes už vyžadujú od každej novostavby.  

Verejný sektor Bratislavy by mal ísť príkladom. 

Za druhé, mám tiež výhradu, ale to už tu bolo 

zmienené, ž e niektoré moderné vykurovacie systémy, ktorým 

sa t vy teda venujeme prednostne, ale opakujem, to by 

nemalo byť len vyku, o vykurovaní.  

Ak toto nahrádza tú správu o energetike na území 

Bratislavy, tak to naozaj nie je len o vykurovaní, že 

diskriminujete niektoré úsporné, nič v zlom, ale naozaj, 

vodné čerpadlá určite sú lepšie a úspornejšie, ak by ich, 

napríklad, Bratislava preferovala. Napríklad aj daňovými 
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úľavami, ak by ich občania zavádzali či už na, či už na 

sídliskách, alebo v súkromných domoch. A to isté by sa malo 

týkať fotovoltaiky.  

Chcel by som apelovať, aby ste navrhli nejaké 

ekonomické impulzy, ktorými sa zvýhodnia tak jak pri 

elektromobilite sa mesto snaží zvýhodňovať majiteľov 

elektroauto, elektrických vozidiel.  

Eee, eee, mobilizujme sa na to, aby sa v meste 

rýchlejšie odohrávala výmena zaostalých technológií, 

energetických technológií.  

A na prvom mieste teda pozerajme sa pred vlastný 

prah, čo sme urobili hoci aj v tejto budove pre to, aby 

bola jej energetická bilancia priaznivejšia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne. 

K nejak k niektorým veciam sa asi vyjadrí aj pán 

vedúci. Mne ešte dve poznámky k tomu, čo aj pán Budaj 
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hovoril, že eee ono by aj pri tých auditoch eee, sú 

rozpracované určité už opatrenia, ktoré sa budú realizovať 

a rovnako aj vlastne v tom materiáli sa navrhuje, že by 

mesto malo vytvoriť fond, ktorý bude poskytovať dotácie 

ľuďom na zakúpenie obnoviteľného zdroja energie, napríklad 

slnečných kolektorov, ktoré si potom prepoja eee prípadne 

na ten zdroj, ktorý už majú v tom dome, aby jednoducho 

dosiahli nižšiu energiu. 

Čiže, aj to je jedno z tých opatrení. A ďalšie 

opatrenia, predpokladám, že ešte pán, pán, pán vedúci 

spomenie. 

Čo je pre mňa ešte ďalšia dôležitá vec je, že mesto 

by malo uvažovať nad tým, že bude metodicky usmerňovať 

mestské časti v tejto oblasti. A to si bude asi vyžadovať 

aj navýšenie, troška navýšenie počtu zamestnancov. Nie 

o veľa, ale o niečo, lebo teraz to chýba. Na mestských 

častiach nie sú (gong) energetici a tu tiež nie je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja asi doplním kolegov, lebo povedali prevažnú časť 

vecí, ktoré som chcela.  

Čiže, ja len doplním tú časť. Samozrejme, že jedná sa 

o komplexnú problematiku energetiky, ktorá súvisí aj 

s recykláciou. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, úspory sú 

vlastne energetické aj v takejto skrytej forme kde sa 

triedi. Či by ste vedeli spolupracovať aj s ostatnými 

organizáciami, alebo teda útvarmi hlavného mesta, aby sa to 

zahrnulo do tej koncepcie, pretože to je naozaj komplexný 

materiál tá energet, energetické úspory súvisia teda 

s rôznymi vecami, aj s týmto.  

A možno len taká poznámka. Vás chcem poprosiť, OLO si 

požiadalo žiadosť o informáciu o i teda ak, lebo je to, je 

to povinnosť mesta kontrolovať inštitúcie, ktoré triedia 

odpad. Máme tu zistenia viaceré. Ja som bola prekvapená, že 

dokonca niektoré materské škôlky v Petržalke netriedia 

odpad. O všetky inštitúcie, ktoré triedia odpad. Čiže my 

sis to  potom vieme ako OLO nejak vás upozorniť, že eee my 

ako OLO triedime.  

Prepáčte, teraz hovorím ako za dozornú radu.  

Sme požiadali, že OLO chce zvýšiť svoje príjmy, to 

znamená, že chce zvýšiť počet ľudí, ktorí triedia odpad 
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a počet inštitúcií, ktoré triedia odpad a zisťujeme, že 

niektoré naozaj netriedia, aj keď sú to štátne inštitúcie, 

alebo samosprávne.  

Takže, chcem vás poprosiť, neviem ktorej, ktorému 

oddeleniu to patrí, aby túto informáciu  čím skôr OLu (OLO) 

dodali.  

Ide teda o inštitúcie, ktoré netriedia odpad na území 

hlavného mesta a majú túto povinnosť zo zákona. 

A samozrejme, mesto to musí kontrolovať a sankcionovať ich 

za toto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pána Chovanca, aby odpovedal súhrnne na 

otázky, ktoré tu boli položené. 

Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetického 

manažmentu: 

Že, eee, začnem, začnem pánom, pánom Vetrákom. Body 

tri dva dva, tri dva dva jedna, tri dva dva tri.  

Áno, je pravda, diskutovali sme spolu. Pravdepodobne 

došlo k chybe. Ja pri prepise, ja som to tam dopĺňal, tak 

jak sme sa dohodli spoločne, hej? Takže, takže, takže, 
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takže to je omyl. Takže tam, tam ne nemáme, nemáme žiadny 

iný. 

Čo sa týka tepelných čerpadiel, samozrejme, 

samozrejme, je to hlúposť, aby tam bola taká veta, aby to 

bolo ne považované za za za neoné, hej? Zase, zase zrejme, 

zrejme nejaká chybička, alebo proste, tam niečo, niečo 

ostalo, keď sme, keď sme upravovali, upravovali eee texty.  

Eee. Čo sa týka využívania, využívania slnečnej 

energie. 

Áno, dá sa využívať slnečná energia aj, aj na 

prípravu, alebo na teplo. Tam je to skorej myslené tak, že 

v tom čase, keď u nás sa hlavne kúri, tak jednoducho, tá 

slnečná energia je toho menej. Tepelné čerpadlá zrazu 

dneska zatiaľ po technickej stránke nedo nedodávajú takú, 

takú vysokú teplotu, akoby bolo treba.  

Takže, jak ste správne povedali, väčšinou sa 

dokurujú, dokurujú elektricky. Takže, takže ako, nie, nie 

je problém tie veci, ktoré ste navrhli tam ako doplníme 

a a v podstate bude, bude to, bude to eee vybavené.  

Čo sa týka, pán poslanec Budaj, energetických 

auditov. 

Eee. Mesto dostalo, podpísalo zmluvu s Európskou 

investičnou bankou, dostalo grant zhruba milión euro na 

vytvorenie, teda na spracovanie energetických budov, 
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energetických auditov budov vo vlastníctve mesta. Dneska je 

spracovaných cez deväťdesiat percent auditov. Sú verejne 

dostupné. Sú na servri mesta. Sú na, sú na, nehovorím na 

webovej stránke, to nie, môžeme to tam dať. Ale sú 

k dispozícii komukoľvek. Tých deväťdesiatosem auditov, 

ktoré sú hotové, hovoria, hovoria jasne, čo sa má urobiť 

a čo sa dá urobiť s tými budovami. 

Dneska máme štyri balíky budov zhruba štyridsať budov 

je v procese verejného obstarávania, kde hľadáme, kde 

hľadáme partnera na rekonštrukciu týchto budov dvomi 

spôsobmi. Prvý spôsob je zmluva o dielo a druhý spôsob je 

garantovaná energetická služba, respektíve Enerdži 

performens kontrakt (Energy performance contract), ktorý 

bol preferovaný, kde  Esko (ESCO) spoločnosť zainvestuje 

do, do budovy a z energetických úspor sa spláca táto 

investícia.  

Štyri verejné obstarávania bežia na Jozefíne. Viem 

vám dať linky. Viete sa pozrieť v rámci te tej dokumentácie 

sú aj k dispozícii audity, sú aj k dispozícii opisy tých 

budov, sú tam fotky, je ta, je tam, je tam všetko. Hej?  

Takže, toto, toto, toto momentálne, momentálne beží.  

Eee, čo sa týka daňovej úľavy, eee my zavádzame, jak 

to už povedal pán poslanec Vetrák, snažíme sa zaviesť 

nejaký fond na podporu obnoviteľných zdrojov pre bytové 
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domy a spoločenstvá vlastníkov bytov, aby jednoducho sme 

ich motivovali k tomu, že budú po, budú využívať eee eee 

obnoviteľné zdroje. Primárne máme na mysli predovšetkým 

dodávku, alebo teda tvorbu teplej úžitkovej vody práve 

kvôli tomu, že tam sa nám zdá tá investícia eee najvy 

najpriechodnejšia, čo sa týka objemu na najmenej náročná 

pre tie bytové domy a najrýchlejšie návratná, aby, aby 

občania pocítili čo najrýchlejší úžitok, hej?  

Momentálne na oddelení energetického menežmentu 

(manažmentu) spracovávame určitý ko, určitý materiál, kde 

v podstate budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa to bude 

poskytovať, koľko by sa to mohlo poskytovať, ako sa to bude 

využívať, ako sa to bude kontrolovať tak, aby sme 

v podstate mali nejakú metodiku, keď niečo spustíme, aby to 

nebolo, nebolo, nebolo zneužité.  

Toto, toto momentálne po dohode s  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte faktická, poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ďakujem pánovi vedúcemu. Naozaj celý čas veľmi 

ochotný prístup aj dobré sme to celé prebrali.  

Eee ja som sa aj, pán primátor, vám chcel poďakovať, 

lebo tam to začalo, že vy ste vlastne stiahli materiál 

z toho decembrového zastupiteľstva, na to netreba zabudnúť, 

lebo inak by sme, ten materiál by nebol v tak, v takejto 

kvalite, alebo v lepšej kvalite, ako bol, podľa mňa, a asi 

aj vzájomne si povieme, na tom decembrovom zastupiteľstve. 

Takže veľká vďaka aj vám. 

Len vás chcem poprosiť, že teda, pán vedúci hovoril, 

že by ste si to mohli zobrať autoremedúrou, ale vy ste 

predkladateľ, tak ak, musíte to aj vy potvrdiť, že si tie 

veci, ktoré som navrhoval, zoberiete autoremedúrou. To je 

pár vylepšení ešte toho materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je všetko, okej. To boli tie veci. Dobre.  

Nemusím ich menovať všetky?  
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nie, iba povedať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Beriem si to autoremedúrou.  

Ja chcem pri tej príležitosti iba povedať, že vážené 

poslankyne, poslanci, bolo stretnutie pre poslancov na túto 

tému a myslím že tam bol len Milan Vetrák. Kto tam bol 

ešte?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A Martin Vlačiky. Dvaja ľudia tam boli. Milan Vetrák, 

Martin Vlačiky. Pardon, tak traja poslanci. Ja, ďakujem 

vám. 

Okej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisie.  

Diskusia je ukončená, odovzdávam slovo návrhovej 

komisie.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Uhm. 

Ďakujem pekne.  

Takže, takže tie auto, tou autoremedúrou sa vylepšil 

text materiálu. Do uznesenia sa nezasahovalo. Čiže 

uznesenie zostáva tak, ako ho máte predložené.  

Čiže, najskôr schvaľujeme v bode jedna koncepciu 

rozvoja tepelnej energetiky  

A v bode dva žiadame primátora, aby sa vypracoval 

materiál, ktorý sa, teda vymenujú opatrenia na dosiahnutie 

primeranej a transparentnej ceny za teplo pre občanov 

mesta, a to do 31. 12. 2021.  

Ja som to skrátil, ale máte to predložené 

v materiáli. 

Môžte dať o tom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo ešte (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ešte máme eee 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Aha, pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa.  

Ďakujem pani viceprimátorke.  

Máme, máme občana do diskusie. Prosím vás za 

zahlasujte, že púšťame do diskusie pána Jozefa Legényho. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči,  

pán Legény, máte slovo. 

Občan   Ing. Jozef   L e g é n y :  

Dobrý deň. 

Prosím vás, za tých pár minút sa nedá povedať všetko, 

a preto poviem to podstatné. 

Neviem či viete, ale z chladiacich veží Mochoviec 

odíde ročne toľko energie, koľko je celková spotreba tepla 

na Slovensku. Prečo je to tak? Pretože do dneska je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 250 

v plánoch ešte zo socializmu ako namaľovaná vedenie až do 

Nitry, ale nebola nikdy politická vôľa to zrealizovať.  

Chcem len povedať, že táto tepelná koncepcia 

nevyrieši problém, pretože na konci nie je napísané zoznam 

opatrení, ktoré treba vykonať, aby o tridsať rokov tí 

Bratislavčania mali tú takzvanú primeranú cenu tepla. 

Pretože to je dlhý proces, preto som uviedol aj ten príklad 

Kodane, že v osemdesiatich rokoch prijali uznesenie 

a v roku 2011 keď som tam bol, tak to dokončili.  

