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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.16 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážení poslanci, dámy a páni,  

otváram  zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Než  pristúpime k pracovnej časti zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, dovoľujem si vás upozorniť. 

Prosím vás, nemám tam echo? Na tom hlase veľmi? Znie 

to inak ako vždycky. Neviem, či som zrozumiteľný vonku. Či 

tam neni.  

Čo sa stalo s repra, že tam je také ako keby jaskynné 

echo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otočiť si mám inak mikrofón? Takto? Ale potom, no to 

už začína byť. Viete, že ten mikrofón je citlivý a nechcel 

by som, aby bol citlivý príliš eee.  
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Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, dovoľujem si vás upozorniť na výstavu  

(poznámka: napravenie mikrofónu) 

Aha, okej. Ďakujem. 

Na výstavu prác žiakov základnej umeleckej školy na 

Vrbenského 1, ktorá je prezentovaná pod názvou Čiarou. Tri 

bodky.  

V súčasnosti má výtvarný odbor sto žiakov a po 

hudobnom odbore je druhým najväčším na tejto umeleckej 

škole a už tridsať rokov vychováva svojich úspešných 

absolventov. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Sme uznášaniaschopní, takže poďme na to.  

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského  

Poprosím, eee, kľud. 

Eee, na eee o ospravedlnenie neúčasti na tomto 

zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadala pani starostka 

Dana Čahojová. 
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána Martina 

Kuruca a  Lenku Antalovú Plavuchovú. 

Eee, prosím, prezentuj, teda ak niekto, nikto nemá 

iný návrh, prosím preze, hlasujte o tomto predloženom 

návrhu. 

Nech sa páči. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Rebel. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdva. To už som povedal. 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

VOĽBA ČLENOV NÁVRHOVEJ KOMISIE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča, Elenu 

Pätoprstú. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 12 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dobre, ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 14 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh k programu na rokovanie dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali eee 20. 2. tohto 

roku.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 01. 2020 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

3. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi 
Staňovi a manželke  

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Rača,  parc. č. 1030/1, Michalovi 
Boháčovi  

5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. 
č. 17342/133, parc. č. 17342/143, parc. č. 
17342/149, parc. č. 17342/157, parc. č. 17342/160, 
parc. č. 17342/186 a parc. č. 17342/187, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 
garáží na Hagarovej ul. 
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6. Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej 
útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 

7. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny 
investor Bratislavy 

8. Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie 
riaditeľky príspevkovej organizácie Bratislavské 
kultúrne a informačné stredisko (BKIS) 

9. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej 
ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

10. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, 
do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM 
– Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, 
Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, 
Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, 
Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, 
Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom bytov  

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 
09. 2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická 9 

13. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 
01. 2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
908/2010 zo dňa 25. 02.2010 v znení uznesení č. 
80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 
24. – 25. 04. 2013 a schválenie všeobecných 
podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a 
nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy 
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14. 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 

15. 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 

16. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Interpelácie(bod bude prerokovaný o 14.00 h) 

18. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály 

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

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

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

d) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a 
dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 

e) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na 
nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov 
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f) Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a 
príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v 
období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Rajčianska 
24, 26, Kríková 16, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, 
Cabanova 4, Jankolova 2, vlastníkom bytov 

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Janka Alexyho 1, J. Smreka 
22, vlastníkom bytov 

i) Informácia o trestných oznámeniach podaných za 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom 
činným v trestnom konaní v období od 01. 01.2019 do 
31. 12. 2019 

j) Informácia o plnení protikorupčného minima k 31. 12. 
2019 

k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
december 2019 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný a ako bol 

zverejnený. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 18 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Aha, rozumiem, rozumiem.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Konštatujem. Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že návrh  programu dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva schválili nadpolovičnou väčšinou 

všetkých prítomných poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Návrh programu rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy tak, ako bol zverejnený  

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 
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T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  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 ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník  
 
  
 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 20 

Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

navrhujem zaradiť do programu dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva tri materiály, a to: 

Prvý materiál pod názvom 

Návrh na schválenie zľavy z nájmu a služieb na 

Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji. 

Druhý materiál pod názvom 

Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 

organizácie bétébé (BTB), eee. 

Ten prvý bod bol nultý bod, tento bod je sedem A.  

A tretí materiál pod názvom 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy v bode 5., ktorým bolo 
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schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti 

Bratislava-Rača. Ako bod číslo desať A. 

Nech sa páči, otváram diskusiu a teraz máte vy 

možnosť navrhnúť zmeny v takto schválenom programe.  

Nech sa páči,  

pán Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len vzhľadom na to, že budem musieť odbehnúť eee 

z dnesného zastupiteľstva okol na krajský súd v Bratislave 

kvôli jednému pojednávaniu, tak by som chcel tie body 

štrnásť, pätnásť, ktoré už minule prepadli kvôli mojej 

neprítomnosti, predradiť na za bod päť. Čiže ako body päť 

A, päť bé (B), aby sa nám nestalo to isté, čo minule.  

Neočakávam tam nejakú veľkú diskusiu, len kvôli tomu, 

aby nám to už druhý mesiac neprepadlo.  

Štrnásť, pätnásť za body päť A, päť bé (B). 

To sú tie, čo dávam v mene komisie. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Ja poprosím organizačné, mohol by som aj ja mať svoju 

pozvánku? Ja ju nemám nikdy. Ja by som chcel mať, eee, 

pozvánku svoju, svoj program. Pardon. Strašne by som chcel 

mať svoj program.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Okej. To znamená, že my, vám po ve poslanec, to musí, 

budeme hlasovať naraz? Alebo o týchto dvoch bodoch? Alebo 

postupne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže keď nikto nemá žiadnu inú zmenu, ideme na je 

samostatne hlasovať, ďakujem pekne, samostatne hlasovať 

o zmene, o zmene programu.  

Eee, takže dávam hlasovať o zaradenie toho bodu eee, 

viete, aby som ho prečítal, ako nultého bodu do dn dnešného 

programu, Návrh na schválenie ceny, zľavy z ceny 

nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu 

v ľadovom hokeji. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 23 

Prosím vás, hl, poprosím vás, prezentujte sa 

a hlasujte. Respektíve, už iba hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu 0 
Návrh na schválenie ceny, zľavy z ceny nájmu 

a služieb na Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom 
hokeji. 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

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

Bod ako sedem A Personálne zmeny v predstavenstve 

bétébé (BTB). 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jeden, 

nehlasovali dvaja poslanci a poslankyne. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu 7A 
Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu –Bratislava Tourist Board 
 

 Prítomní: 34 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 26 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tretí materiál pod názvom Návrh na doplnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva i eee v bode v bode 5, 

ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej 

časti Bratislava-Rača. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Toto je.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu 10A 
Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30. 05. 

2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do 
správy mestskej časti Bratislava-Rača 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, teraz hlasujeme o bode číslo štrnásť 

a pätnásť, alebo teda postupne? Takže štrnásť a pätnásť 

a presúvame ich dopredu? O obidvoch naraz, hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Keď hovoríte, že vy, môžme o obidvoch naraz, tak to 

urobme v klude naraz.  
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Takže hlasujeme o presune bodov číslo štrnásť 

a pätnásť na do? Päť A? Päť A a päť bé (B).  

Takže ešte raz, štrnásť, pätnásť ako päť A a päť bé 

(B).  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto bode. O tomto presune.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalo sa desať, 

nehlasovalo jedna, 

a prítomných tridsaťštyri. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na preradenie bodov  
 

bod 14-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 
ako bod 5A 

 
bod 15-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 ako bod 5B 

 Prítomní: 34 Áno 23 Nie: 0 Zdržal sa: 10 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat   M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že. Musíme opäť hlasovať o? Nemusíme o. 

To znamená, že máme upravený.  
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Konštatujem, že máme upravený program dnešného 

zastupiteľstva.  

(poznámka:  

Program: 

0. Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na 
Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 
24. 8. - 31. 8. 2020 organizovanú Slovenským 
zväzomľadového hokeja 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SRBratislavy 
splatných k 31. 01. 2020 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2020 

3. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkovv Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi 
Staňovi a manželke 

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častipozemku v 
Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1030/1, Michalovi 
Boháčovi 

5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 
17342/133, parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, 
parc. č. 17342/157, parc. č. 17342/160, parc. č. 
17342/186 a parc. č. 17342/187, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na 
Hagarovej ul. 

5A. 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 
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5B. 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 

6. Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej 
útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 

7. Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny 
investor Bratislavy 

7A. Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu –Bratislava Tourist 
Board 

8. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky 
príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a 
informačné stredisko (BKIS) 

9. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej 
ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

10. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. 
ú. Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie 
údolie, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

10A. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
189/2019 zo dňa 30. 05. 2019 v bode 5, ktorým bolo 
schválené zverenie pozemkov do správy mestskej 
časti Bratislava-Rača 

11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, 
Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, 
Bebravská 18,Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, 
Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, 
JánaStanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, 
vlastníkom bytov 

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 
09. 2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým 
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schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická 9 

13. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 
30. 01. 2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 
80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 
24. – 25. 04. 2013 a schválenie všeobecných 
podmienok obchodných verejných súťaží na prevod 
a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy 

16. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h) 

18. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály 

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

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

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

d) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a 
dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 

e) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na 
nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov 
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f) Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 
realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a 
príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v 
období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Rajčianska 
24, 26, Kríková 16, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, 
Cabanova 4, Jankolova 2, vlastníkom bytov 

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Janka Alexyho 1, J. Smreka 
22, vlastníkom bytov 

i) Informácia o trestných oznámeniach podaných za 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom 
činným v trestnom konaní v období od 01. 01.2019 do 
31. 12. 2019 

j) Informácia o plnení protikorupčného minima k 31. 12. 
2019 

k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
december 2019 

koniec poznámky) 
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BOD 0 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZĽAVY Z CENY 
NÁJMU A SLUŽIEB NA OLYMPIJSKÚ 
KVALIFIKÁCIU V ĽADOVOM HOKEJI V 
DŇOCH 24. 8. - 31. 8. 2020 
ORGANIZOVANÚ SLOVENSKÝM 
ZVÄZOMĽADOVÉHO HOKEJA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ja by som išiel rovno a priamo na nultý bod, ktorým 

je Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na 

Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji 24. 8. až 31. 8. 