Čiže, to trvá tridsať rokov.  

Takže, v podstate by som takto povedal, že tam máte 

zase schvaľovať nejaký ďalší materiál. Na materiály 

o energetike sa minulo niekoľko stotisíc Eur a výsledok tu 

nie je.  

A posledná vec je. Ja som bývalý riaditeľ pre 

stratégiu veľkej nadnárodnej energetickej spoločnosti. 

Poviem vám tak. Cena tepla, to je len fikcia. Ako? To je 

len fikcia, ktorú máte na uznesení ÚRSO, dôležité je, čo 

dostanete na tom zúčtovaní a to už nikto nevidí. A vlastne 

akože ÚRSO už dlhé roky spolupracuje so Slovenským zväzom 

výrobcov tepla a vždy pridá nejaký bulharský koeficient, 

ktorý to umožní, aby sa tá skutočná cena skryla.  

Takže, to je všetko. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Legénymu.  

Ideme ďalej.  

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, ako som uviedol, budeme schvaľovať ten návrh 

uznesenia, ktorý máme predložený, lebo tam k tým úpravám 

nedošlo. Ten materiál sa doplní v zmysle autoremedúry.  

Čiže, v bode jedna schvaľujeme koncepciu a v bode dva 

žiadame primátora, aby vypracoval materiál o tej primeranej 

cene tepla do 31. 12. 2021. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 13-Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 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  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  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 ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
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: 

Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 
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koncepciu rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR 

Bratislavy 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

o vypracovanie materiálu, ktorý by obsahoval opatrenia, 

akými chce hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s 

mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy dosiahnuť 

primeranú a transparentnú cenu tepla pre obyvateľov 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho predloženie na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

T. 31. 12. 2021 

koniec poznámky) 
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BOD 14 INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODPORE ZDRAVIA 
VYKONÁVANEJ HLAVNÝM MESTOM 
SLOVENSKEJREPUBLIKY BRATISLAVOU V 
ROKU 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štrnásť. Informačná správa o 

podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislavou v roku 2019. 

Dneska, nech sa páči, poprosím šéfa sekcie 

Jablonického. 

Mgr. Pavol   J a b l o n i c k ý ,  riaditeľ sekcie sociálnych 

vecí: 

Dobrý deň. 

Sekcia sociálnych vecí predkladá mestskému 

zastupiteľstvu správu kancelárie Zdravé mesto.  

Táto správa sa predkladá od roku 1996 v dvoch 

verziách. V dvojročných intervaloch býva predkladaná 

komplexnejšia správa o zdravotnom stave obyvateľov mesta. 

Tento typ správy bude spracovaný za rok dvetisícdevät eee 

dvetisícdvadsať.  
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Predkladaná správa za rok 2019 je stručnou verziou 

správy kancelárie Zdravé mesto a sumarizuje aktivity, ktoré 

v oblasti zdravia v roku 2019 realizovala sekcia sociálnych 

vecí.  

Keďže v roku 2019 neboli na kanceláriu Zdravé mesto 

v rozpočte mesta alokované žiadne finančné prostriedky, ide 

hlavne o aktivity, ktoré bolo možné realizovať bez 

finančného krytia.  

Takými aktivitami sú, napríklad, prednášky, kampane 

alebo darovanie, darovanie krvi eee zamestnancami 

magistrátu.  

Rád by som ešte dodal, že v roku 2020 bude na 

oddelenie sociálnych vecí prijatá expertka pre ľudí so 

zdravotným postihnutím a je už teraz vopred urobená dohoda 

medzi sekciou, pardon, medzi, medzi komisiou sociálnych 

vecí a komisiou životného prostredia, že v spolupráci 

týchto dvoch tematických oblastí bude kancelária Zdravé 

mesto redefinovať svoju činnosť a aj správy budú mať 

redefinovaný charakter tak, aby, aby komplexnejšie 

reflektovali potreby obyvateľom mesta a aby tematizovali 

opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť, napríklad aj 

v súvislosti s klimatickou zmenou.  

Záverom by som iba povedal, že predkladaný materiál 

bol predložený, prerokovaný na zasadnutí komisie sociálnych 
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vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania ako aj na zasadnutí 

mestskej rady.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán poslanec Vlačiky,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som teda chcel pripomenúť, že teda mali sme 

v júni minulého roka ešte to to spoločné rokovanie komisií 

a tam vlastne bolo to uznesenie, ktoré bolo aj teraz 

spomínané, že teda žiadame eee vlastne vytvorenie tej 

pracovnej skupiny, kde teda mali byť eee zástupcovia sekcie 

sociálnych vecí, sekcií životného prostredia a prihlásení 

členovia oboch komisií. A vlastne išlo nám o to, aby sa 

zostavil akčný plán k tej k tejto správe o zdravotnom stave 

obyvateľov a aby sme teda mali presne, jasne definované, že 

čo treba urobiť a aké sú možnosti mesta v tom, aby sa ten  

zdravotný stav zlepšil.  
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Takže, eee to by bolo fajn, keby sa toto uznesenie 

naplnilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Kratochvílová, pani (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja by som len chcela oceniť odlišný prístup k tejto 

správe, je to veľmi dôležitý materiál, ktorý mesto 

Bratislava potrebuje.  

Ten prienik je tam tak, ako už bolo povedané, aj 

s jednotlivými zložkami životného prostredia a s inými 

pracovnými skupinami, ktoré teda, tá jedna sa volá kvalita 

ovzdušia a druhá voda, ktoré majú takisto za účel zistiť 

eee, zistiť dopad týchto jednotlivých zložiek životného 

prostredia na zdravie obyvateľov.  
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Takže ja verím tomu, že na základe tejto inej 

spolupráce bude mať táto správa o zdravotnom stave 

obyvateľstva v krátkej dobe inú podobu a budú z nej vyz 

vyplývať opatrenia, ktoré napríklad aj mesto Bratislava 

bude musieť v tomto duchu zabezpečovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme schvaľovať návrh uznesenia, berieme na vedomie 

Informačnú správu o podpore zdravia vykonaného hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava v roku 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 260 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jeden. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.14-Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v roku 2019 

 Prítomní: 40 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír 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 ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom SR Bratislavou v roku 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom SR Bratislavou v roku 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, PARC. 
Č. 668/8 A PARC. Č.  668/9, 
SEGNEROVA ULICA, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod pätnásť. Návrh na zverenie pozemkov 

v Bratislave v Karlovej Vsi, parcelné číslo 668/8 
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a Segnerova ulica do správy mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 

Nech sa páči,  

pán Szabo, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Predkladaný materiál je v podstate súčasťou toho 

zverovacieho balíka, ktorý bol pripravovaný na eee zimu 

minulého roka. Vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch 

boli ešte isté okolnosti, ktoré boli, bolo potrebné 

doriešiť, tak z uvedeného dôvodu predkladáme ešte teraz tú 

Karlovku a potom nasledovný ten materiál, ktorý bude eee na 

zverenie v r pre mestskú časť Vrakuňa, Rača a Dúbravka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, dáte to, obidva body dáte naraz, hej?  

No, po jednom treba hlasovať, ale keď už, tak, tak by 

sa tým pádom 

Pome postupne, pome postupne. Už minule sme to tu. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Hej, hej, hej, hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predstavte tento bod a. 

Takže, toto je ten bod. Hej?  

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

nehnuteľností: 

Hej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Nech sa páči, odovzdávam, eee otváram diskusiu 

k tomuto bodu programu.  

Ďakujem. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o zverení pozemkov pre kata pre 

Karlovu Ves, tak ako máte uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Kde je (poznámka: nezrozumiteľné slovo)? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala jedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 15-Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 668/8 a parc. č.  668/9, Segnerova 
ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 Prítomní: 40 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
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 zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 668/8 a parc. č. 668/9, Segnerova ulica, do správy 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Karlova Ves, parc. 

č. 668/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 351 m² a 

parc. č. 668/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 539 

m², vytvorených GP č. 30247/2019 z pozemkov registra „C“ 
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parc. č. 668/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 354 

m² a parc. č. 668/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

561 m², LV č. 46, do správy mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, IČO 

00603520, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k 

pozemku zastavanému stavbou súpis. č. 6072, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, zverenej do správy mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves a pozemku k stavbe priľahlému 

pre potreby zabezpečenia verejnoprospešných služieb pre 

územie tejto mestskej časti, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedený účel, je 

povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves podpísaný do 90 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 15A NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI DO 
SPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVA-
VRAKUŇA,BRATISLAVA-RAČA, BRATISLAVA 
-DÚBRAVKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme teda na bod pätnásť Návrh na zverenie 

nehnuteľnosti do správy mestských častí Bratislava-Vrakuňa, 

Bratislava-Rača, Bratislava-Dúbravka. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Taktiež sa jedná o pripravovaný materiál v rámci 

zverovacieho balíka, ktorý sem pre predkladali v koncom 

minulého roka.  

V podstate toto sú už tie posledné nehnuteľnosti 

a tým pádom otvárame ďalšiu časť zverovania. Tento, tento 

mesiac sme realizovali aj stretnutia s jednotlivými 

mestskými časťami. Ešte tuším máme dve alebo tri mestské 

časti, s ktorými sme eee si nestihli sadnúť. 

V rámci, v rámci týchto stretnutí preberáme ďalšie 

prioritné nehnuteľnosti, ktoré budú zas pripravované do 
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v tomto polroku spoločne aj so splnomocnencom pre mestské 

časti s Brunom Konečným.  

Čiže, tento materiá, tý týmto materiálom kvázi 

uzatvárame ten eee minuloročný, koncoročný zverovací balík. 

A v tomto prípade sa jedná o mestské časti eee Vrakuňa, 

Rača a Dúbravka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o zverení nehnuteľností do správy 

mestských častí Vrakuňa, Rača a Dúbravka tak, ako máte 

v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo dva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 15A-Návrh na zverenie nehnuteľnosti do správy mestských 
častí Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Rača, Bratislava-

Dúbravka 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 
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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 ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľnosti do správy mestských častí 

Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Rača, Bratislava-Dúbravka 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

zverenie nehnuteľností, a to: 

1. pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa, LV č. 270, 

parc. č. 631/93 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 9 203 m², parc. č. 631/113 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 525 m², parc. č. 631/114 – ostatná 

plocha vo výmere 147 m², do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, 

IČO 00603481, za účelom správy a údržby areálu 

slúžiaceho na školské a športové aktivity, 

2. pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 680/28 

– ostatné plochy vo výmere 4 944 m² a parc. č. 1025/3 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 518 m², LV č. 

400, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 

komplexnej revitalizácie parku J. M. Hurbana, 
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3. pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Dúbravka, parc. č. 

3420/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 273 

m², odčlenenej GP č. 511/2009, úradne overeným dňa 06. 

12. 2019 pod č. G1 2543/2019, od pozemkov registra 

„E“, parc. č. 1076/100 a parc. č. 1047/200, 

evidovaných na LV č. 5920, a parc. č. 3420/50 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m², 

odčlenenej GP č. 511/2009 od pozemku registra „E“ 

parc. č. 1047/200, do správy mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava, 

IČO 00603406, za účelom vybudovania nových parkovacích 

miest, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti 

užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia 

v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
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4. Mestská časť na seba preberá záväzok, že bude 

stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných 

zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo 

štrukturálnych a environmentálnych fondov. 

5. V prípade bodov 2. a 3. ak mestská časť nezrealizuje 

projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný majetok zverený, 

v lehote do 31. 03. 2025, mestská časť je povinná 

predmet zverenia v lehote do 60 dní vrátiť do priamej 

správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

PROCEDÚRA K ĎALŠIEMU POSTUPU ROKOVANIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázka do poslaneckého pléna, ideme dokončiť program? 

Je tam šesť bodov.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, žiadna obedná pauza, ideme dokončiť. Dobre. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hladní ste?  

Ako, máme šesť bodov ako. Obed bude. Akože, obed je. 

Akože trošku neskôr. Neznamená, že nebude obed.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, on sa nevráti, lebo je na tom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Tak ich dáme bez toho.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť ženský hlas „S tým sme počítali.“) 

Tak sme, dáme bez toho. 

Takže, počkajte. Skúsme nájsť nejaký konzenzus. V na  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

v našom zastupiteľstve.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Je. Pardon. Sekundu iba. Povedzte, pani poslankyňa.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je pravda, že tam sú dve, dva body, ktoré tam má kom 

komisia eee komisia na ochranu verejného záujmu a tak 

ďalej. Hej? Kde Milan teraz odišiel. To znamená, že.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No to už je jedno, že. Môžme dať šestnástku a potom 

nám ostávajú tie dva body. Tak. Eee. Otázka, či to vieme 

dať bez Milana, alebo nie? Tie body?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nemá to kto navrhnúť, hej? Nev nevie, pán Šór, 

nevieme to dať? Lebo on je predkladateľ. Takže bez neho to 

ani nevieme urobiť.  