2020, ktorú organizuje Slovenským zväz ľadového hokeja. 

Poprosím viceprimátora Káčera, aby uviedol. 

Otváram diskusiu a alebo za spracovateľa viceprimátor 

Káčer?  

Ide to? Nejde to?  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Trošku sa ospravedlňujem, že to nešlo úplne tým 

štandardným procesom. Komisie, ktoré sa stihli. Čiže 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 38 

informáciu dostala  komisia školstva a športu. Rovnako to 

bolo odprezentované na gremiálke.  

Ako mesto Bratislava sme sa uchádzali, aby sa 

olympijská kvalifikácia eee konala práve v Bratislave. Som 

veľmi rád, že sa nám podarilo dospieť k nejakému konsun 

konsenzu. Potrebujeme to schváliť. Potrebujeme to schváliť 

dnes, pretože SZĽH musí deklarovať miesto konania, a teda 

ten termín kon koniec marca by im už nevyhovoval.  

Hovoríme o zľave tridsaťšesť percent, tridsaťšesť 

celá osemdesiatštyri percenta, čo v absolútnych číslach 

znamená zaokrúhlene dvadsaťdeväťtisícstošesťdesiatsedem 

euro.  

Ja sa veľmi teším, že sa nám podarilo o túto 

kvalifikáciu zabojovať, aj keď sme v médiách zachytili, že 

teda bude sa hrať v Košiciach. Pevne verím, že aj po 

schválení tohto materiálu sa budú môcť hokejoví fanúšikovia 

tešiť z jedného perfektného podujatia.  

Prítomný je aj pán predseda Slovenského zväzu 

ľadového hokeja pán Šatan, tak by som mu dal malý priestor, 

nech nám tiež niečo k tomu povie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Teda samozrejme, ja vítam tohto čestného hosťa pána 

Šatana a nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Miroslav    Š a t a n ,  prezident Slovenského zväzu 

ľadového hokeja:  

Dobrý deň. 

Len chcem pozdraviť všetkých poslancov mesta 

Bratislavy. Samozrejme, dobrý deň, pán primátor.  

Ďakujeme za prijatie a eem, teda, radi by sme eee 

požiadali poslancov o to, aby, aby schválili túto žiadosť, 

aj keď doteraz boli mediazal medializované informácie, že 

táto kvalifikácia olympijská, ktorá sa bude konať 

v auguste, bude v Košiciach, tak eem, priznám sa, že aj keď 

mesto Košice nám sľúbilo hladký priebeh, tak momentálne sú 

tam nejaké prieťahy. Nás trochu trač, tlačí aj termín 

z medzinárodnej hokejovej federácie, kedy potrebuje vedieť 

miesto konania, tak sme sa rozhodli, požiadali sme teda 

o kooperáciu eee mesto Bratislava, či by nás vedelo na 

takúto akciu prijať a aam s touto, s touto žiadosťou sme 

teda dneska tu.  
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A ja verím teda, že eee potom, po tých majstrovstvách 

sveta, ktoré sme minulý rok mali a Slovensko hralo 

v Košiciach, takže keď by ste toto schválili, tak by sme, 

aj keď sa nám vtedy nepodarilo sa prebojovať až do 

Bratislavy, tak momentálne aspoň tento turnaj, táto 

olympijská kvalifikácia, čo sú tri zápasy, o postup na 

budúce olympijské hry v roku 2022 v Číne, takže sa budú 

hrať v Bratislave. 

Ďakujem vám za pozornosť. 

Ak máte nejaké otázky, samozrejme, rád zodpoviem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči. 

Ďakujem pekne. 

Dávam hlasovať o to, eee, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja prečítam návrh celého uznesenia.  

Návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

zľavu z ceny nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu v 

ľadovom hokeji v dňoch 24. 8. až 31. 8. 2020 organizovanú 

Slovenským zväzom ľadového hokeja z celkovej sumy 

sedemdesiatdeväťtisícstošesťdesiatsedem Eur aj trinásť 

eurocentov bez dépéhá (DPH) vo výške 

dvadsaťdeväťtisícstošesťdesiatsedem Eur aj trinásť 

eurocentov bez dépéhá (DPH), to jest tridsaťšesť celé 

osemdesiatštyri percent.  

Cena nájmu a služieb po zľave predstavuje sumu 

päťdesiattisíc Eur bez dépéhá (DPH), to jesť 

šesťdesiattisíc Eur s dépéhá (DPH). 

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Šatanovi.  

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 0-Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na 
Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 24. 8. - 
31. 8. 2020 organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja 

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

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na 

Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 24. 08. - 

31. 08. 2020 organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zľavu z ceny nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu 

v ľadovom hokeji v dňoch 24. 08. – 31. 08. 2020 

organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja z celkovej 

sumy 79 167,13 Eur bez DPH vo výške 29 167,13 Eur bez DPH, 

t. z. 36,84 %. Cena nájmu a služieb po zľave predstavuje 

sumu 50 000,00 Eur bez DPH, t. z. 60 000,00 Eur s DPH. 

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SRBRATISLAVY SPLATNÝCH 
K 31. 01. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ideme na bod číslo dva a tým je Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy splatných k 31. 1. 2020. 

Nech sa páči. 

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

oddelenia: 

Myslím, že toto je bez úvodného slova. Sú to plnenia 

uznesení zastupiteľstva. Tak jako sa plnili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že tu ideme rovno ďalej, nie?  

Prosím?  

Diskusiu. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Eee. O tomto sa teraz, tento bod dáme.  
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Prosím, hlasujte o tomto bode programu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Eeev ospravedlňujem sa.  

Dáva, odovzdávam slovo návrhovej komisie. Dneska mi 

to ide veľmi dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Budeme schvaľovať návrh uznesenia kde v bode 

A berieme na vedomie splnené uznesenia,  

eee v bode bé (B) priebežne plnenie uznesení  

a v bode bé (B) schvaľujeme určenie nových termínov plnenia 

uznesenia, 

v bode štyri dopĺňame uznesenie číslo 408/2016 z časti 

A v bode 2 zo dňa 31. 3. 2016 tak ako je uvedené v návrhu 

uznesenia.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať o tomto  bode, o tomto návrhu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo dvaja. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 1-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2020 

 Prítomní: 37 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír NEHLASOVAL J. Krúpa   

R. Kunst NEHLASOVAL 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   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

1.2 č.     377/2019 časť E bod 1 zo dňa 12. 12. 2019 

  

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

2.2 č.      383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 

2.3 č.      441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 

2.4 č.      673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 

2.5 č.    1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 

2.6 č.    1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 

2.7 č.      135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
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2.8 č.      196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 

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

 

B. schvaľuje  

3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy: 

p. 
č. 

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

3.1 
riaditeľ 
magistrátu 

239/2000 
časť C bod 3 
zo dňa 10. 2. 
2000 

T: trvale 
TK: 31. 3. 

T: trvale 
TK: vždy k 
30. 9. 

3.2 primátor 

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

T: 30. 9. 
2019 
predĺžený 
termín 
plnenia: 
31. 1. 2020 

T: 31. 12. 
2020 
a naďalej 
vždy k 30. 9. 
  

3.3 primátor 

349/2019 
časť B bod 1 
zo dňa 12. 12. 
2019 

T: 30. 4. 
2020 

T: 30. 6. 
2020 

 

4. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 408/2016 časti A bode 2 zo dňa 

31. 3. 2016 nasledovne: 

Pod text „2. vrátenie zaplatenej ceny predplatného 

cestovného lístka cestujúcimi zo skupiny uvedených 

v časti A bode 1 tohto uznesenia, pri kúpe predplatného 
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lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom 

kraji pre zóny 100+101 s dodatočnou zľavou 90 %.“ 

sa dopĺňa text  

„T: v termíne do 30. 6. 2020“ 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dva, Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. 

Nech sa páči, poprosím sekciu financií.  

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

financií: 

Dobrý deň. 

V tejto zmene rozpočtu zapájame predovšetkým nové 

príjmy, ktoré ešte pri schvaľovaní rozpočtu na rok dvadsať 

dvadsať neboli potvrdené, alebo teda úplne známe.  
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Ide predovšetkým o zapojenie vládnej dotácie vo výške 

desať miliónov Eur, ktorá môže byť použitá iba na 

kapitálové výdavky. A taktiež sa do rozpočtu zapája 

očakávaný výnos vyššej dane z nehnuteľností zatiaľ vo výške 

približne desať a pol, desať celá osem milióna Eur pre 

zachovanie istej miery rezervy, lebo ešte nemáme úplne 

presné čísla na tento rok.  

A tak, ako bolo avizované, tak na výdavkovej strane 

zapájame tieto prostriedky navyše nasledovne:  

Šesť miliónov Eur navyše pre opravu ciest 

a chodníkov. Verím, že ten plán opráv ciest a chodníkov ste 

všetci videli a mali šancu nejakým spôsobom pripomienkovať.  

Dva celá šesť milióna Eur navyše pre sekciu životného 

prostredia na revitalizáciu verejných priestorov. Ten 

zoznam bol zverejnený a je na, na webe mesta a je aj teda 

v materiáli.  

Jeden milión Eur navyše pre Mestské lesy Bratislava 

na revitalizáciu lesoparku, na rôzne akcie v rámci 

lesoparku.  

Na rekonštrukciu dvoch kúpalísť, Tehelné pole 

a Krasňany.  
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Eem. A taktiež teda ponechávame istú rezervu v tých 

daňových príjmoch, podľa toho ako, ako bude sa vyvíjať 

realizácia projektov.  

A ostatné zmeny, ktoré v tomto rozpočte sú 

zapracované sú nasledovné: 

Vládnu dotáciu používame z časti na vykrytie už 

plánovaných výdavkov, napríklad, techniku pre komunálny 

podnik, rekonštrukciu budovy na Uránovej, aby sme znížili 

zapojenie vlastných, vlastných prostriedkov zere rezervného 

fondu na ďalšie roky, respektíve nám to umožní menej si 

požičať, čo bude predmetom marcového zastupiteľstva.  

Z časti ju používame na ďalšie nové investície, 

výmenu stožiarov verejného osvetlenia, navyše o tak, 

navýšenie do rozpočtu o takmer milión Eur. Rekonštrukcia 

historických budov mestských organizácií ako je múzeum, 

galéria a knižnica, rekonštrukcie budov ZUŠ a CVČ, 

rozširovanie bytového fondu, klimatizáciu do autobusov 

Dopravného podniku a nové autobusy Dopravného podniku. 

Súčasťou týchto zmien je aj zapojenie prvej časti 

poslaneckých priorít za štyristotisíc Eur, ktoré už boli 

preverené s oddeleniami magistrátu. 

Taktiež sú zmien ako rozpročtu zapracované niektoré 

ďalšie menšie výdavky, ktoré sú potrebné pre pokračovanie 
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v rozbehnutých projektoch mesta a niektoré z nich budú 

spolupracov, spolufinancované z európskych fondov, 

napríklad, projektové dokumentácie pre električkové trate, 

open data pre rozvoj optickej infraštruktúry a a ďalšie 

projekty.  

Vďaka týmto prostriedkom navyše a vďaka teda 

odpusteniu tej návratnej finančnej výpomoci zo strany 

ministerstva financií. Bude mesto u, to umožní mestu aj 

tento rok si menej požičať, ako bolo pôvodne v rozpočte 

plánované.  

Ten materiál na čerpanie z tej rámcovej zmluvy, ktorú 

sme schvaľovali v decembri, bude predložený na budúce 

zastupiteľstvo. Pôvodný plán bol v rozpočte vyčerpať 

dvadsať miliónov  z tejto zmluvy. Nakoniec budeme z nej 

čerpať len dvanásť a pol milióna, takže, o sedem a pol 

milióna si budeme môcť, musieť požičať tento rok, ako sme 

pôvodne plánovali.  

A aj s dopadom na ďalšie roky, aby vlastne cieľom po 

zvýšení tých, týchto príjmov bude postupne znižovať dlh 

mesta. Ale o tom bude viac eee budúcomesačné 

zastupiteľstvo. 

Takže toľko, toľko za nás ako, ako nejaké zhrnutie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Páči. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

ja by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, keď ste 

bol v Petržalke, viacerí obyvatelia vás chceli poprosiť, 

alebo vás prosili o vybudovanie chodníka Lietavská eee 

Jantárová.  

Ja som vám poslala aj fotografiu zria zraneného 

dieťaťa, ktorého, ktorý zase sa na tomto chodníku proste 

zranilo. Tak ten chodník je v tak katastrofálnom stave, že 

ja keď čítam niektoré naše výdavky, vždycky si spomeniem na 

tých ľudí, ktorí dennodenne musia chodiť po tomto chodníku 

a nevidím svetlo na konci tunela po tých odpovediach, ktoré 

som dostala z magistrátu. Nevidím tam ani nejakú snahu eee 

vyriešiť to cez mestskú časť, urobiť tam projektovú 

dokumentáciu a urobiť to tak, aby tí ľudia nečakali na 
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dokončenie električky, pretože v tomto projekte to nie je 

zahrnuté, aby sa tá revitalizácia, alebo rekonštrukcia, 

alebo možno celá, celá, celé vybudovanie tohto chodníka 

urobilo už aj v súčasnosti. Veď my vieme presne ako bude 

električka a keďže to nie je v tomto projekte zahrnuté, tak 

sa to môže začať okamžite. Len treba vidieť nejakú snahu. 

Ja nevidím nejakú snahu.  

Dala som to aj ako interpeláciu, posielam vám naozaj 

srdcervúce fotografie, mám dokonca aj video, ale nechcem 

vás tým pri trápiť, ale veľmi vás chcem poprosiť, eee, 

skúste mi odpovedať na tú interpeláciu tak, aby tí, tí 

ľudia videli, že sa na tom robí. Reálne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Iba vám chcem eee iba poďakovať za to, že tlačíte 

túto vec. Ja viem, že obyvatelia to chcú.  

A my sme sa o tom bavili. Je to vec, ktorú nevieme 

z týchto verejných priestoroch robiť tento rok, lebo tam na 

to treba projekt. A máme to v zozname zatiaľ zaradený do 

projektov z verejných priestorov na dvadsať dvadsaťjedna. 

To znamená, že tento zoznam my budeme finišovať do konca 
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školského roku, aby sme do júna ho chceli mať, presne, aby 

sme mali ďalších iks mesiacov na to, aby sme stihli 

pripraviť tie projekty a všetko tak, aby sme to z toho 

výberu dani z nehnuteľností, ktorý je navyše, urobili 

v roku 2021. 

Takže, ja si to ešte raz tu poznamenávam a a posuniem 

to ľuďom, ktorí ten zoznam robia.  

Ďakujem pekne.  

Eee, pani starostka Aufrichtová,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Na úvod chcem povedať, že zmenu rozpočtu dvadsať 

dvadsať, za túto zmenu nebudem hlasovať z dôvodu toho, že 

Staré Mesto nemá s hlavným mestom doriešené záväzky 

z decembra roku 2019. 

My sme o tom s pánom primátorom hovorili. Hovorím to 

pre to, aby bolo jasné ten môj postup, alebo postoj.  

Tieto rozpočtové zmeny majú dopad, alebo tie tieto 

dohody, ktoré má Staré Mesto aj so súhlasom všetkých 

mestských častí s hlavným mestom, majú dopad na zmenu 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 58 

rozpočtu mesta a na základe rokovaní, ktoré prebehli bolo 

povedané, že tie dohody budú v najbližšej zmene 

zapracované. Keďže to nie je, tak túto zmenu nepodporím. 

Nemyslím si ale, že je robená s teda zľava musím ako 

staromes, stará stará za Staré Mesto hájiť voči svojim aj 

poslancom, aj voličom správu Starého Mesta.  

Zo zvýšenia daní z nehnuteľností, ktoré boli 

v minulom roku schválené, ako bolo povedané 

v predkladateľom, má sa hlavné mesto desať celá osem 

milióna. Staré Mesto má z tejto zmeny štyristotisíc 

necelých, a to je naozaj v rámci kompenzácie, ktorá bola 

dohodnutá, potrebné vysporiadať a máme na to memorandum, 

ktoré verím že teda v blízkej dobe nájdeme riešenie 

a naplní sa. Podľa prísľubu pána primátora, verím, že to 

bude dnes.  

Chcem povedať, že v roku 2016, čo sú štyri roky 

dozadu, hlavné mesto hospodárilo s rozpočtom 

dvestoosemdesiat celá osemstotridsaťdva milióna Eur. V roku 

2020 máme rozpočet, ktorý sa blíži k päťsto miliónom. Je to 

sedemdesiatosempercentný nárast. Tým chcem povedať, že 

spravovanie tohto mesta je naozaj dôležité vnímať ako 

Bratislavy ako celku, preto si uvedomujeme mestské časti, 

že aj rozpočet mesta je teda silnejší ako rozpočet 

mestských častí, ale kompetencie, ktoré máme zadefinované 

štatútom, určujú ktorá časť financií ide na školstvo, vieme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 59 

z rozpočtov obcí mestských častí, že toto zaberá takmer 

päťdesiat percent rozpočtov mestských častí. A taktiež je 

tu oblasť sociálna, kde niektoré mestské časti zastávajú 

kompetencie mesta, pretože si ich fa fakultatívne zobrali 

na svoje bedrá.  

Naozaj apelujem na to, aby sme sa zamysleli nad 

rozdelením financovania tohto mesta. Najlepším riešením je 

zmena štatútu. Je to odvážna vec. Ale myslím si, že treba 

k nej zodpovedne pristúpiť a začať to plánovať, pretože 

určite toto bude téma, ktorá určí aj výsledok toho 

nasledujúceho obdobia.  

Zmena štatútu, to znamená, akým spôsobom sa toto 

mesto bude spravovať a financovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja mám na to odpoveď. 

Ja som povedal a ten sľub splním, že tá zmluva bude 

podpísaná počas dňa. Nestihli sme to urobiť doteraz.  

Nejdete zahlasovať za rozpočet, ktoromik okrem iného 

spolu aj s tým marcovou zmenou Staré Mesto dostane zo šesť 
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miliónov, ktoré dáme na verejné priestory, dva celá šesť 

milióna.  

Takže máte asi iné informácie, pani starostka, ako 

mám ja. Tú zmluvu vám, čakám každú chvíľu, že mi ju donesú 

a podpíšeme, pravdepodobne asi až po rozpočte, ale to, čo 

som splnil, urobím. A to bude dohodnuté. 

Takže, to je moja odpoveď na to. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

Pánovi Grendelovi nejde mikrofón. Vieme ho zapnúť?  

Už to ide. 

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

Ďakujem za slovo. 

Samozrejme, papier znesie všetko. Ak príde zlomyseľný 

primátor po ďalších voľbách, alebo po ďalších, ďalších 

voľbách, tak to memorandum nebude mať nejakú právnu 

záväznosť alebo vymožiteľnosť, ale ja sa pridávam teda 

k pani starostke. A bohužiaľ, kým to nie je podpísané, tak 

takisto nemôžem za túto zmenu zahlasovať z rovnakých 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rozumiem. Nemám s tým žiadny problém.  