Tak potom, Milan nám povedal, že musíme mať tú obednú 

pauzu. Môžme ju mať teraz, alebo dáme ešte jeden bod a  

(poznámka: počuť ženský hlas „Už teraz.“) 

Dajme, tak poďme dať čo vieme. 
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BOD 16 VZDANIE SA ČLENSTVA POSLANCOV 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SRBRATISLAVY ING. ROMANA 
LAMOŠA A ING. JAKUBA MRVU V KOMISII 
ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAHLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Šestnástka. Vzdanie sa če eee členstva poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Romana Lamoša a 

Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby me me a výstavby. 

Za, kto bude vlastne za toto hovoriť? Asi, asi 

dotknutí poslanci alebo?  

Ot a tu môžem otvoriť rovno diskusiu, nie? Tu neni čo 

akože riešiť?  Organizačné?  

Áno.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Áno, Adam Berka,  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád eee podal len jeden pozmeňujúci návrh, 

týka sa, týkajúci sa mojej osoby. Vzhľadom k tomu, že som 

členom štyroch komisií a časovo to nie je reálne všetko 

zvládať, tak by som sa rád vzdal členstva v komisii pre 

cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu.  

Čiže, mám tu pozmeňujúci návrh, ktorý konštatuje len 

túto zmenu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

To znamená, že môžme dať toto k tomu prifariť ako 

pozmeňujúci ná návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To sme mohli dať možno ako samostatný bod na 

začiatku.  

Môžme to dať. Dobre.  
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Tak nech sa páči, odovzdajte návrhovej komisii. Áno, 

vidím, že. Nie. Dobre.  

Áno.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, vážení kolegovia,  

ideme hlasovať o doplnení a teda autoredúrou 

pravdepodobne pán Vlačiky by sa mal vyjadriť.  

Je tu pán Vlačiky?  

Vyjadrite sa, či to beriete autoremedúrou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Mmm 

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

Áno, osvojujem si to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o vzdaní sa členstva poslancov 

mestského zastupiteľstva v komisii územného a strategického  

plánovania pána Lamoša, Mrvu a pána Adama Berku tak, ako je 

uvedené v materiáloch a doplnení materiálu, ktorý predložil 

pán Berka.  

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

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti tri, zdržalo sa päť, 

nehlasovalo nula. 

Máte tam fanúšikov v zastupiteľstve. Nechceli, aby 

ste odišli.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 16-Vzdanie sa členstva poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Romana 

Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 39 Áno 31 Nie: 3 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. NIE 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová NIE 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vzdanie sa členstva poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Romana Lamoša a Ing. 

Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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vzdanie sa členstva poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Romana Lamoša a Ing. 

Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby a Mgr. art. Adama Berku v 

komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

PROCEDÚRA K ROKOVANIU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz sme na tých dvoch bodov Milana Vetráka, takže 

asi vyhlasujem obednú p prestávku.  

Dajme ju na päťdesiat minút. Teda o druhej presne sa 

tu stretneme. Dobre?  

Ďakujem pekne. 

 

(prestávka od 13.07 do 14.06 h) 
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BOD 20 INTERPELÁCIE 

 

(po prestávke) 

(poznámka: počuť „štrnásť, pätnásť, šestnásť, 

sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, dvadsaťjedna, ...) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Eee. Keďže predkladateľ ďalších 

dvoch bodov tu nie je, ani nám nedvíha, tak pravdepodobne 

ďalšie dva body posunieme eee o mesiac, alebo je neviem.  

Či ideme čakať teraz na Milana Vetráka všetci?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Jáj, aj tak sú Interpelácie. Tak to sa nám hodí. 

Dobre. Okej.  

Ďakujem pekne. 

Po obede sú Interpelácie.  

Takže, interpelácie. 

Nech sa páči, dávam, otváram diskusiu k tomuto bodu 

Interpelácie. 

So zelenou idete? To je. To je tá procesná. 
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(poznámka: počuť mužský hlas „To je procedurálna.“) 

Mali by ste s tou prvou, s týmto, s týmto, touto. 

Okej, pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Pani poslankyňa, 

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás poprosím pán, pán primátor o odpoveď. Vy ste 

tu neboli, keď som o tom hovorila, že ministerstvo 

životného prostredia nás upozornilo, že ÚRSO pravdepodobne 

akcept, alebo teda, Bratislavská vodárenská predkladala na 

podklady k cene vody aj financie, ktoré platila 

Infraservisis (Infrasevices). Čiže tieto, tieto podklady 

nemala, nemalo ÚRSO akceptovať. 

Čiže, ja vám to nap, pošlem vám celé, celé stanovisko 

ministerstva životného prostredia do interpelácie s tým, že 

sa vás pýtam teda, ako s tým naložíte? 

To je všetko. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som vás chcel interpelovať vo veci nefunkčného 

osvetlenia priechodu pre chodcov na Bajkalskej ulici z tej 

strany, ako je Národný futbalový štadión. 

Poprosil by som vás, keby ste sa na to pozreli a 

zjednali nápravu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 
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Moja interpelácia bude trošku dlhšia. 

Vážený pán primátor, od nástupu do funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva za mestskú časť Lamač je jednou z 

najpálčivejších vecí, ktoré s mestom za našu mestskú časť 

riešim, je doprava. 

Ide o konkrétne požiadavky na zmeny a vylepšenia, 

ktoré sú v súlade so strategickými dokumentami mesta, ako 

aj so schváleným spoločným programovým vyhlásením primátora 

hlavného mesta SR a poslancov mestského zastupiteľstva. 

Prioritne ide napríklad o úpravy signálnych plánov 

križovatiek tak, aby preferovali plynulý prechod chodcov, 

čo je prípad križovatky Vrančovičova/Hodonínska. 

A tiež aby obmedzovali tranzitovanie cez ulice, kde 

to nie je želané, čo je v našom prípade prípad križovatky 

Lamačská/ ulicaValentína Matrku. 

K téme sme mali niekoľko stretnutí so zástupcami 

sekcie dopravy, za čo som im veľmi vďačný, ale za rok sa 

nám nepodarilo pohnúť nikam. 

Mojim momentálnym záverom je, že keď, aj keď je na 

tejto sekcii pre naše požiadavky plné pochopenie, chýbajú 

ľudské zdroje eee a vlastne nevedia tieto problémy reálne 

riešiť. 
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Preto sa chcem spýtať, či je podľa vedenia mesta na 

fungovanie jednej z kľúčových sekcií akou sekcia dopravy 

je, vyčlenených dostatok pracovníkov, prípadne financií na 

ich zamestnanie. Rovnako vás žiadam o informácie 

o prípadných plánoch posilnenia tejto sekcie, ako aj 

o informáciu o aktuálne neobsadených pozíciách v nej. A to 

vo formáte pracovná náplň a dátum od kedy je daná pozícia 

neobsadená. 

Doprava je najcitlivejšou témou pre obyvateľky a 

obyvateľov Bratislavy, dá sa predpokladať, že nábeh 

parkovacej politiky zamestnancov mesta venujúcim sa 

doprave, vyťaží ešte viac. Dovolím si vysloviť reálnu 

obavu, že to ešte zníži kapacitu mesta riešiť menšie, ale 

dôležité problémy, ktorými sú, napríklad, aj tie naše 

lamačské dobrým príkladom. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová, 

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

Ďakujem. 

Ja som už v rámci teda bodu, ktorý sa prerokoval v 

predchádzajúcim com rokovaní podala interpeláciu, teraz by 

som ju prečítala znova, teda riadne zaradenú. 

Žiadam o prehľad, koľko bolo v období od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2019 schválených uznesení o predaji podľa 

znaleckých posudkov, za cenu pod znaleckým posudkom a podľa 

ceny navrhnutej finančnej komisiou, v tabuľke, podľa 

uvedenej štruktúry. 

Súčasne ku každému predaju uviesť, či išlo, či prišlo 

k podpisu kúpnej zmluvy a uviesť počet metrov štvorcových. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som chcela poprosiť, pán primátor, že keby si bol 

taký zlatý, aby si sa zasadil o to, aby tá voda Za humnami, 
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čo je u nás vo Vajnoroch, aby už sa začala budovať, lebo 

naozaj, robí to problémy aj deťom, aj celým rodinám. 

Tak keby som ťa mohla o to poprosiť, že by si 

apeloval na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, aby to dala 

do priorít. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem, pán pek, pán primátor, veľmi pekne. 

Chcel by som v prvom rade poďakovať za, na konci roka 

sa podarilo po niekoľkých rokoch zrekonštruovať Ráztočnú 

ulicu. Eeee. Veľakrát som už na to upozorňoval, že aj po 

výzve na štátnu políciu, aby tam dodržiavali zákaz vjazdu 

nákladných vozidiel, máme novú cestu zrekonštruovanú, ľudia 

si pochvaľujú, že dobrá, napriek tomu, že tam tá zákazová 

značka je, chodia tam tie automobily, tie šesť až 

osemnápravové, dvanásť, dvadsaťtonové, ktoré vozia na 

obchvat Bratislavy kameninu a podobne. 
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Takže, tá cesta, ktorá bola zrekonštruovaná, ak budú 

naďalej tie autá tam takto jazdiť napriek tomu zákazu 

vjazdu, tak to tam za dva roky je opäť zničia tú cestu, 

ktorú sme takto zrekonštruovali. 

Ja som písal krajskému riaditeľovi štátnej polície, 

aby dozerali, odpísal mi, že nemajú toľko, toľko kapacít, 

ale v nedeľu tam teda ráno od pol ôsmej dávali fúkať ľuďom. 

Tak myslím si, že radšej keby zastavovali cez týždeň tie 

nákladné vozidlá. 

Tak som ťa chcel poprosiť, aby so svoje pozície 

požiadal ty krajský dopravný inšpektorát, aby tam námatkovo 

robili kontroly, aby tam nedochádzalo k porušovania zákona. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Je tam stopka, pán poslanec. 

Dáme. Tak poďme. 

Čo to? 

Aha, okej, poďme. Poďme na to. 
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Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Rád by som interpeloval ohľadom Devínskeho hradného 

brala. 

Vieme, že sa blíži zase jarná časť. Jar bude pekné 

počasie, opäť dôjdu veľa ľudí do Devína. Máme tam to 

mobilné hradenie pri tých kameňoch a mesačne platíme 

štyristo euro tam. Cesta je naša. Hradné bralo aj mestské 

múzeum. 

Pani starostka, my sme sa dotazovali, že či už je to 

bezpečné, alebo nie je. Do dnešného dňa nemáme žiadnu 

informáciu, žiadne stanovisko. My nevieme, že kto by mal 

dať k tomu nejaké odborné stanovisko, či môžeme zrušiť 

rozhodnutím o tej mimoriadnej situácii. 

Čiže, naozaj by bolo dobré sa k tomuto začať venovať, 

lebo už sme sa bavili, že máme to aj v rozpočte, ale zatiaľ 

neviem, že na koho konkrétneho sa obrátiť, kto nám dá 

nejaké to rozhodnujúce stanovisko. 

My sme aj s pani starostkou o tom hovorili, že či 

môžeme zrušiť tú mimoriadnu situáciu, lebo už sú tam tie 

kamene síce naboku popadané, je to tam zarastené. Ľudia tam 

aj teraz v zime chodia. A vyzerá to katastrofálne. A je to 

vlastne vizitka nás všetkých Bratislavčanov. 
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Čiže, chcem vás požiadať, aby k tomuto buď nejaká 

oso, konkrétna osoba, či už je to z Mestského múzea, alebo 

niekto tuná, ktorý nám dá toto stanovisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka, 

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela poprosiť, možno práve pani 

viceprimátorku, pripomenúť problém v Slávičom údolí, 

parkovisko pri cintoríne, kde teraz ako pred časom trochu 

snehu napadalo a vtedy vidíte naozaj, že ktoré autá sú tam 

dlhodobo zaparkované a ktoré krátkodobo. 

V poslednom roku, dvoch, sa sťažujú návštevníci 

cintorína, tí, ktorí prichádzajú na pohreby, alebo na hrob 

svojich blízkych, že majú problémy so zaparkovaním. Ideálne 

by bolo, dať nejakú, nejaký kontrolovaný vjazd a výjazd z 

parkoviska, dve hodiny zadarmo a potom, kto tam chce 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 295 

dlhodobo parkovať a pritom má vlaky zdarma, tak aby si za 

to parkovanie v Bratislave platil. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

Aha, tak teraz som sa vypla. 

Ďakujem. 

Možnože nie je správne, že sa tu ozývam, ale už 

využívam teda túto možnosť. 

V poslednej dobe dostávam strašne veľa odkazov pre 

starostu, teda na portáli mi prichádzajú požiadavky, alebo 

teda reklamácie od obyvateľov v súvislosti s neporiadkom, 

ktorý sa nachádza teda v mestskej časti. Samozrejme, 

riešime to, ale dostala som tento týždeň znovu odkaz pre 

starostu týkajúci sa nejakých vyvrátených tabúľ, ktoré sú 

pozdĺž hranice s Maďarskom smerom na Trojmedzie. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 296 

Je to pozemok, ktorý je vo vlastníctve magistrátu. 