Poviem iba jednu vec.  

Považoval by som za normálne, že po roku a dvoch 

mesiacoch čo spolupracujeme, budete veriť primátorovi na 

to, že keď poviem, že dneska tá zmluva bude podpísaná, bude 

podpísaná a ne nehrotíte to takto. Ale, je to moja 

povinnosť, aby som vám ju ukázal. Hneď keď príde, čakám 

z právneho, že príde a ju podpíšeme.  

Takže pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Zareagovať, že ja to úplne chápem, tie, to čo 

tvrdíte, že vlastne pre mestskú časť Staré Mesto v rámci 

tejto zmeny sú nejaké. Ale to sú kompetencie, ktoré má 

mesto a musí si ich hospodáriť. Ja hovorím o tom, že my 

máme kompetencie, ktoré robíme za hlavné mesto, 

a nedostávame žiadnym spôsobom kompenzáciu. Na tom sme 

hovorili už pred rokom. A sú to veci, ktoré sú veľmi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Nesúhlasím s týmto, čo ste povedala. Myslím, že to 

ani neni pravda. 

Ale poďme ďalej teda.  

Pán Lenč,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo,  

pán primátor. 

Ja sa ospravedlňujem tomuto ctenému zastupiteľstvu, 

že už asi tretíkrát otravujem s vecou, ktorá sa týka mojej 

poslaneckej priority. 

Naposledy keď som o tom rozprával asi na mestskej 

rade, tak eee, neviem či pán Lupták, alebo kto mi proste 

naznačoval, že  možnože v tom ďalšom balíku eee, ale 

medzičasom sa teda ku mne dostala správa, že, že v žiadnom 

prípade, lebo eee lebo proste majetkové oddelenie skúmalo 

opodstatnenosť tejto investície a vyhodnotilo to tak, že, 

že sú tam nejaké prekážky.  
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Ja som, ja som najprv vedel iba o tom, že, že 

podmienkou eee investovania peňazí z poslaneckých priorít 

je to, aby to bol mestský majetok. Eee.  

Ja som moju poslaneckú prioritu určil na výmenu okien 

v škole, ktorá patrí mestu, ale je prenajatá súkromnému 

prevádzkovateľovi. Vraj teda má nejaké veľmi výhodné 

nájomné, čo spôsobuje teda to, že tieto peniaze sa do 

výmeny okien nemôžu dať.  

Troška ma to prekvapilo, že sa za behu menia 

pravidlá. Ja som o tomto nič nevedel. A teda.  

Ešte chcem poznamenať k tomu výhodnému nájmu, že 

pani, ktorá má prenajatú tú jedáleň, varí okrem školy, 

ktorá tam je v podnájme, aj pre zamestnancov mestského 

úradu a dôchodcov mestskej časti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne,  

pán poslanec . 

eee. Možno Matúš Lupták na to odpovie, alebo potom 

pán Szabo. Ja som bol doteraz v tom, že tie okná ideme 
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rekonštruovať. Nebol mi ani povedaný, ani nikde odkázaný 

dôvod, že prečo ich nemôžeme rekonštruovať. Takže.  

Máme odpoveď na to, že prečo ich nemôžeme re vymeniť? 

Aj keď to je v súkromnom nájme? Je to náš majetok.  

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

financií: 

Ja teda túto informáciu som nemal, že to nie je 

možné.  

Nemali sme to v týchto zmenách rozpočtu práve preto, 

že tam bolo to treba ešte doriešiť. Ak dostaneme od kolegov 

informáciu, že, že to môže ísť do dau najbližších zmien 

rozpočtu to zapojíme. Ale nie je to úplne otázka na mňa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte to musím, dneska to musíme doriešiť.  

Pani Ožvaldová,  

nech sa páči. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja len s faktickou, keď som počula, že poslanecké 

priority. 

Ďakujem veľmi pekne, v Biskupiciach sa za poslaneckú 

prioritu za rok 2019 sa urobila časť chodníkov. Kvitujem, 

že memorandum, ktoré je podpísané medzi mestskou časťou 

a magistrátom v hodnote tristotisíc. Stopäťdesiat sa dalo 

na, na eee parkovacie miesta okolo cintorínov, ale nevidím 

tam pokračovanie na Šamorínskej ako a Krajinskej. Oprava 

chodníkov. Takže, toto vás poprosím.  

Ale ináč materiál podporím, nech sa pracuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo,  

prán pán primátor. 

Troška sa divím na tým ako funguje komunikácia na 

úrade, pretože ani pán Lupták o tom nič nevie, aj pán Szabo 

mi teraz povedal, že o tom nič nevie.  
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Ja som tento odkaz dostal od pána Maleca. Ktorý je 

teda vašim splnomocnencom. Tak neviem ako to je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Mo. Pán Malec,  

vieme sa k tomu vyjadriť práve teraz?  

Môžte ísť k Luptákovi a zodpovedať túto vec, lebo ja 

som mal informáciu, že všetci poslanci sú spokojní 

s prioritami a teraz vidím, že nie.  

Mgr. PhD. Tomáš   M a l e c ,    SOR, implementačná 

jednotka: 

Môžem?  

Ďakujem za slovo.  

Jak viete, pán poslanec, ja som s vami komunikoval 

v tejto veci viackrát.  

Ja som sí so sekcie správy nehnuteľností dal 

prezistiť tie veci. A ja som vás aj informoval, že problém 

je ten, že tá pani má znížený nájom výrazným spôsobom a že 

v nájomnej zmluve má aj uvedené, že nemôže, že tým, že má 

znížený nájom, tak mesto nebude znášať nejaké investičné 
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náklady na úpravy a že teda je to na je, na nej. A že 

z toho, z toho titulu jednoducho, že nie je, nie je možné 

právne, len na základe nájomnej zmluvy, proste investovať 

tú poslaneckú prioritu.  

A taktiež sme sa rozprávali o tom, že je cesta taká, 

že by sa zmenila nájomná zmluva. Ale že by sa jej tým pádom 

zvýšil nájom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Lenč, 

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno. Ja som tieto informácie dostal. Aj som ich istým 

spôsobom teraz tlmočil, keď som o tom hovoril.  

Eee. Je je to, je to pre mňa ako, je, je to nová vec. 

Ja som mal informáciu o tom, že stačí tá podmienka, aby to 

bolo do mestského majetku.  

Eee. A druhá vec je, táto pani si nenárokuje na túto 

investíciu. To čo hovoríte, to by bolo v tom prípade, že 
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ona by si nárokovala, že mesto jej má opraviť okná, alebo 

niečo takého. Ale je to proste záujem, moja poslanecká 

priorita, že chcem tie peniaze dať do tohto majetku 

mestského. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že naša chyba magistrátu bola tá, že to tak 

dlho trvalo, aby sme sa dopátrali k tomu, že to nie je 

možné. Ale možno, asi aj teraz mali tú informáciu, že teda, 

ja som ju nemal tiež, že tá poslanecká priorita zatiaľ nie 

je možná bez toho, aby sme porušili nejakú zmluvu, ktoré 

me, ktorú mesto má uzavretú s týmto nájomcom.  

To znamená, že buď tú poslaneckú prioritu zmeníme, 

alebo urobíme to, že s ňou zmeníme tú zmluvu, alebo jedno 

s druhým. Mmm.  

Pán, pán Szabo,  

chcete sa k tomu nejak vyjadriť ešte? Alebo potom sa 

k tomu vyjadríte?  

Dobre.  
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Ospravedlňujeme sa. Keď je to tak. Ja som to tiež 

nevedel. Nemôžeme porušiť zmluvu, ktorú mesto má uzavretú.  

Pán Buocik,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne,  

pán primátor. 

V tejto atmosfére poviem, že ja za zmenu rozpočtu 

zahlasujem. Ja za zmenu rozpočtu zahlasujem, pán primátor. 

Ale vo vzťahu k Ružinovu oceňujem, že eee cesty, ktoré sa 

idú aj teraz s dotácie od vlády, aj s navýšených daní 

z nehnuteľností opravovať, sú Herlianska, úsek Drieňovej 

eee a chodník na Hraničnej. Ale nedá mi dopovedať, že eee 

z môjho pohľadu, možno trošku väčšiu prioritu má Tomášikova 

ulica, cyklotrasa na Ružinovskej. Určite úsek na Slovinskej 

v na Trnávke. Trenčianska ulica, Bulharská alebo Kaštieľska 

v Prievoze. 

Poviem prečo to hovorím.  

My keď sme sa snažili eee eee dostať tieto priority 

do, do tej zmeny rozpočtu, eee, eee mnohokrát som narazil 

na to, že tá komunikácia eee zo strany magistrátu bola 

taká, že toto je zoznam, ktorý bol odobrený s so starostami 

jednotlivých mestských častí. Samozrejme, plne tomu 
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rozumiem. Starostovia mestských častí reprezentujú tie 

mestské časti ako také. Na druhej strane, eee, ich 

kompetencia eee je mmm, vyplýva z rozpočtu mestských častí.  

Čo sa týka, čo sa týka rozpočtu mesta, mám za to, že 

eee toto je kompetencia, ktorá patrí zastupiteľstvu , 

zastupiteľstvu hlavného mesta. A napriek tomu,  teda že 

tieto ulice, ktoré ste vy vybrali, eee eee v Ružinove, 

určite si opravu zaslúžia. Ja by som poprosil do budúcna 

a určite tým hovorím aj za ostatných kolegov z iných 

mestských častí, pretože sme takúto debatu viedli, eee, 

eee, trošku viacej zapojiť do tohto, do do produkcie toho 

zoznamu, čo sa bude opravovať eee, eee aj priamo poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Jednu vec by som chcel ešte povedať.  

Ja oceňujem, že mesto ide dodržiavať zákonné postupy 

aj pri tak dôležitých veciach ako je eee, ako je budovanie 

električkových tratí. Narážam tým na tú električkovú trať 

popred Slovenské národné divadlo a Košickú a napojenie na 

Miletičovej. Eee, my sme sa rozprávali o tom, že tých 

šesťstotisíc euro, ktoré tam bolo zapojených v v návrhu ro 

v rozpočte, ktorý sme schvaľovali v decembri, že tieto 

peniaze eee tam boli zapojené trošku predčasne. A som rád, 

že dnes tieto peniaze z toho rozpočtu vypadli a naozaj sa 

ide počkať na zmenu územného plánu, ktorá overí, či 

električka popred Slovenské národné divadlo, Košickú a so 
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zapojením na Miletičovej je, je teda, alebo teda bude 

overené, že či je toto najlepšie riešenie pre, pre hlavné 

mesto. A to chcem naozaj oceniť, že eee ideme postupovať 

tak, ako to, ako to upravuje legislatíva a tak, ako si to 

naše vlastné eee, vlastné predpisy vyžadujú.  

Eee. Som rád, že mesto má tie peniaze, aby mohlo, 

mohlo eee takto investovať do, do opráv eee v meste. Na 

druhej strane, budem sa vždy snažiť, aby rozlohou druhá 

najväčšia mestská časť a počtom obyvateľov druhá najväčšia 

mestská časť v Bratislave eee mala tých priorít 

realizovaných v budúcnosti viacej.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Pán Dolinay,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja trošku využijem možnosť faktickej na pána Buocika. 

Trošku to súvisí s ním, lebo tiež za rozpočet zahlasujem. 

Ale aj keď s istou výhradou, lebo úplne rozumiem kolegynke 

z nášho klubu Zuzane Aufrichtovej, že naozaj tá komunikácia 

smerom k mestu by mala byť možno trošku ešte, ešte lepšia.  

Práve keď sa niečo dohodne a a a má byť memorandum na 

stole, tak by som tiež očakával, že bude.  

A to isté sa na nám stalo teraz s Peťom Cmorejom teda 

zisťujem, že nejaké odpovede, ktoré mal dostať, tak síce 

dostal, ale nie úplné. A to ešte mmm mmm totižto týka sa to 

konkrétne projektu križovatky v Petržalke na Rusovskej 

ceste, kde je fajn, že sa v tej veci postupuje, ale 

napríklad, Peťo nedostal tú komplexnú odpoveď, že pôjde sa 

v inom variante než bolo doteraz preferovaný (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme.  

Eee. Ďa ďakujem pekne.  

Ja poviem k tomu pánovi Cmorejovi a k tomu projektu, 

môžme zareagovať. Áno, ja vám ďakujem, že to tlačíte stále 

a magistrát odoláva a trvá to dlho, ale pevne verím, že sme 

prekonali všetky veci. A keby to nebol osobitný zreteľ, 

tak. 
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Á nie, to bolo to ihrisko.  

Keby. Tá, Táňa sa môže k tomu vyjadriť keď potom 

poviete.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na záver, aby sme to, aby sme to dokončili túto, túto 

faktické.  

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ja nadviažem na to, čo pán poslanec hovoril, lebo  

keď sa pozrieme na Petržalku, tak tiež by sme tu márne 

niečo hľadali. Ale možno, že je to opodstatnené. Nechcem 

ísť až tak veľmi do hĺbky, len sa chcem spýtať:  

Pán riaditeľ Lupták,  

vy ste spomínali, že budúci mesiac, alebo najbližšie 

mestské zastupiteľstvo bude nejaká nadväznosť na tento 

materiál v podobe nejakého ďalšieho materiálu. Čo by mal 

podrobne obsahovať ten materiál, aby. Lebo vy ste to 

spomenuli tak jednou vetou vo svojom úvodnom slove, ale aby 

sme sa rozumeli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán riaditeľ Lupták. 

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

financií: 

Ďakujem. 

Tým som len myslel, že čo som hovoril v tom úvodnom 

slove je, že tieto peniaze navyše, aj tej vládnej dotácie, 

aj teda z tých vyšších daní nám umožnia menej si požičať. 

Eee v decembri sme schválili rámcovú zmluvu s Európskou 

investičnou bankou. V pôvodnom návrhu rozpočtu bol plán 

požičať si dvadsať miliónov Eur. Tento plán bude znížený 

a vlastne to bude celé predmetom budúcomesačného 

zastupiteľstva, kde teda budeme eee prediskutovať, rokovať 

o návrhu na čerpanie prvej tranže z te tejto rámcovej 

zmluvy, a teda aj o zmene rozpočtu, kde sa upraví to 

očakávané čerpanie úverov na tento rok. 

Takže, to bude, to bude predmet, to budú tie 

materiály, ktoré budú, budú budúci mesiac predkladané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán poslanec Pilinský,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor,  

rovnako aj ja ako môj kolega, tento návrh, tento 

návrh zmeny rozpočtu podporím, aj keď teda nie nie ste 

k Rači taký štedrý ako k Novému, k Starému Mestu, ale 

chápem to. 

Ale chcel by som, som sa spýtať na dve veci. 

Na tom stretnutí, ktoré ste mali ako po po roku u nás 

v Nemeckom kultúrnom dome, tak bola tam požiadavka od 

obyvateľov, aby sa skúsilo mesto pozrieť na ich ko, teda na 

svoju komunikáciu. Je to ulica Pri vinohradoch. Prioritne 

išlo o chodníky, alebo teda aj o, o tú samotnú komunikáciu, 

ktorej polovica bola opravená v minulom volebnom období, na 

tú druhú polku už, bohužiaľ, nevyšlo.  

Pán Bánovec sľúbil, že sa na to pozrú. Nevidím to 

ani, ani tu a nevidím to ani výhľadovo v tých ďalších 

rokoch.  Tak ak by som sa mohol spýtať, že teda, či, či sa 

s tou ulicou, a prioritne mi ide o tie chodníky, ktoré sú 

tam skutočne v ka v katastrofálnom stave. Tá ulica je taká 

chrbtová kosť našej mestskej časti.  
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A v takom kontraste susedná ulica eee ulica Alstrova, 

ktorá, ktorú Rača rekonštruovala ešte pred dvomi volebnými 

obdobiami, tak proste tí, tí ľu ľudia vidia ten, ten 

diskomfort, že proste, toto je ulica, o ktorú sa starala 

a ktorú zrekonštruovala mestská časť a toto je ulica, ktorá 

patrí hlavnému mestu a skutočne, je ťa, ťa, je to ťažké tým 

ľuďom vysvetľovať, že eee jedna ulica a má, má dvoch pánov.  

Takže moja otázka je k tomu, či sa k tej Pri 

vinohradoch niekedy dopracujeme.  

A ďalšia vec je. V tej zmene rozpočtu je vyčlenený 

nejaký balík na, a na havarijné, na havarijné situácie 

v centrách voľného času.  

U nás to naše Centrum voľného času na Hlinickej je 

zložené z dvoch budov. Tá prvá, tá predná, tá je r 

relatívne sejf, ale tá, tá druhá, kde sú nejaké priestory 

prenajaté, má nejakú konštrukčnú vadu. Tak by som sa chcel 

spýtať, či teda sa dá počítať, že sa z týchto vyčlenených 

financií bude môcť rátať aj s takýmito nejakými financiami, 

lebo skutočne, tie v sú v súčasnosti tam je krúžok eee 

železničných modelárov a viete si predstaviť proste tie 

veľké modely tých železníc, ak teda tam príde k nejakému 

vytopeniu, alebo k nejakému zatečeniu, asi teda budú mať 

obrovské škody. 
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Tak by som sa chcel spýtať, či, či by sa dalo počítať 

s nejakou, s nejakou o opravou tohto objektu? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je to dobrý podnet. Dúfam, že určite áno. Že to 

nebude len. 

M môžme dať takú trošku, zopár viet poprosím 

viceprimátor Káčer, a informáciu k tým peniazom 

k cévecéčkam.  

Nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďak ďakujem pekne za slovo. 

Bohužiaľ, centrá voľného času tak ako väčšina majetku 

mesta bolo dvadsať rokov na vedľajšej koľaji. Ten 

dvadsaťročný dlh na nehnuteľnostiach sa nám čoraz viacej 

vracia nie len v cévecéčkach, ale v zásade to ako 

starostovia poznáte, skoro na všetkých budovách. Peňazí je 
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málo, napriek tomu sa snažíme investovať do cévecečiek a do 

zušiek. Verím, že aj Rača príde na rad. Bohužiaľ, 

momentálne boli situácie, kde sú vz kde sa riešia v prvom 

rade havarijné stavy statiky. Dáva sa dokopy to, aby, aby 

vôbec nejakým spôsobom mohli tieto budovy, budovy fungovať.  

Ako si môžte v rozpočte pozrieť, cez päťstotisíc ide 

opäť do kapitálových výdavkov na zušky. Ďalších cca okolo 

päťstotisíc je na tie bežné opravy. A snažíme sa zháňať aj 

rôzne externé zdroje financovania na to, aby sme túto 

situáciu vyriešili. Vieme o nej. Dneska však sľubovať, že 

Rača sa vyrieši tento rok, by bolo, nebola úplne pravda, 

ale samozrejme, deti, mládež, je priorita mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Kratochvílová,  

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 pekne. 
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Ja by som rada zareagovala eee na podnety, ktoré sa 

týkajú dopravy.  

Tak ako tu už bolo naznačené, aj pán Káčer pred 

chvíľočkou hovoril a čiastočne to súvisí aj s tým, čo 

hovorila pani Aufrichtová, že ten rozpočet je väčší ako bol 

možno pred niekoľkými rokmi. Súvisí to s tým, že máme 

obrovský investičný dlh pri údržbe našej infraštruktúry.  