Nechcem, aby magistrát, samozrejme že, toto riešil, ale že 

či magistrát nejakým spôsobom spolupracuje so ŠOPKou a či 

oni to riešia? Lebo naozaj, neviem na koho sa mám obrátiť, 

aby nedošlo nebodaj k odcudzeniu tabule, ktorá možno je 

odhnitá a keď my ju odstránime, tak neviem. 

Čiže, len toľko, že či náhodou mesto byt by nevedelo 

teda 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

s kým to riešiť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Ďa ďalšia interpelácia? Neb. Lebo ne. 
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Dobre, poďme. 

Tak nech sa páči, 

pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Môžem ešte? Ja už len kratučkú otázku. 

Chcela som sa len spýtať, pán primátor, že či sa 

začalo už pracovať na tom, aby sme sa mohli prihlásiť ako 

hlavné mesto kultúry rok 2026? 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslankyňa) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nechceme to dať do bodu Rôzne? Lebo vy. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Môžeme, môžeme. Hej, hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale môžme to nechať aj ako interpeláciu, keby náhodou 

odišiel riaditeľ. Ale môže to byť aj v bode Rôzne. 
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Dobre. Nech sa páči. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že ideme asi na ďalší bod. Nie? Tunák 

nemusíme hlasovať o interpeláciách, nič také, aby som tu 

niečo ne nepokašlal. 
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BOD 17 NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI 
OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU 
A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 
ČL. 9 ODS. 2 PÍSM. A) ÚSTAVNÉHO 
ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 
 
STIAHNUTÝ BOD Z ROKOVANIA 

 
BOD 18 INFORMÁCIA O ZAČATÍ KONANIA VO VECI 

OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU 
A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 
ČL. 9 ODS. 2 PÍSM. B) ÚSTAVNÉHO 
ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 
 
STIAHNUTÝ BOD Z ROKOVANIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že eee, keďže tu chýba predkladateľ 

ďalšieho bodu, možno kto je v. 

Pán starosta Kuruc z komisie pre o ochrany verejného 

záujmu a spol.?  

Mô, môžme pána, alebo. Môžme pána Kuruca zapnúť, pána 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

No nie je tu predkladateľ, sme tu síce za komisiu len 

traja, ale celkom sme na tom stretnutí tej komisie boli 

štyria účastní. A keďže tu predkladateľ ako predseda 

komisie nie je, tak ja navrhujem, aby sme tie body 

predložili o o mesiac.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

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

Musíme o tom hlasovať, alebo je všeobecný súhlas?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Povedzte vy, či o tom musíme hlasovať?  

Však ja to môžem stiahnuť, nie?  

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

Ty nemôžeš. Predkladateľ môže stiahnuť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, nie som predkladateľ, pardon. 

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

Tak daj hlasovať, aby to bolo procedurálne správne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak dajme hlasovať.  

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

Dajme hlasovať, že presúvame tie body o mesiac.  

(poznámka: počuť mužský hlas „procedurálny návrh“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak ja by som za komisiu navrhol procedurálne obidva 

tie  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak daj dajme procedurálny návrh. 

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

Návrhy presunúť o mesiac.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 302 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Takže môžme o tom hlasovať?  

Takže dávam hlasovať o tom, aby sme tieto dva 

posunuli na nejaké budúce zastupiteľstvo, pravdepodobne 

o mesiac.  

No, to už je jedno.  

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: počuť ženský hlas „nie toto“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo sa deje?  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o tom procedurálnom návrhu pána starosta 

Kuruca, hej? že posunieme týmto tieto dva body do ďalšieho 

zastupiteľstva.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Takže ešte raz. Je nejasné o čom hlasujeme? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(gong) 

Okej. Je to sedemnásť, osemnásť hlasujeme.  

Takže, sme si všetci komfortne, alebo zopakujeme 

hlasovanie?  

Sme s tým komfortne, ideme ďalej. To bolo, tak isto 

urobíme bod osemnásť?  

Dobre. 

Takže, to isté hlasujeme o bode osemnásť. O posunutí 

bodu osemnásť o mesiac.  

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čo je?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, stiahnutie bodov sedemnásť, osemnásť. Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 17-Návrh na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 

ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 
 

Bod č. 18-Informáciao začatí konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 

ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 
 

procedurálny návrh p. Kuruca na presunutie bodov 17 a 18  
na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 NEHLASOVAL 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 ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám.NEHLASOVAL 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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BOD 19 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod devätnásť. Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči. 

Pani Kiczegová,  

máte slovo. 

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

oddelenia: 

Takže, bez úvodné ho slova. Sú to interpelácie, ktoré 

boli vám zaslané odpovede na vaše interpelácie z minulých 

mesiacov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Chcem len, ja chcem len sprostredkovať odpoveď 

občanov na moju interpeláciu, že chcú poďakovať, že boli 

tieto dva body. Čiže osvetlenie aj chodník zaradený do 

plánu a pevne veria, že sa to bude realizovať. Takže, to je 

od nich odkaz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

O tomto musíme hlasovať? Nie. To je informačný.  

Áno?  

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

oddelenia: 

To berieme na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bere, takže ideme ďalej. Nemusíme hlasovať. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Nie. Musíme hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno?  

Tak prosím vás, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o vybavených interpeláciách, ktoré 

berieme na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, prezentujte sa a hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo traja poslanci alebo poslankyne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 19-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj NEHLASOVAL 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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 310 

 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dvadsaťjedna, Petícia za zriadenie. 

Áno, pardon. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani, pani Pätoprstá? 

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

poslankyňa MsZ: 

Podľa rokovacieho poriadku body, ktoré majú presne 

určený čas, idú za bodom Rôzne.  

Čiže, najprv budeme mať bod Rôzne a potom petícia, 

ktorá mala byť o tej šest. 
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Najprv teda vystúpenie občanov a potom petícia, ktorá 

mala byť vlastne o tej šestnástej hodine.  

Čiže, najprv je bod Rôzne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. Tak najprv ide bod Rôzne.  

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

V tomto prípade je to iba prehodenie jedného bodu. 

Neviem, či tu máme občanov.  

Takto. Pôjde bod Rôzne, občania, petície. Tak si to 

pamätám. Dobre.  

Takže bod Rôzne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči. 

Pani Svoreňová,  

máte slovo. 
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Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa teda chcela vrátiť k tej o interpelácie, 

ktorú hovorila pani poslankyňa Debnárová a ak by bolo 

možné, dať nám nejakú informáciu, či Bratislava zvažuje eee 

prihlásenie sa do teda kandidatúry na hlavné mesto kultúry 

2026, keďže Slovensko má v tomto roku nárok? A v prípade, 

že aké sú faktúry, od ktorých záleží, či sa prihlásime?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poporosím asi, asi aj pán Kor. Dobre, neni. Tak 

poprosím odpoveď pána riaditeľa magistrátu.  

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

Ďakujem za otázku. 

Zvažujeme, samozrejme. Vedúca oddelenia kultúry pani 

Ivašková pripravuje na v rámci mesiaca február bude 

pripravený materiál na poradu vedenia, poradu primátora, 

kde predstaví rôzne teda plusy a mínusy takejto 

kandidatúry. Aj čo sa týka nejakého finančného rámca a čo 

to všetko obnáša.  
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Myslím, že sa o tom diskutovalo už na komisii, na 

kultúrnej komisii a tam to tiež tak bolo interpretované 

ako.  

Treba urobiť troška hlb, nejakú analýzu na to, aby 

sme boli schopní potom urobiť zodpovedné rozhodnutie, keďže 

to nie je iba o tých benefitoch, ale aj o nejakých 

záväzkoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem p, ďakujeme pekne.  

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rýchlo len chcel podať vysvetlenie k tomu, 

k interpelácii z nášho poslanca pána Kunsta vo veci toho 

padania skál. 

Ja ozaj potrebujem nejaké s guľatou pečiatkou 

potvrdenie, že už tam nehrozia tie skaly, že by padali a že 

by sme mohli zrušiť tam vyhlásenú mimoriadnu situáciu, 

ktorá pretrváva už viaceré roky. Teraz presne neviem tie 

dátumy.  
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Ale pokiaľ ja nebudem mať nejakého, nejakého 

odborníka, ktorý to potvrdí, že je to bezpečné a môžme dať 

ten plot dole, tak ten plot nás stojí, tak ako kolega 

hovoril, štyristo Eur mesačne.  

Čiže, ja mám naposledy nejaký záznam zo stretnutia, 

kde bolo povedané, pokiaľ sa zabezpečí nejaké pravidelné 

čistenie, tak to bude bezpečné, ale toto nie je doklad 

postačujúci na to, aby ja som zrušila tú mimoriadnu 

situáciu a mohla tieto peniaze vyúčtovať štátu.  

Ešte je otázne do akej miery budú ochotní nám takéto 

dlhodobo vynakladané peniaze refundovať a či teda schvália, 

že to bolo oprávnené celá to trvanie tej mimoriadnej 

situácie.  

A druhá vec je, že to tam vyzerá skutočne hrozne. 

Máme február, v marci tam máme prvý, prvé davy turistov. 

Jar, jeseň je najexponovanejšia a budeme sa hanbiť všetci. 

Je to vstup na Slovensko, keď prídete po Dunaji. To je 

jedna vec. 

Chcela som sa ďalej opýtať ako stojí mesto 

s obstarávaním verejného osvetlenia? Lebo dostávam podnety, 

kde sa sťažujú ľudia na slabé osvetlenie. Je to vraj vecou 

nejakej intenzity svietenia.  
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Kolega váš z magistrátu, meno si nespomeniem, nám 

odpísal, že teda s tým nevie zatiaľ nič robiť, lebo nebol 

vysúťažený žiaden dodávateľ verejného osvetlenia.  

A potom som sa ešte chcela opýtať ako stojíme 

s parkovacou politikou, lebo rovnako riešime v Devíne eee 

dosť vážne problémy. Ide tam, ohrozované sú najmä ráno 

a poobede deti idúce do a zo školy. Je tam taká, taká 

napätá situácia na tej križovatke ako sa vchádza do Devína 

a je tam prechod pre deti do školy. Rodičia, áno, často sú 

nedisciplona nedisciplinovaní práve oni.  

Čiže, toto sú veci, ktoré tam určite potrebujeme 

riešiť a spoliehame sa, že sa to nabalí ako keby celá tá 

téma a nájdenie riešenia práve v súvislosti s parkovacou 

politikou mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kunst. 

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

Ja len doplním pani starostku k tomu Siemensu.  

My sme komunikovali s pánom Ševelom a (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) nám povedal, že vlastne je tam 
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problém s tými svietidlami a že nie je nič vysúťažené a že 

vlastne je len na údržbu ten Siemens a tí ľudia, tam čo 

bývajú na sútoku Moravy, Dunaja, alebo aj z druhej strany, 

čo sa ide na eee pešiu zónu, tak je tam ozaj, aj v zime tam 

bola taká tma, že tie svietidlá boli absolútne. A každá tam 

svietilo inej farby a vôbec to tam nesvieti. 

Čiže, tam bola aj stanovisko vlastne z magistrátu je, 

že nie, nie sú tie svietidlá.  

Ja len k tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím o rýchlu odpoveď riaditeľa magistrátu.  

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

No dobre. Takže téma osvetlenie.  

Tam sú také tri dôležité veci, ktoré treba spomenúť. 

Prvá, eee, cez ÚVO nám prešlo, prešla súťaž, 

miliónová súťaž na obnovu havarijných buď stĺpy a v hava 

havarijných situácií, takže ako keby teraz nás čakali, 

myslím, že pred dvoma týždňami sme dostali na to zelenú.  

To len aby ste vedeli, čo sa týka. Máme veľa 

prehrdzavených, alebo odpílených stĺpov, takže ide sa 

riešiť. Idú sa nahrádzať tieto stĺpy v rámci tejto súťaže. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 318 

Čo sa týka obnovy svetla, tak my máme so Siemensom 

existujúcu zmluvu, ktorá umožňuje obnovu svietidiel, ale 

iba výmenu žiaroviek. Ak sa bavíme o o nejakých 

komplexných, ak to nie je havária, tak to sa týka tej 

veľkej súťaže, ktorá, ktorú budeme súťažiť naj v najbližšom 

roku, ale to je jeden z najväčších súťaží, ktorú ideme 

robiť, takže tam by som neočakával nejakú rýchlu zmenu. 

Takže podľa mňa, treba sa pozrieť na na to, že či to 

je havarijný stav. A tam by sme to mohli takým spôsobom 

vymeniť.  

Ak je k tomu viac informácií, tak kľudne mi ich 

pošlite a ja sa spýtam, že kde to stojí. Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba chcem vás ubezpečiť, že tá situácia aká je 

s bratislavským osvetlením nie je dobrá. Uvedomujeme si to. 

Kopeme do toho na maximálnu možnú mieru. Ideme niektoré 

havarijné stavy okamžite riešiť, nebudeme čakať na tú veľkú 

súťaž, lebo tá, táč potrvá.  

Pani starostka Aufrichtová, 

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

Práve s ohľadom na to, že toto bola jedna z tém, 

ktoré som riešila ešte pred vstupom. 

Fakt nepodceňte tú situáciu, veď tam sú pokuty z ÚVa 

(ÚVO), rok sa nič neudialo ďalší. Nesrovnalovi sa vyčítalo, 

že pol roka pred tým ako skončil, nema nemá obstarané 

osvetlenie rok a pol od o o prešiel ďalší. Nepodceňte tú 

situáciu. 

To je všetko. 

A fakt, tie podnety chodia. Ľudia to sledujú. Oni 

pamäť majú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte reakcia riaditeľa magistrátu. 

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

Ja by som možno ešte povedal, že hlavný problém, 

ktorý sú súvisel s tou veľkou súťažou bol, bola otázka dát 

a dostupných informácií. Že my sme ako keby prvý rok naozaj 

venovali tomu, aby sme získali všetky potrebné informácie 

na vyhlásenie súťaže. Keď už tá prvotná súťaž bola zrušená 

práve kvôli tomu, že Siemens mal v tej súťaži ako keby 

neférové postavenie voči konkurencii. To sme už teraz ako 
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keby odstránili, keďže sme u aj vyrokovali so Siemensom 

sprístupnenie niektorých dát.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Ak dovolíte doplňujúcu otázku.  

Pripravuje sa teda, ak som dobre rozumela, ten 

Mastrplán (Masterplan), ktorý teda bude ako keby tie 

podmienky, alebo tá požiadavka tej súťaže, my budeme mať 

k dispozícii trebárs ako zástupcovia mestských častí eee 

tento materiál, že by sme, ešte pred tým, než pôjde do 

súťaže, že by sme ho prípadne mohli pripomienkovať?  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ. 

Prečo sa to tak pomaly prepína, strašne? Ten. Tým 

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

Musí zvyknúť, no?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Taký, že dve sekundy strácame pred každým prepnutím, 

no?  

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

Dobre. 

Áno, samozrejme, plánujeme urobiť potom väčšie 

stretnutie. Jedna z možností je, že sa to bude obstarávať 

v rámci nejakých zón. Teda ako keby že tú veľkú súťaž 

rozbijeme na menšie súťaže podľa mestských častí, alebo 

podľa nejakých, nejakých okrskov. 

Takže. Ale k tomu bude určite informácia.  

No ale samozrejme, že aj tam sa bude komunikovať 

priamo s miestnymi úradmi. Lebo tam musí byť tá synergia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Raz, dva. Okej. 

Ja som veľmi rád, že som toto ráno dostal informáciu, 

že mesto vyriešilo eee jeden z problémov, ktoré sa tu ťahal 

dlhé roky. konkrétne je to odťahovanie vozidiel.  

Eee. Ak ste nezachytili tá situácia bola taká, že 

podľa viacerých právnych výkladov mesto nemalo právo 

delegovať odťahovanie vozidiel na súkromnú spoločnosť, 

pretože je to závažný zásah do súkromného vlastníctva 

a bolo by to podobné, ako keby daňováci delegovali 

vyberanie daní na esbéesku BONUL.  

Táto situácia sa teda našťastie skončila. A eee dnes, 

alebo teda od 1. februára je situácia taká, že odťahy pre 

mesto bude eee vykonávať Dopravný podnik Bratislava. 

V tomto kontexte a bol by to riešil Milan Vetrák, 

ktorý je právne podkutejší než ja. Ne nepomerne podkutejší.  

Eee tak je tu ešte druhá otázka, a to síce, že podľa 

viacerých právnych názorov by malo byť o občanom účtované 

za odtiahnutie eee len oprávnené náklady. V tej tlačovej 

správe to bolo opísané tak, že občan bude platiť paušálnych 

deväťdesiatdeväť Eur za odtiahnutie a oprávnené náklady 

bude účtovať Dopravný podnik Bratislava mestu Bratislava, 

ktoré potom získa ten, ten zvyšok tých financií za toto.  
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Eee, nie som si istý, že či to nie je splnenie toho 

dobrého úmyslu, dostať veci do úplného právneho poriadku 

len do polovice. Takže, na toto sa chcem opýtať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Riaditeľ magistrátu,  

nech sa páči. 

Chcete vy niečo?  

Pán Šorl,  

chcete k tomu niečo?  

No iba sa pýtam, že keby. 

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

Ja, ja viem povedať tak k tomu, k tým oprávneným 

nákladom. 

Ja som sa ešte aj pýtal teraz cez obed mojej 

kolegyne, ktorá to, ktorá to rokovala s Dopravným podnikom. 

Ten oprávnený náklad nedosahuje sumu nižšiu ako 

deväťdesiatdeväť Eur. To znamená, že v akom, pri akom, 

akomkoľvek odťahu, či už krátkom alebo, alebo nejakým, 
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nejakým dlhším odťahom, nevznikne náklad nižší ako 

deväťdesiatdeväť. Taký bol výpočet s Dopravným podnikom. 

To znamená, že akože, ešte pozerám, ešte pokuta.  

Takže akože, nemôže sa stať, že by ten nák ten náklad 

bol nižší ako oprávnený náklad. Tak ten, tých 

deväťdesiatdeväť.  

Ale vieme aj k tomu poskytnúť komplexnú informáciu, 

lebo tá otázka dneska prišla a je to viac ako aj právna, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) otázka právneho výkladu.  

Takže ja by som k tomu vám poslal, pošlem vám cez 

Bruna Konečného vám pošlem, alebo cez Tomáša Maleca vám 

pošlem komplexnú informáciu. Stanovisko. Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja som sa v mnohých tých, alebo viacerých tých 

stretnutí zúčastnil a ako áno, naozaj možno nejaké sociálne 
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inžinierstvo by bolo niekedy namieste, ale musíme robiť 

s dátami, ktoré máme. A pokiaľ my ideme teraz nejakým 

spôsobom rozbíjať tú odťahovú službu, tak my nemáme nejaké, 

nejaké historické dáta, s ktorými by sme vedeli úplne 

presne odfiltrovať a povedať si, že tak toľkoto bude za 

nejaký manipulačný poplatok, toľkoto bude za kilometer 

a tak ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, toto bol kompromis možného, toho, čo je schopný 

Dopravný podnik zabezpečiť, aby naozaj sme vedeli tú 

odťahovku zabezpečiť vo vlastných silách už teraz. 

A jednoducho, tá, tá suma tých deväťdesiatdeväť Eur by mala 

postačovať pokryť všetky tie náklady.  

S tým, že sme sa dohodli aj na stretnutí na dozornej 

rade potom, že, že sa k tomu ešte vrátime, že sa to bude 

vyhodnocovať. A tá suma zrejme nie je úplne konečná. Je 

otvorená do budúcna podľa toho, ako sa nám tie reálne 

náklady budú pohybovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

No akože to naozaj ale vyplýva z toho dosť absurdnej, 

absurdný výklad, keď deväťdesiatdeväť sú oprávnené náklady, 

tak Borgulova, alebo teda bývalá odťahová firma to robila 

za od za oprávnené náklady a mala nulový zisk?  

Lebo deväťdesiatdeväť Eur bolo doteraz. Ro robené, čo 

sa bralo, že to je biznis strašný. To sa fakt bude zle 

komunikovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Eee. Poďme ďalej asi, nie? Nemám na toto odpoveď ja.  

Áno, chceš?  

Tak riaditeľ magistrátu Ctibor Koštál.  

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

Asi iba dve vety k tomu, že samozrejme, ten biznis 

model, ktorý mali oni, kde ľuďom platili na ruku 

živnostníkov a podobne, ten prípad Dopravného podniku je 

úplne iný. Dopravný podnik bude zamestnávať ľudí, ktorí 

budú pracovať v tejto odťahovej službe.  
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My sa bavíme naozaj ako o dočasnom riešení. Ten, táto 

ambícia je, že buď v rámci a parkovacej politike sa vytvorí 

samostatný subjekt, alebo súčasťou toho subjektu, ktorý 

bude spravovať parkovaciu politiku, bude aj odťahovanie 

vozidiel.  

A takže tam sa, tam  bude (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) efektívnosť a plus teda Dopravný podnik, samozrejme, 

tým že zamestnáva tých ľudí, takže musí si trocha nastaviť 

aj to, že koľko ľudí treba na jeden odťah, aká je tam tá 

smenovosť a podobne.  

To, tí ľudia, ktorí to robili ako biznis, tak tieto 

veci až tak neriešili, čo sa týka tých nákladov ceny práce 

a podobne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Krajčír,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Eee. My sme toto začali v podstate nejakým spôsobom 

aktívne riešiť ako sme nastúpili do dozornej rady 

Dopravného podniku.  
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Ja musím veľmi pekne poďakovať, že Dopravný podnik 

v tak krátkom čase sa chopil tejto situácie. Podľa mojich 

vedomostí, je to aj tak zatiaľ len dočasné riešenie. Do 

budúcna by to malo prejsť na magistrát, aj keď sa podarí 

teda nejakým spôsobom založiť tú svoju službu 

verejnoprospešných prác.  

Takže v podstate, tam teraz končí zmluva 31. januára, 

kde bude ukončená s touto spoločnosťou a zatiaľ to bude 

robiť Dopravný podnik.  

Takže, bude to v nejakom takom zatiaľ režime, ktorý 

by mal potom prevziať magistrát.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa nechcem venovať nejakým právnym veciam, lebo sa 

do toho nevyznám, ale chcem dať do pozornosti, že 

v minulosti Dopravný podnik už toto zabezpečoval. Vtedy sa 

to vytvorilo ako nejaká konkurencia tej súkromnej 
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spoločnosti, ktorá tu mala na to nejaký monopol. A neviem 

potom z akého dôvodu sa to zrušilo a neviem, predalo, alebo 

čo sa s tým stalo? Ale, akože, skúsenosti s tým Dopravný 

podnik asi má. Neviem, či sú tam ešte nejakí ľudia z tých 

čias, lebo už je to dosť dávno.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani viceprimátorka,  

máte slovo. 

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 doplnila ešte jednu informáciu. 

Zo zákona je povinnosť zabezpečovať, mať zabezpečený 

odťah. Z cestného zákona, dvadsaťštyri hodín denne, sedem 

dní v týždní. To je ten rozdiel medzi tou spoločnosťou, 

ktorá to robila doteraz a ktorú teda my máme ako správca 

povinnosť zo zákona. To je prvá vec.  
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Druhá vec.  

Pánovi Lenčovi by som len povedala, že áno, niektorí 

ľudia sú tam ešte čo si pamätajú keď to robil Dopravný 

podnik v minulosti, aj sme s nimi v kontakte, aj nám teda 

pomáhajú pri rokovaniach pri odovzdávaní tejto služby 

mestu.  

Ale ešte jednu možno poznámku, že Dopravný podnik si 

musel zabezpečiť nové odťahové autá. Pretože tie, ktoré 

mala tá spoločnosť a ktorá, ktoré by prípadne mohli prejsť 

do Dopravného podniku, boli dve z nich vo veľmi zlom 

technickom stave. Prakticky nepoužiteľné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Pán poslanec Grendel. 

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

V podstate na toto som sa chcel opýtať, že či teda 

Dopravný podnik nakúpil vlastné autá eee na tento účel.  

Ja by  som bol aj tak rád, keby teda ak sa to začne 

v praxi realizovať, aby sem niekto prišiel a odprezentoval 

nám opodstatnenosť tých nákladov, lebo ja teda naozaj mám 
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veľmi bohatú fantáziu, ale že by spoločnosť Kartaving (Car 

Towing) to robila naozaj za reálne oprávnené náklady, to, 

tomu neverím, po prvé.  

A po druhé, za deväťdesiatdeväť Eur vám odtiahnu auto 

aj zo Senca do Bratislavy. Tak nie celkom chcem veriť tomu, 

že v v rámci mestských častí ak zo Starého Mesta sa 

odtiahne do Petržalky, že to stojí rovnakých 

deväťdesiatdeväť, ako keď vám odtiahnu auto zo Senca.  

Neviem, laicky sa mi to proste nezdá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Rasťo Tešovič. 

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

Pán kolega Grendel,  

ja môžem k tomu len povedať toľko, že ja som jeden 

z tých ľudí, ktorí, ktorí bol zástancom práve toho 

dvojzložkového poplatku. Jednak aby tam boli nejaké fixné 

náklady, ktoré, ktoré sú proste pri každom odťahu a potom 

aby tam boli nejaké variabilné, ktoré by išli podľa, podľa 

počtu kilometrov.   
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Avšak v dnešnej dobe, keď nie sú žiadne spätné dáta, 

toto nebolo úplne možné takýmto spôsobom vyčísliť, takže sa 

vychádzalo zo znaleckého posudku.  

Nie sú to nejaké vymyslené dáta, eee Dopravný podnik 

viem, že si na toto nejakým spôsobom riešil aj znalecký 

posudok. Tá suma deväťdesiatdeväť euro je aj tak taká akože 

v zásade hraničná, pretože Dopravný podnik musí platiť ľudí 

s príplatkami, nočnými, víkendovými.  