Eee chcem len teda potvrdiť to, že naozaj pracujeme 

na tom, aby sme pripravili čo najviac projektov, aby to 

skutočne na uliciach, alebo teda v meste bolo vidieť. Týka 

sa to aj opravy chodníkov, rekonštrukcií komunikácií alebo 

bezpečnostných opatrení.  

Tá príprava je komplikovaná. Je náročná aj z hľadiska 

toho, ako kapacitne zvládame tieto stavby, ale môžem vás 

len uistiť, že na tom pracujeme.  

Vidím, že pán Cmorej je tiež prihlásený.  

Eee, neviem, asi ste nedostali odpoveď na váš imejl 

(email)? Lebo teda medzi  nami, tu tá odpoveď koluje. Možno 

je to čiastočne spôsobené tým, že sme ju dostali viacerí 

(gong) tu ten váš mejl (mail), tak  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Polakovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja keďže nekandidujem do NR SR, tak budem stručnejší.  

Eee eee, chcem vyjadriť nadšenie, že sa tu čím ďalej, 

tým viac rozprávame o o oprave chodníkov. Len teda sa chcem 

tiež uistiť. Ja predpokladám, že oeská (OSK) má v rozpočte 

aj dostatok financií na to, aby tie opravené chodníky potom 

boli chránené voči parkujúcim autám, ktoré ich potom 

následne ničia vrátane obrubníkov, aj toho povrchu.  

Čiže, len toto chcem akcentovať, že je to ako kľúčová 

vec pri tom, keď investujeme do, do nejakých rekonštrukcií, 

aby tá rekonštrukcia potom aj vydržala.  

Tiež som veľmi rád, že sa investuje eee, vyčlenili 

peniaze do eee opravy a výmeny stožiarov verejného 

osvetlenia. Rozprávali sme sa tu o tom, že máme veľký 

investičný dlh a máme po celej Bratislave stožiare, ktoré 

majú viac ako štyridsaťpäť rokov. Aj teraz v tých 

posledných troch víchriciach, ktoré sme mali vo februári, 
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niekoľko z nich spadlo, pretože jednoducho odhnili eee 

kvôli, kvôli veku. 

Len mám teda v tomto bode jednu otázku. 

Eee. Chcem sa len uistiť, že vlastne v časti eee tri 

dva jedna, kde máme verejné osvetlenie, je v tej kategórii 

rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia, tak tam 

máme zahrnuté aj výmeny svetelných bodov eee, napríklad 

chodníkových lámp. Viem, že bolo avizované, že sa bude 

meniť zhruba tisíc svetelných bodov. Tak či je vlastne toto 

v tej kategórii?  

Eee rovnako, eee, teda vyjadrujem nádej, že 

v marcovoj, v marcovej zmene sa tiež objavia peniaze pre 

Dopravný podnik, pretože vlastne v tejto zmene rozpočtu mi 

vlastne táto položka chýba a myslím si, že tam budeme 

potrebovať doplniť nejaké financie aj kvôli nákupu 

autobusov a ďalších vecí.  

Eee, určite za tento rozpočet za túto zmenu rozpočtu 

zahlasujem. Myslím si, že je to posun vpred.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Eee. Pán Pilinský? 

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

Ďakujem. 

Ja sa omlúvam kolegovi, že reagujem teraz, ale mne, 

mne, mne ne nefungovalo to prihlásenie sa, aby som vystúpil 

na reagovanie na faktické. Takže to takýmto spôsobom 

zneužívam. Možno teda tam je aj nejaká va vada, alebo teda 

neviem, čo sa stalo. 

Ja by som sa, ja som sa ešte zabudol pána kolegu 

Luptáka spýtať, on si určite pamätá, že aká je tá, tá 

celková suma, ktorá bude vybratá? O koľko bude vybraté viac 

na dani z nehnuteľnosti za, za Raču ten podiel hlavného 

mesta a koľko je ten po popodiel ktorú, ktorý príde pre 

mestskú časť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

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

financií: 

Pre pána Pilinského.  

Ospravedlňujem sa, naozaj si to nepamätám z hlavy to 

číslo. Viem vám ho k keď skončíme s týmto bodom v povedať. 

Eee.  

A ešte možno na pána Polakoviča dve veci.  

K tomu, k tomu Dopravnému podniku. Že v tom, v tejto 

zmene rozpočtu vlastne presúva viac ako šesť miliónov na 

autobusy. Eee. Ktoré pôvodne na autobusy alokované neboli. 

Takže Dopravný podnik za to bude môcť kúpiť, myslím 

že dvadsaťpäť nových autobusov. 

A taktiež sú tam ďalšie prostriedky navyše pre 

Dopravný podnik na vybavenie starších autobusov 

klimatizáciou, na nové označníky a ďalšie menšie, menšie 

zásahy.  

Takže, sú tam peniaze navyše pre Dopravný podnik. 

Á, asi toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len doplním, alebo teda odpoviem na otázku pánovi 

Polakovičovi. 

Áno, pripravujeme aj projekt osadzovania zábran, 

stĺpikov na chodníky práve kvôli tomu, aby na chodníkoch 

neparkovali autá. Je to súčasť tých projektov 

pripravovaných.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Je mi ľúto, ale my sme sa dohodli, že nebudeme 

porušovať zasa, poriadok, ktorý máme, takže musíme ísť na, 

na hlasovanie o tomto bode programu.  

Pán Cmorej, 

iba ku vám poviem, ešte raz sa ospravedlňujem, že ten 

bod dávno neni hotový. Sú na to dôvody a povieme si ich, 

akože. Asi aj, aj ich viete aké sú. Takže. Eee, ale môžme 

si o tom povedať.  
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To znamená, že nech sa páči, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, v akom 

nám bol predložený.  

Čiže, schvaľujeme zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020 v zmysle tých piatich bodov, ktoré 

máme predložené v návrhu uznesenia.  

Môžte dať, pán primátor, o tom hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. O tomto 

návrhu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Do, do, do kelu!  

Počkajte, stop! Asi my sme zabudli občana k tomuto 

bodu.  
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To mi musíte skorej ale ma upozorniť.  

Takže, zastavujem asi hlasovanie. Máme občana, 

ktorue, to je k bodu dva.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 2-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
ZMÄTOČNÉ HLASOVANIE 

 

 Prítomní: 42 Áno 35 Nie: 0 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  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Potrebujem to vedieť skorej. Ja viem, že ten papier 

mám, ale medzitým som zabudol. Tak upozornite. 

(gong) 
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Prosím vás, ospravedlňujem sa všetkým poslankyniam 

a poslancom. 

A mmm eee odhlasujme mmm vstup do diskusie pána 

Mariána Ďurčiho.  

(Hlasovanie.) 

Myslím, že sme všetci za. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo musí?  

Áno. A čo to nefunguje to? Alebo čo sa deje? Jaký je 

problém?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A tam neni stolička, aha.  

Dobrý deň,  

pán Ďurči. Poďte tam, lebo mikrofón nám nefunguje.  

Nech sa páči. 
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Občan Marián   Ď u r č i :  

V prvom rade chcem požiadať o možnosť predĺženia 

môjho diskusného príspevku, pán primátor, pretože to, čo, 

k čomu sa chcem vyjadriť, je veľmi vážna situácia.  

Mám ho, alebo nemám ho?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Nie je to možné podľa rokovacieho poriadku.  

Občan Marián   Ď u r č i :  

Je to možné. Pán primátor, je hanba, že po roku 

nepoznáte váš rokovací poriadok. Máte to v článku VI. 

v odstavci, v bode 16 posledná veta, môže primátor 

predĺžiť.  

Ale poďme na to. 

Celý plán, ktorý ste predložili, môžete hodiť do 

koša. V prvom rade opravte všetky tie grcy, ktoré porobil 

ešte primátor Nesrovnal. Prejdite si električku Špitálska 

ako vyzerá. Prejdite si bezbariérové priechody 

Rusovská/Hálová, prejdite si bezbariérový priechod 

Lietavská/Budatínska, máte absolútne v rozpore s vyhláškou. 

V tých ľudí, ktorých máte chrániť, ženiete rovno pod kolesá 

áut. Veď to neni normálne, preboha, čo sa tu robí!  
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Toto je diletantstvo non plus ultra, nie odborná 

robota! 

Ja robím v cestnom hospodárstve roky. S mnohými 

poslancami, alebo starostkami, starostami som 

spolupracoval. Ale toto?  

Most esenpé (Most SNP) ste sfušovali. Alebo 

respektíve Nesrovnal. Chodníky neviete urobiť. Všetky práce 

sú predražené. Električka, ktorú robíte v Dúbravke, toto si 

nedovolili ani boľševici takto robiť. Porušujete všetky 

vézetenká (VZN), všetky normy. V zime betónujete. Obnažený 

podchod, ktorý zateká.  

A vrchol všetkého bolo, keď ste odsúhlasili stavebný 

dozor na ďalšiu etapu v objeme dva milióny aj nejaké 

drobné. Keď som si to prepočítal na stošesť dní, tak 

vážení, za dozora na deň platíme vyše devätnásťtisíc euro! 

Veď to je non plus ultra! 

Vy ste vôbec, ale vôbec ste nemuseli dvíhať daň 

z nehnuteľností pre občanov, ktorých ste tu zdierali 

a zdierate, lebo tu robíte absolútne nekoncepčne hurá 

systém.  

Toto predsa neni možné! Sme tridsať rokov 

v demokracii.  
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Pán primátor, občania vám to povedali. Električka do 

Dúbravky je čierna stavba. Je tam vyše stodeväťdesiat 

vlastníkov. Medzi inými je tam aj moja manželka. 