Tá, odťahová služba bude zabezpečená dvadsaťštyri 

hodín denne, čo doteraz nebolo. Doteraz to boli v podstate 

len, len deň je zabezpečovaný odťah.  

A naozaj, keď to chce človek robiť poctivo, tak, tak 

s tým súvisia aj tieto náklady, ktoré tu firma, ktorá bola 

možno nejaká jednoosobovka niekde nemala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Páni, akože, normálne zavoláme Dopravný podnik, nech 

nám to na budúcom zastupku vysvetlia, nech nám to 

zanalyzujú, urobíme to tak, aby to bolo čo najnižšie, ale 

aby Dopravný podnik, alebo Bratislava na to nedoplácali.  

Ja súhlasím, že to je, akože, že to musíme preskúmať. 

Ale myslím, že nikto z nás sa tu do toho až tak nevyzná. 
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Ale môžme ešte o tom chvíľu diskutovať, teda. 

Pani starostka.  

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

Prezentácia, a v čase prezentácie už je veľmi ťažko 

niečo meniť. Prosím vás, nehovorte nám, že to bude 

dvadsaťštyrihodinová služba. Veď ten odťah samozrejme, to 

bude jeden za mesiac, keď sa bude v noci odťahovať. Takže, 

to je ako zimná pohotovosť. Nevykazujte, že budete 

zamestnávať ľudí, ktorí budú sedem dvadsaťštyri? No, tak 

bude jeden. Ale akože, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nikto nič nevykazuje 

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

je to (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to zabezpečiť 

ekonomicky, jak chceme byť dobrí hospodári inde, tak 

nemôžme vyjsť tak, že naozaj zo Senca odtiahnutie vyjde 

toľko isto ako z dvesto metrov v rámci mesta.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Však predložíme kalkuláciu. Ja súhlasím. Všetci 

chceme, aby to bolo čím menej. Pozrieme sa na to. Ako, neni 

žiadny problém.  

Pán Brat,  

chcete ešte niečo?  

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

No, pani starostka sa na to pozerá z toho 

hospodárskeho hľadiska. Ja sa priznám, že tá moja primárna 

motivácia je, povedzme, že ľudskoprávna. Lebo stále to 

vlastníctvo toho vozidla, to je základné ľudské právo. 

Myslím si, že ústavné. A teraz nejaká spoločnosť na základe 

nejakých pravidiel to vozidlo odvezie na svoj pozemok 

a vydá ho len za určitú sumu.  

Čo aby to nebolo v žiadnom prípade ani vydieranie, 

ani nič podobného, tak sa musíme u ubezpečiť, že tá suma je 

plne zdôvodnená. Nemôžme si, podľa mňa, dovoliť v tomto 

spraviť nejakú chybu. 

Ja sa teda veľmi teším na tú prezentáciu a verím, že 

pokiaľ v tej logike nájdeme ešte nejaké otvorené otázky, 

tak bude priestor to doriešiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja by som teda odpovedal aj pani starostke 

Aufrichtovej, aj pánu Grendelovi, že skolo z každého klubu 

máme v dozornej rade Doopravného podniku svojho človeka. Od 

vás je tam pán Dolinay. My sme ten materiál dostali na 

prerokovanie. Dozorná rada ho schválila. Tam bol aj presne 

ekonomický výpočet, tam nie sú žiadne straty. To sú proste 

iné náklady práve preto, že my tú službu musíme robiť 

komplexne. A tam sa narátavajú veci, ktoré tam boli 

normálne zdôvodnené. Čiže, čiže, nič iné.   

Netreba robiť prezentáciu, len ten materiál, ktorý 

sme schvaľovali na dozornej rade, vám môžme odovzdať a si 

to môžte preštudovať, pozrieť a ak máte nejaké dotazy, tak 

kľudne cez svojich zástupcov dozornej rady Dopravného 

podniku môžte zniesť tie, tie námietky. Ale to bolo 

normálne riadne prerokované. My tu teraz žiadnu teplú ved 

vodu ne neobjavíme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

V každom (poznámka: nezrozumiteľné slovo) si na to 

posvietime. 

Pán Polakovič,  

máte slovo. 

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

No, ďakujem pekne. 

Ja som tiež pôvodne chcel k tejto téme, ale len teda 

dodám, že služba dvadsaťštyri sedem má svoj význam. My sme 

mali na hraniciach Lamača, Dúbravky aktuálne pár situácií, 

kde bolo v piatok podvečer odstavené auto a ne nebolo 

nikoho, kto by ho odtiahol, eee pretože jednoducho, tá 

súčasná firma nefungovala cez víkend. A to auto tam proste 

stálo na zástavke, blokovalo chodník a ne ne vôbec sme si 

nevedeli dať rady. Čiže, ja si myslím, že toto zmysel má.  

Ale teda idem k iným bodom. Mám dve pochvaly, jednu 

otázku.  

Eee prvá pochvala je, ďakujem veľmi pekne pánovi 

riaditeľovi magistrátu, podarilo sa nám po niekoľkých 

rokoch v Lamači zbúrať, aktuálne tam sú teraz bágre, nie 
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nemocnicu, ale ilčie, i inú stavbu. Ide o čiernu stavbu na 

magistrátnom pozemku, ktorá tam bola vybudovaná keď sa 

v Lamači malo stavať jedno nové sídlisko a zostala tam do 

teraz. A dneska sa ten pozemok konečne, ktorý bol, ktorá tá 

budova bola nebezpečná, hrávali sa tam deti, tak dneska, 

eee dneska vlastne ho, tú stavbu likvidujú.  

Druhá vec je, veľa ľudí sa na mňa obrátilo ako keby 

s vďakou, alebo s poďakovaním a že teda mám to odovzdať 

mestu, že sa im veľmi páčili vianočné trhy po novom ako 

boli zorganizované, že boli oveľa čistejšie ako 

v minulosti, čo je aj teda vďaka systému vratných pohárov. 

Čiže vlastne toto odovzdávam.  

Bola tam jediná taká v úvodzovkách výtka, že kultúrny 

program by mohol byť pestrejší, čo mňa teda napadlo, že by 

sme mohli do budúcna, alebo budúci rok využiť viacej aj 

teda naše zušky (ZUŠ) a eee a teda ďalšie talentované deti.  

Ale teda, výborná práca. Ak si dobre pamätám, myslím 

že pán riaditeľ kancelárie primátora pán Kmec si toto 

odmakal, tak posielam mu pozdravy.  

A vlastne moja otázka je tiež v súvislosti 

s vianočnými trhmi, a či bude teda nejaká analýza 

tohtoročných trhov a či bude predložená, teraz neviem na 

ktorú komisiu by to bolo vhodné, či na kultúrnu alebo 

komisiu pre cestovný ruch. A podľa mňa by bolo veľmi 
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zaujímavé vidieť nejaké vyhodnotenie eee tých vianočných 

trhov, pretože mám pocit, že máme našlapnuté veľmi dobrou 

cestou.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za pochvalu. Dúfam, že ju kolegovia počuli.  

My sme robili nejaký spôsob vyhodnotenia, aj interný 

tím robil spôsob vyhodnotenia, kde boli problémy a tak 

ďalej.  To znamená, že veľmi radi sa zastavia na akejkoľvek 

komisii a odprezentujú tie výsledky. 

Pán starosta Kuruc, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

V priebehu niekoľkých dní dozadu sme dostali asi 

všetci poslanci mejl (mail) od pána Hitku. Eee, je to 

dlhodobý problém, ktorý sa ťahá už niekoľko rokov a je to 

problém majetkoprávny ohľadne pozemku, myslím, na Bôriku je 

to.  
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Bol by som rád, keby možno k tomu nejaké vysvetlenie, 

lebo nie všetci poslanci, keďže to už je, myslím, cez tri 

volebné obdobia sa to ťahá. Nie všetci poslanci o tom niečo 

vedia, tak bolo by fajn, keby nám niekto za magistrát, aby 

sme vedeli aj reagovať na občana, čo mu máme odpísať, vedel 

k tomu povedať niečo bližšie, alebo aspoň do ďalšieho 

zastupiteľstva pripraviť do informatívnych materiálov 

nejakú krátku informáciu o tom, ako sa v tejto veci 

postupuje a čo môžme v tomto očakávať nové a aký výsledok. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Ferenčáková,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som sa tiež chcela pridať ku kolegovi, pretože 

fakt, toto tu odznieva už dlhé, dlhé roky. Čiže, buďto 

vykonať nejakú právnu analýzu, či s tou, či s tým je vôbec 

niečo ešte možné robiť? Pretože bolo by potrebné pánovi 

Hitkovi dať nejakú jasnú odpoveď, aby vedel teda na čom je.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Ja mám s pánom Hitkom vymenených asi do päťdesiat 

imejlov (e-mail), takže úplne to nie je o tom, že by bol 

bez informácií.  

Žiaľ, je to problém, ktorý sme zdedili. Ale že 

zdedili naozaj proste väčšia časť, minimálne z nášho klubu, 

ktorá tu predtým nebola, tak, tak, tak ten, ten problém nám 

pristál na stole.  

Bol predaný pozemok, ktorý nemal byť predaný. Reš, 

ten pozemok bol v reštitučnom konaní. Zmluva je 

pravdepodobne absolútne neplatná. Lenže kataster to 

prepísal. Po tro, po uplynutí troch rokov už nie je možné 

ten, ten zápis v katastri dať späť.  
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Tá situácia je taká, že ešte stále prebieha 

reštitučné konanie. Teda, aspoň teda mesiac, dva dozadu som 

mal túto informáciu, že ešte prebiehalo. A ja sa obávam.  

Na tom pozemku už stojí dom. Sú tam úplne iní noví 

ľudia. A my teraz máme dve možnosti. Buď vyčkáme to 

reštitučné konanie ako dopadne a potom sa zariadime. Alebo 

je druhá možnosť, že, že napravíme jednu neprávosť druhou 

neprávnosťou. A to by som bol veľmi nerád.  

Čiže, (gong) veľmi opatrne, ale riešime to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Krúpa.  

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

Ďakujem veľmi pekne.  

V súvislosti s úpravou daní, keďže dôjde k navýšeniu 

prostriedkov v hlavnom meste, by som sa chcel opýtať, že 

v akom časovom om rozsahu, alebo teda priestore, dostanú aj 

mestské časti oznámenie teda o nejakých navýšených 

prostriedkoch, aby sme teda mohli pristúpiť k úprave 

rozpočtov a teda zahrnúť tie predpokladané príjmy z tejto 

úpravy do našich rozpočtov? Čiže to je taká prvá otázka.  
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Druhá vec. 

Ja som spomínal už v rámci tej problematiky mestských 

lesov a teda zvýšených, zvýšeného pohybu lesnej zveri, dal 

by som naozaj do pozornosti keby v tých lokalitách, alebo 

v tých mestských častiach, ktoré naozaj eee majú tie hlavné 

komunikácie, mestské komunikácie, ktoré prechádzajú 

v blízkosti, teda poviem to tak, mestských lesov, aby 

naozaj tam boli umiestnené eee čo najvýraznejšie  značky, 

ktoré upozorňujú na zníženú rýchlosť, respektíve na možnosť 

kontaktu so zverovu, pretože naozaj tých kontaktov je veľmi 

veľa.  

A tretia vec, tá je možno taká celo celoposlanecká. 

By som chcel poprosiť, máme tu nejaký rokovací poriadok 

a ja mám pocit, že sa permanentne z hľadiska, hlavne 

z hľadiska tých faktických nedodržuje. Ja si myslím, že 

treba, aby sme mali a prišli na spôsob, aby každý svoj 

názor mal možnosť vysloviť a treba ho novelizovať. Treba ho 

opraviť. Lebo potom vlastne chceme aby všetci ostatní 

a teda aj my, sme dodržiavali predpisy, mali by sme ich 

dodržiavať aj my. A povedzme si sami, nedodržujeme ich. 

Využívame faktické na bežné príspevky.  

Takže, keď to nestačí ten spôsob, ktorý je, zmeňme 

ho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

To znamená, že eee, kedy začnú, alebo tá informácia 

o tých zvýšených peniazoch, po pošleme vám to. Už si to 

zapísal kolega.  

A odovzdáme aj Mestským lesom tú informáciu o tých, 

o tých tabulách.  

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem využiť teda tento štvrtok želaní a prosieb 

na to, aby som upozornil na jeden taký problém.  

V našich mestských častiach naozaj sa často stáva, 

že, že potrebujeme nejaké súrne úpravy na nejakých tých 

našich miestnych, alebo mestských komunikáciách, na tej 

infraštruktúre.  

Chápem, že mesto má nejaké dlhodobé ciele, nejaké 

strednodobé ciele, krátkodobé ciele, ale potom sú situácie, 

kedy napríklad je, je zrámovanie so zemou ostrovček so 

značením, kde sú nebezpečné života ohrozujúce situácie 

a treba to riešiť hneď.  
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Ako som sa rozprával aj s kolegami, proste poslanci 

komunikujú s magistrátom, napíšu na príslušné oddelenie, 

nemajú veľakrát spätnú väzbu, alebo len spätnú väzbu takú, 

že sa to bude riešiť, ale niekedy to trvá aj pol roka, 

alebo trištvrte roka, hoci ide naozaj o život ohrozujúcu 

situáciu.  

Ja by som sa chcel vyzvať na to, aby sme, aby sme to 

vyriešili jednoduchou vecou, aby sme evidovali takéto 

podnety, aby boli niekde poslancom sprístupnené a aby tam 

teda sme videli, že akým spôsobom sú tie podnety zaradené 

a ako sa s, ako sa nimi nakladá.  

Myslím si, že to je taká úplne že normálna ľudská 

slušnosť, aby sme mali spätnú väzbu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobrý nápad.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Všetko už bolo povedané a všetky otázky boli 

zodpovedané, takže ja sa vzdávam slova.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Máme do tohto bodu Rôzne, podľa rokovacieho poriadku 

môže vojsť aj občan, takže zahlasujme, či pán Mihók Jozef 

môže prehovoriť v tomto bode. Teda, vy zahlasujte.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči,  

pán Jozef Mihók, máte slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

On chcel v tomto, to nejsú ešte občania. To je v do 

v tomto bode konkrétne, k tomuto bodu.  

Potom pôjde, myslím že občania a potom eee petícia.  
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Nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Pekný deň prajem.  

V tí noví poslanci, ktorí ste, tí ma nepoznáte, 

dvadsaťdva rokov robím ochranu spotrebiteľa v Bratislave, 

zakladal som to s Martou Černou. Tí starší poslanci ma tu 

poznajú velice dobre. Že vždy privychádzam s niečím, o čo 

mesto prichádza. 

Teraz by som chcel, aby, lebo to v bode Rôzne to 

nestihnem, tak ale chcem vás informovať, pán primátor, že 

tristoštyridsaťdvatisícstosedemdesiatštyri metrov 

štvorcových  to je ono. Je mestský pozemok, mestský 

pozemok, za ktorý mesto nemá ani jeden cent.  

Firma Šerink (SEHRING) už tam pôsobí skoro dvadsať 

rokov. Poslednú zmluvu uzatvárala terajšia poslankyňa, 

včerajšia starostka Podunajských Buskupíc pani Ožvaldová.  

Čiže, pani Ožvaldová je teraz už mestská poslankyňa, 

zložila sľub a mala by sa starať o mestský majetok. To 

znamená, mestská časť Podunajské Biskupice ročne berie za 

tento mestský majetok cca dvestopäťdesiattisíc. To je dosť 

slušný peniaz. Tak keď chceme byť takto benevolentný 

k mestským častiam, tak da darujte, pán primátor, každej 

mestskej časti nech si zarobí dvestopäťdesiattisíc ročne. 
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V opačnom prípade by ste mal čo najskôr urobiť odzverenie 

mestskej časti a peniaze okamžite aby prúdili do mestskej 

kasy a využívali sa na tie účely, kde je to potrebné.  

A ešte taká pikoška k tomuto.  

Tento mestský pozemok, to je štrkovisko, kde nemecká 

rodina firma Šerink (SEHRING) ťaží štrk. Všetko je to pri 

ceste dé 4 (D4) čo sa robí diaľnica  a zoberte si jedno, že 

z tohto štrku nejde ani gram na tú diaľnicu a rýchle, 

rýchlostnú komunikáciu z mestského pozemku.  

Takže sa zamyslite všetci tí noví poslanci, aj tí 

starí nad tým, čo vám teraz hovorím. Lebo zo štrku na ten 

obchvat nejde ani gram. Firma tam zarába dvadsiaty rok 

nenormálne peniaze.  

A takáto plocha, ktorá je tam, si zoberte jedno, pán 

primátor, sú problémy dlhoročné, stále sa o tom rozprávame, 

so záchytnými parkoviskami, áno? Toto je také ideálne 

miesto, aby sme zachytili všetky tie autá z maďarskej 

strany od Dunajskej Lužnej a stačí keď predĺžime tla trasu 

sedemdesiatky o päťdesiat metrov a už tam máme emhádé 

(MHD). 

Čiže, máte také riešenie, že tí vaši ľudia, alebo 

aparát, ktorý sa, ktorých tu platí magistrát, vám takéto 

niečo ešte nepredložil, dovolím si to tvrdiť. Dovolím si to 

tvrdiť. 
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A pani Ožvaldová ako bývalá starostka Biskupíc si 

musí uvedomiť, že teraz háji práva mestskej kasy, je 

mestská poslankyňa, skladala sľub. Čiže, prečo vás ona za 

ten vyše roka neinformovala o tom, (gong) že za mestský  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Len podľa mojich informácií, je to pozemok, ktorý je 

zverený mestskej časti a v tomto režime ho mestská časť 

berie peniaze aj z jeho prenájmu.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Ukončujem bod Rôzne. Ten nemusíme nejak hlasovať, ani 

zobrať na vedomie, ani nič podobné.  

 

 

BOD 22A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že ideme na bod petícia alebo občania?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Vystúpenie občanov. Nech sa páči.  

Takže, pán Mihók Jozef ma vystúpenie občanov.  

Nech sa páči,  

pán Mihók.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Chcel by som využiť tento priestor čo najskôr aby som 

vás oboznámil s vecami, ktoré tlačia. 

Doprava je témou každého jedného primátora.  

Len pán primátor, chcem sa vás opýtať, či vy viete 

aký stav je s vozidlami, ktoré spravujú dvadsaťštyri hodín 

trakčné vedenie? To znamená, električky, trolejbusy. Lebo 

teraz bola nedávno taká dilema, že nakúpiť OLO a kdekoľvek 

autá, ktoré sú už osemročné, alebo desaťročné.  

Takže na tomto trakčnom vedení, aby ste bol v obraze, 

je jedno auto, ktoré má zhruba rok, ďalšie dve autá, ktoré 

majú tridsať, tridsaťpäť rokov a ďalšie tri autá, ktoré 

majú dvadsať, dvadsaťpäť rokov.  

Čiže, dvadsaťštyri hodín tieto autá vám robia 

Bratislavu. 
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A zvlášť teraz keď ste dal ten grafikon  na dvoj, na 

dve minúty, na dvojminútový interval, tak to je strašný 

kameň úrazu.  

Niekedy keď som tam robil ja, mala každá jedna partia 

svoje vozidlo pridelené. Dneska majú dve partie jedno 

vozidlo. V partii má byť štyria ľudia. Dneska sú to len 

traja, lebo sú tam slabé platy.  

A teraz si zoberte jedno. Tú nášľapnú mínu čo ste 

urobil tie dvojminútové intervaly. Tá nášľapná mína sa 

prejaví o pol roka, keď to opotrobované vedenie pôjde.  

A teraz keď chcem mesto a plánuje zakúpiť tie 

autobusy z peňazí, kde chceme zobrať úver. Prečo 

nevyužijeme eurofondy jak sa využívali? Prečo máme brať 

úver na autobusy? Prečo pri tom nákupe čo teraz sa majú 

autobusy brať, hneď nedáte po tomto, čo vám ja teraz 

hovorím o tom stave vozidiel, riaditeľovi Dopravného  

podniku príkazom, aby okamžite zabezpečil tie vozidlá, lebo 

keď vám tam dve vozidlá cupnú, tak trolejbusy a električky 

budú stáť.  

Takže, vozidlá sú tam tridsaťročné, dvadsaťpäťročné 

a páni, páni, ktorí v OLO a bárskde sa vyvážajú svoje zadky 

vo Fábiách, im smrdí osemročné auto. Toto je jedna dôležitá 

vec pre mesto.  
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A ďalšia dôležitá alarmujúca vec pre mesto.  

V decembri dostala firma AII (poznámka: 

nezrozumiteľné slová). Ukazoval som vám, pán primátor, 

dneska vo svojom telefóne ako to dopadlo.  

Takže, firma AII nezvládla obyčajné hrabanie lístia, 

zničila najstarší sad v Strednej Európe a k tomu ešte 

dostali za to zaplatené. Ja sa pýtam, kto a kedy začne 

stíhať túto firmu, ktorá tu poberá veľké milióny za 

zákazky, za to, čo spôsobila v najstaršom sade Janka Kráľa 

v Strednej Európe. To nie je pol poľná lúka, je to 

najstarší sad v Strednej Európe. A zničila ho.  

A teraz, prečo tú zákazku tej firme (gong) 

Môžem dokončiť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viete čo, ja sa ospravedlňujem, my sme sa teraz 

dohodli, že pôjdeme podľa rokovacieho poriadku. Tak.  

Ale ďakujeme veľmi pekne, že ste, že ste nám povedali 

svoj názor.  

Poďme, poďme ďalej. Eee, pozývam pána Ivana Hitku.  

Nech sa páči. 
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Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Dobrý deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Ja by som chcel zareagovať na pána Tešoviča.  

Vo februári 2019 som dostal od neho informáciu, že 

nakladanie s pozemkom, ho vieme, o ktorom hovoríme, nemá 

hlavné mesto, podľa jeho názoru, zatiaľ nejak obmedzené, 

pretože pôvodná kúpna zmluva je absolútne neplatná 

a s pozemkom mesto môže voľne nakladať, čiže nemusíme a ani 

nebudeme čakať.  

Čiže, čakať na nejaké reštitučné konanie, respektíve 

na jeho skončenie, to je vec, ktorá v podstate nesúvisí 

s absolútne neplatnou kúpnou zmluvou, ktorú uzavrelo hlavné 

mesto. Je úplne  nenáležité, bezpredmetné, zbytočné 

a spôsobom, to slúži len ako výhovorka.  

Treba sa spýtať, keď vieme všetci, že kúpna zmluva je 

ako právnu aku, právny úkon ako teda absolútne neplatná, či 

je mesto, hlavné mesto povinnou osobou k tomuto pozemku, 

alebo nie. Všetky okolnosti naznačujú, že je. Čiže, má 
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zákonné povinnosti. Starať sa o tento pozemok dodnes 

starostlivosťou riadneho hospodára. Táto povinnosť vyplýva 

zo zákona. A pokiaľ to nerobí, tak v podstate som to 

napísal o čo ide. Je tam aj to podozrenie na ten trestný 

čin.  

A treba sa pýtať, že čo sa stane, keď skončí tá 

reštitúcia, na ktorú sa každý odvoláva. V podstate pre 

mesto sa nestane nič dobré ani vtedy, keby aj zajtra hlavné 

mesto spravilo to, čo teda by malo podľa zákona urobiť, 

nemá to absolútne nijaký vplyv na priebeh, ani na výsledok 

v reštitučnom konaní. To beží úplne inde, úplne samostatne.  

Tu je problém kúpna zmluva, ktorú mesto uzavrelo 

v rozpore so zákonom a tá neexistuje. Je nejaký pozemok na 

Bôriku, ku ktorému nemá nikto právny vzťah platný. 

Neexistuje žiadna kúpna zmluva, neexistuje nájomná zmluva, 

tí, ktorí ho užívajú, nemajú právny vzťah k tomu pozemku 

a mesto za to neinkasuje nič.  

Už v roku 2004 nejaká pani riaditeľka magistrátu sa 

vyjadrila, že najlepším riešením je nájomná zmluva. Nikto 

to nechce počuť. Nikto to nechce vidieť. V podstate za 

dvadsaťdva rokov uplynulého obdobia sa prakticky mohlo 

získať na nájomnom hodnota celej nehnuteľnosti, ktorá je 

vzhľadom na okolnosti a umiestnenie v súčasnosti možno až 

milión euro.  
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Mesto nikdy nespravilo žiadnu právnu analýzu, 

nespravilo finančnú alazy analýzu. Stále argumentuje 

nejakými hrozbami zo strany zmluvného partnera. Nikto nikdy 

nedal na papier aké sú to hrozby a koľko by v jakej výške 

by mali byť.  

Čiže, robí sa tu nejaká hmla okolo toho. Informáciami 

sa (gong) zavádzajú  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Hitka, 

ja vám sľubujem, že aj moji kolegovia sa s vami už 

o tom určite bavili, že, že ešte raz sa na tento problém 

pozrieme a uvidíme a môžme si dať urobiť nanovo analýzu 

a urobíme všetko preto, aby sme to nejak vyriešili, ale 

eeem viete asi sám, že je to komplikovaný problém.  

A ďakujem veľmi pekne.  

A máme posledného občana dneska, pani Viola Karol 

(Carol). 

Nech sa páči, máte slovo. 
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Občianka   Viola   C a r o l :  

Dobrý deň.  

Eee. Volám sa Viola Karol  (Carol), som z UeSA (USA), 

tak prepáčte moju slovenčinu.  

Dnes som práve dala podnet. Zaoberám sa všeobecne 

čistou Bratislavou, ale najviac na srdci mi je eee eee 

bezdomové zvieratá. A ich osud.  