Nevysporiadané pozemky. Eurodotácie padnú. Šesťdesiatpäť 

miliónov bude z rozpočtu tohto mesta, pretože máte 

nevysporiadané pozemky.  

Vyhovárali ste sa na Božeka. Reali, realita bola iná. 

Oni mali znalecký posudok na stopäťdesiatdva euro, chceli 

stopäťdesiat. Vy ste to škrkli.  O čom sa tu ešte bavíme, 

vážení? 

A keď sme u tej údržby. My sme od roku 2009 písali 

s kolegom žiadosť na GIB na opravu Mosta esenpé (Most SNP) 

a mosta Bojnická. Tie vaše priority poslanecké, ktoré tu 

počúvam, mi dvíhajú žlč. Pretože to nie sú poslanecké 

priority. Prioritu má mať sprá (poznámka: nezrozumiteľné 

slová, rečník hovorí pri vypnutom mikrofóne) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Spýtam sa eee organizačného. Minule sme to mali, že 

v po ob vystúpení občana vznikla diskusia a sme si 

povedali, že tam už nemá byť tá diskusia poslancov, alebo 

môže to byť? Jak to bolo? Aby som mmm. Po vystúpení v.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

To mňa nenapadlo. Len minule ma tu poslanci 

upozorňovali, hej?  

Dobre. 

Takže môžme reagovať. Normálne môžme ísť na faktické, 

hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže tu môžme ísť na faktické, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pán Cmorej. 

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

Keďže som nedostal slovo v rozprave, tak aspoň veľmi 

krátko takto vo faktickej.  

Považujem za veľmi nešťastné a smutné, že ku zmene 

rozpočtu eee nedostane možnosť, možnosť diskutovať ten kto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Treba sa prihlásiť do diskusie. 

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

Ste tu skoro päťsto dní, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Treba sa prihlásiť do diskusie. 

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

Ste tu skoro päťsto dní a toto je jedna z vecí, ktorú 

sa vám ešte nepodarilo zmeniť. Takže ak sa tento náhubkový 

rokovací poriadok nepodarilo zmeniť, zmeniť doteraz, tak ja 

teda na ďalšie zastupiteľstvo prídem s tým, aby, aby sme 

mohli minimálne diskutovať k tomu, čo chcem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len, že doteraz som automaticky vždy dvíhal ruku, 

keď bola otázka, že či povolíme vystúpenie občana. A poviem 

niečo, čo si mnohí myslíme a ale je to nepopulárne. Ja 

nemám chuť tu nechať po sebe kričať nepodložené dohady 

a čudné veci  od človeka každý mesiac a ja sám za seba 

hovorím, že najbližšie nezdvihnem ruku za vystúpenie tohto 

občana.  

Ďakujem. 

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: 

Čiže, ideme hlasovať o zmene rozpočtu tak, ako som to 

pred chvíľou uviedol. Schvaľujeme zmenu rozpočtu v znení 

tých piatich bodov, ktoré sú navrhnu uvedené v návrhu 

uznesenia tak, ako nám to bolo predložené. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Prítomných štyridsaťdva. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa štyri, 

nehlasovalo tri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 2-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 Prítomní: 42 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 3 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč NEHLASOVAL 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 zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2020 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 18 176 218,00 Eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 15 658 869,00 Eur, 

3. zvýšenie kapitálových príjmov o 10 176 000,00 

Eur, 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 176 741,00 

Eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií 

o 516 608,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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ORGANIZAČNÉ UPOZORNENIE K ROKOVANIU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Eee. Eee. Chcem upozorniť poslancov, že aj vy 

keď necháte kartičku v zariadení, tak ste ako keby 

prítomní, ktorí nehlasovali aj keď nie ste v miestnosti. 

Takže, iba to je tá zmena, ktorá. 

Uznesenie teda bolo prítomné.  

Ideme ďalej.  

 

 

INFORMÁCIA O SPÔSOBE OCEŇOVANIA POZEMKOV PRI 
ICH PREDAJI A NÁJME  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená bod číslo tri Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave. 
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Pred týmto bodom ja by som chcel dať iba sekundovú 

informáciu. My sme sa minu na minulom zastupiteľstve 

bavili, že rozbehneme a aj to bolo aj na, na, na podnet 

pána Budaja, že rozbehneme nejakým spôsobom ešte lepší 

upravený spôsob oceňovania tých pozemkov, lebo máme pocit, 

že, že, že je s tým problém a že sú z toho také 

dohadovačky.  

Možno dajte, pán Szabo, tú tabuľku keď ju máte. 

Pokiaľ si dobre pamätám, eee, to bolo aj to, že sme chceli 

vedieť, poslanci chceli vedieť z koľkatích kúpnych návrhov 

a cien sa tá, tá kúpa uskutočnila?  Zrealizovala? To by sme 

chceli vedieť.  

A dajte poslankyniam a poslancom  

Čo? Čo sa deje?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Lebos. Dobre.  

A dajte vedieť, že ako ďaleko sme vo vytvorení nového 

manuálu na určovanie cien pozemkov pri ich prenájme a najmä 

predaji.  

Ďakujem pekne. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. 

Tak na základe eee diskusie na na poslednom mestskom 

zastupiteľstve a zároveň je treba povedať, že eee táto 

otázka cenotvorby bola, bola predmetom diskusie aj na 

predošlom zasadnutí finančnej komisie. My sme hneď 

nasledovný týž, v tom da nasledovnom týždni spoločne sedeli 

aj s predsedom finančnej komisie s pánom Tešovičom 

a s mestským kontrolórom pánom Miškaninom, kde sme si eee 

do podrobna prešli eee všetky pripomienky, respektíve 

názory, ktoré odzneli ako na mestskom zastupiteľstve, tak 

aj na finančnej komisii, ktoré som si toho času eee 

poznačil. Z toho vyšli eee, vyš vyšli niektoré ďalšie 

kroky, kt na ktorých teraz v súčasnej dobe pracujeme.  

Ak môžem povedať príklad zmeny tej cenotvorby kde so 

znaleckým posudkom a účtovnou, respektíve sos zostatkovou 

hodnotou budeme pracovať a budeme ju považovať, alebo 

budeme navrhovať, aby bola považovaná, považovaná za 

minimálnu cenu, kde cena za odpredaj majetku bude 

navrhovaná, alebo stanovená na základe prieskumu trhu 

a dynamických cenových máp. Samozrejme, tam budeme zvažovať 

aj, aj polohu toho pozemku, kde sa nachádza. 

A taktiež budeme navrhovať eee prehodnotiť spôsob 

nakladania s majetkom mesta v prípade ak ten žiadateľ nemá 
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záujem kúpiť za cenu možno vyššiu než je všeobecná hodnota, 

tak v takom prípade skôr budeme odporúčať to riešiť formou 

nájmu aj keď možno za nižšiu cenu než je, než je bežná 

cena. Tým pádom nám zostáva majetok. Vlastník eee toho 

oploteného pozemku, pokiaľ sa bavíme o takých prípadoch, 

bude mať možnosť v plnom rozsahu využívať ten pozemok 

a v prípade ak by mal záujem v budúcnosti riešiť predaj, 

tak, tak vždy sa k tomu vieme, vieme vrátiť.  

Okrem toho sme oslovili predsedov jednotlivých 

poslaneckých klubov. Po poprosili sme ich o nominovanie 

jedného člena, alebo jedného poslanca z každého jedného 

klubu, s ktorým, ktorých v priebehu budúceho týždňa budeme 

informovať, respektíve budeme sa snažiť nájsť spoločný taký 

termín, kedy sa budeme vedieť všetci eee spoločne zísť. 

Prejdeme si eee tú navrhovanú metodiku, následne pokiaľ 

dôjde k tej zhode, alebo v prípade potreby ešte do doladíme 

ten materiál.  

Následne bude materiál predložený aj na finančnú 

komisiu, o čom budeme informovať všetkých poslancov. To 

znamená, že poslanci, ktorí budú mať záujem sa tejto 

otázke, alebo problematike venovať aj na, na finančnej 

komisii, tak veľmi radi ich tam privítame. A následne tento 

materiál budeme predkladať aj na d alebo plánujeme 

predložiť aj do mestského zastupiteľstva. 
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A čo sa týka celkovo predaja, tak súčasťou materiálu 

na toto zastupiteľstvo eee je aj materiál Informácia 

o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme 

nehnuteľného majetku hlavného mesta za rok 2019. pokiaľ si 

pozriete, tam je kompletne sú rozpísané v tabuľke všetky 

predaje, respektíve nájmy.  

Len v jednoduchosti, v minulom roku došlo 

k schváleniu dvadsiatich piatich prípadoch k schváleniu 

predaja majetku. Z toho v jednom prípade žiadateľ nemal 

záujem. Jednalo sa o žiadosť ešte z roku 2017. A v piatich 

prípadoch došlo k nepodpísaniu kúpnej zmluvy z dôvodu, že 

tam bola vysoká cena, avšak eee v týchto všetkých prípadoch 

sa bavíme o pozemkoch, ktoré eee žiadatelia užívajú. To 

znamená, že platia aj v súčasnej dobe z titulu bezdôvodného 

obohatenia, z nároku, z titulu bezdôvodného obohatenia. To 

znamená, že mesto neprišlo o majetok a a naďalej mesto má 

z toho aj príjem.  

V jednom prípade sa jednalo o predaj podielu na 

pozemku, kde bola celková cena dokopy tristopäťdesiattri 

euro. A to sa zdalo byť, eee to sa, tá cena sa zdala byť 

vysoká.  

Zároveň vzhľadom na, na, na pripravovaný materiál, 

respektíve podklady k interpelácii, ktorá odznela na 

poslednom zastupiteľstve som si prešiel a pozrel aj predaje 

za predošlý rok. To znamená, rok 2018.  
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V roku 2018 došlo k schváleniu v dvadsiatich siedmich 

prípadoch a k nepodpísaniu kúpnej zmluvy v siedmich 

prípadoch z dôvodu, že bola vysoká cena.  