Nemáme do dnes útulok v Bratislave a to znamená, že 

nemáme žiadny útulok nikde na Slovensku a tieto budove 

akoby útulky, čo nie sú útulky, nie sú žiadnym spôsobom 

financované obcou ani, ani štátom. Tak toto treba 

systematicky zmeniť. Chceme, aby  boli útulky a hlavne 

v Bratislave prvý.  

V mojom podnete o tom hovorím. Rada by som bola, aby 

ste sa na to pozreli. Pokúsim sa to imejlom (e-mail) zaslať 

všetkým poslancom aj sa, aj samozrejme všetkým zúčastneným.  

Inak čo sa týka podnetov čistá Bratislava, je ich tu 

veľa. Jeden spomeniem, ktorý je najdôležitejší, a to že 

fasády sú katastrofické. Grafity všade, špina, hnus.  

Tak toto sa dá veľmi ľahko riešiť spôsobom, že každý 

majiteľ, každý dom má majiteľa, či alebo majiteľov a tým 

pádom by mali byť zodpovední za okolie aj za ten dom, 

v ktorom žijú, bývajú. Eee, a to sa nedeje.  
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Ako mesto by mohlo pristúpiť k okamžitému eee prihlá, 

pre, hm, prehláseniu alebo ako, neviem povedať, proste, do 

tridsať, šesťdesiat dní, aby, aby eee tento dom, ktorý je 

v zúfalom stave čo sa týka fasády, alebo grafitov, aby 

pristúpilo a proste jednoducho to opravilo, alebo začalo 

s opravami. Nie je mysliteľné, že v meste v Európe sa toto 

deje a že sa na to prizeráme. Hrúza hrúzuca.  

Môžem spomenúť ešte dom na Šancovej, ktorý, ktorý 

toto tiež nerozumiem, že nemal žiadny, mal príkaz, že 

nemôže zastavať postaviť viac ako osem poschodový dom, ale 

zrazu je tam hrúza hrúzuca, ktorá vôbec nepatrí do 

Šancovej, ani do Starého Mesta a a prečo? Otázka je prečo? 

Prečo sa takéto nie niečo deje, prečo nemáme lepšiu 

kontrolu a prečo sa do dnes všade hocikde na nejakom malom, 

malom mieste zrazu postaví nejaký hrozný dom.  

Čo sa týka tej električky, som, sme proti. Eee vša 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za otázky. Sú to správne položené 

otázky a a buďte, buďte si istá, že aj my na ne hľadáme 

často odpovede. Presne na tieto isté otázky. 

Takže, budeme sa snažiť, aby, aby sme tie odpovede 

našli.  
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Ďakujem pekne.  

Ideme na. Toto boli občania.  

 

 

BOD 21 PETÍCIA ZA ZRIADENIE ZASTÁVKY LINKY 
Č. 91 NA PANÓNSKEJ CESTE V 
BRATISLAVE V BLÍZKOSTI MŠ 
VYŠEHRADSKÁ, CZŠ NARNIA A CIRKEVNÉHO 
KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ideme na bod petície. Bod petície, máme jednu 

petíciu.  

Čo máme?  

To je k bodu petície, hej? (poznámka: počuť „áno“) 

Áno, ďakujem veľmi pekne.  

Takže, začneme bod petície. Slovo dávam našej 

kolegyni. Dobrý deň.  

Áno. Zapneme?  
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Mgr. Lucia   S c h u s t e r o v á ,   ústredná evidencia 

sťažností: 

Dobrý deň, 

predkladáme  na rokovanie zastupiteľstva petíciu za 

zriadenie zástavky linky číslo deväťdesiatjedna na 

Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti Materskej školy 

Vyšehradská a Cirkevnej základnej školy CZŠ Narnia a 

Cirkevného konzervatória v Bratislave. 

Petíciu podporilo tisícpäťstoosemnásť občanov a spĺňa 

všetky náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve.  

Občania žiadajú o zriadenie zástavky autobusovej 

linky číslo deväťdesiatjedna v bezprostrednej blízkosti 

prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave, ktorá 

zabezpečí priame dopravné spojenie najmä žiakov a študentov 

navštevujúcich školy v tejto lokalite medzi mestskými 

časťami Čunovo, Rusovce, Jarovce.  

Priame dopravné spojenie má potenciál zlepšiť 

dopravnú situáciu, znížiť počet motorových vozidiel 

pohybujúcich sa v okolí a zvýšiť mieru využívania mestskej 

hromadnej dopravy a tým vyvolať aj zmenu návykov 

v cestovaní.  

Materiál bol pred prerokovaný na komisii dopravy 

a informačných systémov a súhlasí s navrhovaným uznesením.  
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Materiál bol ďalej predložený aj na mestskej rade 

a mestská rada odporúča tento materiál prerokovať na 

mestskom zastupiteľstve.  

Odborné stanovisko k petícii pripravila sekcia 

dopravy.  

Poprosím pána riaditeľa.  

Ďakujem. 

Mgr. Peter   B á n o v e c , riaditeľ sekcie dopravy: 

Za sekciu dopravy eee, my sme mali dokonca s petičným 

výborom stretnutie v závere mesiaca december, kde sme si 

vlastne prešli všetky tieto ich požiadavky.  

A čo sa týka dopravy, nie je problém tam zriadiť 

takúto zástavku v smere do mesta. V smere z mesta je to už 

komplikovanejšie, keďže sa jedná vlastne o rameno novej 

križovatky.  

V každom prípade v smere do mesta sme dali kladné 

stanovisko k zriadeniu takejto zástavky. A budeme teda na 

tom eee aj pracovať. Eee takisto Dopravný podnik nemá 

problém s tým, aby sa takáto zástavka po zriadení zaviedla 

do cestovného poriadku a bola obsluhovaná ako zástavka na 

znamenie.  
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My sme dokonca v rámci bezpečnosti, respektíve 

vyhodnotenia bezpečnosti v okolí eee Cirkevnej základnej 

školy NARNIA požiadali aj mestskú časť Petržalka, aby 

urobila opatrenia v zmysle pojazďovania chodníka pred touto 

cirkevnou základnou školou, keďže podľa nás, aj toto je 

dosť veľký problém, ktorý prispieva k eee mmm 

problematickej, problematickej dochádzke detí do školy  

a vlastne ich bezpečnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

To znamená, že odpoveď je jasná. Petícii vyhovujeme. 

Je to otázka času, kedy zástavka tam bude. Dúfam, že otázka 

týždňov. Kedy je, 1. marca môže byť, myslím, že zmena 

grafikonu, neviem.  

Aha, okej, okej. To znamená. 

Ale máme k tomuto pani Šálkovú Alenu, ktorá sa chce 

zúčastniť tohto bodu programu. 

Myslím, že tu nemusíme hlasovať v tomto prípade 

o tom, že či (poznámka: nezrozumiteľné slovo) do diskusie. 

Neviem. Asi s tým nikto.  

Áno?  
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Tak, prosím vás, odhlasujme to, nech to je 

v poriadku.  

(Hlasovanie.) 

Ešte prosím vás, aj všetci tí, čo čumíte, ťukáte, iba 

zdvihnite ruku a ťukajte ďalej.  

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno.  

No nech sa páči, môžte ísť. 

Občianka   Alena    Š á l k o v á :  

Tak asi už len ďakujem, či aj môžem niečo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, máte slovo, nech sa páči.  

Občianka   Alena    Š á l k o v á :  

V zásade by sme chceli byť ekologickými rodičmi, nie 

voziť deti do školy dňom stále a tak ďalej. Problémom je, 

že aj keď je sú tam vybudované spoje, tak rodičia to za tie 
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roky vyhodnotili ako absolútne nie bezpečné a odmietajú 

deti vlastne púšťať týmito spojmi.  

Takže, hľadali sme roky už riešenia, sedeli sme 

s pánom riaditeľom Baranovičom aj s celou, s celým tam 

kádrom čo je a hľadali sme akékoľvek riešenia, ktoré by 

boli nejakým spôsobom možné ekologicky a tak ďalej. Toto 

nám prišlo najlepšie vzhľadom na to, že je tam vybudovaná 

križovatka svetelná a dokonca aj s obmedzenou rýchlosťou.  

Takže, sme radi, že nám, že ste nám vyhoveli.  

Ďakujeme veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Takže, tam pôjde kvôli zástavke, ktorú tu treba 

budovať o projekt pre stavebné povolenie, takže nebude to 

otázka týždňov, jak som dúfal. Bude to otázka mesiacov. Ale 

bude to a to sa teším.  

To znamená, že toto bol, myslím že posledný bod nášho 

zastupiteľstva.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo máme?  
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Jaj diskusiu k tomuto bodu. Okej. Pardon, 

ospravedlňujem sa.  

Tak otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcela poďakovať rodičom, že sa teda 

chopili takejto príležitosti a že vôbec teda začali rokovať 

o tom, aby táto zástavka bola zriadená. 

Týka sa to aj našich detí. A jednoznačne prispeje to 

k takej bezpečnosti, pretože tam vlastne je vybudovaná 

nika, kde už len by bolo potrebné zriadiť zástavku. 

A samozrejme, že nejaký peší prechod cez park, ktorý teda 

v tých miestach je.  

Čiže, dúfam, že to bude v prospech teda všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 30. januára 2020   

 364 

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

Ja som tiež rád, že sa takto pozitívne vychádza 

v ústrety tej petícii.  

Ono to súvisí, poviem tak širšie, že tých podnetov na 

zlepšenie emhádé (MHD) a toto tiež súvisí s Petržalkou 

a asi aj v iných mestských častiach pravdepodobne bude 

viac.  

Nakoniec my sme pri tom schvaľovaní parkovacej 

politiky si priali aj uznesenie, že si tento rok sadneme 

mestské časti a mesto a povieme si aj ďalšie podnety a budú 

sa vyhodnocovať.  

Čiže, aj som rád, že sa to, teda samozrejme, čím 

skôr, ale akurát to tak vychádza, že by tá realizácie bola 

v roku 2021. Čiže, aj sedí to s tým, že chceme všetky tie 

iné podnety realizovať tak, aby to bolo do zavedenia 

parkovacej politiky ideálne.  

Aspoň pokiaľ ide o Petržalku, tak by som rád 

pripomenul Petržalčanom, že tuná vidím pána starostu. Pán 

starosta Petržalky zriadil vlastne s imejlovú (e-mail) 

s schránku emhádé zavináč Petržalka eská 

(mhd@petrzalka.sk), kam sa dajú posielať podnety na 

vylepšenie emhádé (MHD). Tie podnety tam chodia. Niektoré 

sa už aj vyzberali v septembri minulého roka, keď sa to 

celé spustilo. Treba sa akurát dohodnúť potom spolu 
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s mestom, že kedy bude nejaká uzávierka tých podnetov, aby 

sme si ešte našli čas na stretnutia a a teda dohod dohodu 

na tom.  

Takže, vyzývame všetkých Petržalčanov, že samozrejme, 

aj petícia sa dá spisovať, ale keď nepotrebujú spisovať 

petície, stačí keď tie podnety, pokiaľ ide o Petržalku, 

pošlú na tú, na tú imejlovú (e-mail) adresu, ktorú vytvoril 

starosta a my potom poslaci petržalskí aj spolu so 

starostom si to zosumarizujeme a eee prídeme rokovať o tých 

podnetoch vlastne s magistrátom a s vedením hlavného mesta. 

Orientačne to vidím na september. Ale to sa musíme 

dohodnúť, aby sa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

to stihlo nejako zrealizovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Ďakujem veľmi pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A, berieme na vedomie Petíciu  o z zriadenie zastávky 

linky číslo deväťdesiatjedna tak, ako je uvedená 

v uznesení,  

a po Bé (B), žiadame primátora hlavného mesta, aby 

zabezpečil všetky administratívne úkony na vybudovanie 

tejto zastávky a aj jej realizáciu zaradil do plánu na rok 

2021. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo šesť. 

Prítomných tridsaťsedem. Nikto nehlasoval. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.01.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 21-Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na 
Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, 

CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave 

 Prítomní: 37 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
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 NEHLASOVAL M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner   J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová   

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej 

ceste v Bratislave v blízkosti materskej školy Vyšehradská, 

CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave 
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Uznesenie  
zo dňa 30. 01. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

Petíciu za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej 

ceste v Bratislave v blízkosti materskej školy Vyšehradská, 

CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave. 

 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil všetky administratívne úkony na vybudovanie 

zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v 

priebehu roka 2020 a jej realizáciu zaradil do plánu na rok 

2021. 

koniec poznámky) 
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UKONČENIE ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

myslím, že toto je posledný bod dnešného 

zastupiteľstva. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať.  

Pán Bánovec,  

počkajte ma, hej? počkajte ma, hej, tuná potom. 

Ďakujem vám veľmi pekne. Nezbláznite sa z volieb. 

A vidíme sa o mesiac. Dobre?  

Ďakujeme, dovidenia.  

 

(ukončenie o 15.14 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc Mgr. Lenka Antalová Plavúchová 
poslanec poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

X X 

 