To znamená, že bez ohľadu na to, že my sme zaviedli, 

respektíve (gong) v súčasnej dobe už dávame informácie, 

alebo ako informačný materiál aj cenovú mapu a stanovujeme 

tam cenu, alebo navrhujeme cenu eee vypočítanú z mediánu, 

tak o nič neklesol predaj v minulom roku, respektíve tie 

navrhované ceny aspoň z niečoho vychádzajú, kdežto 

v minulosti bola len všeobecná hodnota na finančnej komisii 

na základe návrhu niektorého člena eee, bola schvaľovaná 

nejaká cena, by som povedal. 

Čiže, čiže toľkoto by som povedal k tomu v podstate 

za posledné tieto štyri týždne od posledného mestského 

zastupiteľstva, toto všetko sme stihli zrealizovať. Aj 

popri eee ďalších úlohách. A teda v najbližšom týždni 

pracujeme, zas pokračujeme na tom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel, aby sme už na budúcom zastupiteľstve 

mali odkomunikovanú, alebo predloženú ten finálny návrh 
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toho, akým spô, alebo aj skorej teda na komisii 

a poslancom, ktorí majú záujem, akým spôsobom teda pre 

upresníme oceňovanie, alebo navrhovanie tých cien. 

V každom prípade zdá sa, že to nie je také tragické, 

jak sme si mohli myslieť, že veľmi veľa tých, tých predajov 

sa zrealizovalo. Drvivá väčšina. 

 

BOD 3 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RUŽINOV, PARC. Č. 5018/331, 
5018/332, ANTONÍNOVI STAŇOVI 
A MANŽELKE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, ale poďme k bodu teda číslo tri.  

Máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 
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Čiže návrh na predaj ako prípad hodný osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, v katastrálnom 

území Ružinov Antonínovi Staňovi a manželke. 

Jedná sa o dve parcely vo výmere sedem metrov 

štvorcových a dvadsaťjedna metrov štvorcových.  

Kupujúci ako vlastníci pozemkov priľahlých k predmetu 

predaja majú záujem o pripojenie, scelenie, respektíve 

udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 

s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, pričom predmet 

prevodu tvorí súčasť záhrady za oplotením o oplotením 

objektu nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov.  

Eeem s ti z titulu bezdôvodného obohatenia eee 

dochádza pravidelne mesačne k úhrade.  

Stanoviská jednotlivých útvarov sú súhlasné. 

Stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Všeobecná hodnota na základe znaleckého posudku bola 

stanovená na šesťdesiatjedna Eur aj dvadsaťsedem centov za 

meter štvorcový.  

Z, čo sa týka finančnej komisie, vzhľadom na to, že 

sa jedná o záhradkársku oblasť, celkom eee cenovú, v rámci 

cenovej mapy nebolo možné určiť eee v tej danej okol v tom 

danom okolí ceny, to znamená, že bola predložená cenová 
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mapa zo širšieho okolia, kde vychádzala cena medián 

dvestošesťdesiatšesť Eur. Na základe, vzhľadom na toto, na 

základe návrhu člena komisie došlo k schváleniu uznesenia, 

kde komisia schválila materiál podľa predloženého návrhu 

uznesenia s odporúčaním úpravy kúpnej ceny na sto Eur za 

meter štvorcový.  

Mestská rada materiál prerokovala a odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som chcel len ešte doplniť možno k tomu čo 

hovoril pán riaditeľ, že ešte nás čaká jeden ďalší rest, 

a to je nastaviť, nastaviť nové podmienky vlastne 
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oceňovania vecných bremien. A teda, pokiaľ mám informáciu, 

tie tiež na tomto už príslušný útvar pracuje. 

Pokiaľ ide o konkrétny materiál, tak ja mám 

pozmeňujúci návrh v zmysle teda záverov finančnej komisie. 

Návrh na zmenu textu uznesenia v znení: 

za kúpnu cenu celkove tisícdeväťstotridsaťdeväť Eur 

a päťdesiatšesť centov  

navrhujem nahradiť textom: 

za kúpnu cenu celkove dvetisícosemsto Eur.  

To je vlastne tá zmena z tých šesťdesiatdeväť celá 

dvadsaťsedem Eura na meter štvorcový na sto Eur za meter 

štvorcový a teda vychádza to, vychádza to z nejakého 

z hlasovania členov finančnej komisie z dôvodu, že na ten 

druh pozemku nebolo možné nejakú výsledok cenovej mapy 

ustáliť.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou sa prihlásil pán poslanec Buocik. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne,  

pani námestníčka. 

Úplne podporujem to, čo povedal pán Tešovič. Tá cena 

sto euro je v tejto lokalite úplne správna a férová. Náhoda 

tomu chcela, že na konci minulého roka my v mojej 

kancelárii sme robili prevodnú zmluvu na záhradku, ktorá je 

veľmi blízko od tejto. A tá cena tam bola naozaj sto euro 

za meter štvorcový. Takže, toto je správna a férová cena.  

Ja som tu videl aj tých, tých záujemcov o kúpu. 

Neviem, či chcú vystúpiť. Ale chcem ich teda ubezpečiť, aj 

poslancov poprosiť, že sto Eur za meter štvorcový v tejto 

lokalite je dobrá cena aj pre mesto, aj pre kupujúceho. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál.  

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

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 109 

Ja som sa chcel vlastne iba spýtať na tú metodiku, 

ktoro, ktorou finančná komisia postupovala, keďže eee 

predpokladám, že je snaha byť konzistentní v týchto 

predajoch a prenájoch a ma zaujíma práve tá metodika. 

Myslím, že teraz mi to bolo vysvetlené. Ale takže, chápem 

to tak, že neexistoval iný nejaký meto metodologický nejaký 

postup, iba eee nejaký odhad finančnej komisie.  

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 Tešovič s faktickou. 

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

Áno, pán kolega Buocik to tu v podstate objasnil. My 

štandardne. Teda, keď sme nastúpili v tomto volebnom 

období, tak bola tá prax taká, že, že bola nejaká znalecká 

cena a aj keď teda vieme medzi nami, že väčšina tých 

pozemkov má tú trhovú cenu podstatne vyššiu než je tá 

znalecká, aj keby to tak nemalo byť. A bolo to predmetom 

nejakého takého dohadovania. Potom sme zaviedli tie 

mediánové ceny podľa cenovej mapy, ale naozaj snažíme sa 

prihliadať aj na to, že či ide o rovnaký druh pozemku. 

Jednoducho, je to lokalita záhradkárskej osady, kde, kde je 
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ťažko to porovnávať s kvalitatívne a druhovo inými 

pozemkami.  

Čiže, nemali sme vlastne nejaký referenčný materiál, 

ale tá cena, tá cena tých šesťdesiatdeväť celá dvadsaťsedem 

eura za meter štvorcový sa javila naozaj že veľmi nízka. 

A pán kolega Buocik teda došiel aj s tým, že, že on pozná 

realizované ceny, ktoré sú v tej oblasti.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Polakovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že pán Szabo spomínal aj, aj nejaké ne nejaké 

neodôvodnené obohatenia. 

Ja chcem referovať vlastne k nedávnemu, nedávnej 

kontrole enkáú (NKÚ). A chcem sa spýtať, lebo vidím aj 

v katastri vlastne, že v susedstve sú pozemky, ktoré patria 

magistrátu a akým spôsobom potom postupujeme my ako mesto 
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v rámci prehľadu o nejakých neuhradených pohľadávkach, 

keďže to bola nedávno téma.  

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím asi o reakciu spracovateľa materiálu. 

Alebo potrebuješ teraz odpoveď?  

Pán Polakovič?  

Teraz reakciu na tvoju otázku. A v podstate to bola 

otázka, hej?  

Dobre. Tak neviem.  

(poznámka: počuť mužský hlas „Môžem.“) 

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

nehnuteľností: 

V krátkosti by som povedal čo sa týka eee zisťovania, 

alebo určenia eee nároku z titulu bezdôvodného obohatenia.  

Je to v dvoch polohách.  

Jedna vec je tá, že eee náš útvar eee ge oddelenie 

geodetických činností priebežne skontroluje a skúma 
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jednotlivé lokality a pokiaľ, akonáhle nájde takýto prípad, 

tak to rieši. A zároveň pokiaľ dostaneme akúkoľvek  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Akúkoľvek žiadosť, tak v prípade ak dôjde sa na to, 

že tam dochádza k využívaniu pozemkov alebo majetku mesta 

bez právneho titulu, tak v tom prípade taktiež rovnako 

konáme.  

Čo sa týka tých pohľadávok, samozrejme, okamžite sú 

eee užívatelia tých pozemkov , akonáhle sa nám to podarí 

identifikovať, informovaní o danej situácii, eee okamžite 

sa eee tieto pohľadávky zaevidujú do systému. V prípade ak 

ten užívateľ pozemku nepreukáže nejakým spôsobom nejaký 

právny vzťah k tomu pozemku, tak a teda nedôjde k úhrade 

pohľadávky, tak tieto pohľadávky sú postupované na 

vymáhanie na sekciu právnych činností a rieši sa to súdnou 

cestou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Máme občana v diskusie.  

Prosím vás, odhlasujme vstup do diskusii pani 

Stanovej Jane.  
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(Hlasovanie.) 

Nech sa páči. 

Pani Staň Staňová,  

máte slovo. Kde ste?  

Nech sa páči. 

Tunák, môžte sa. Už funguje mikrofón?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani ne. Nefunguje mikrofón?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón, počuť „nie, nefunguje 

..., dozadu? ...“) 

Dobrý deň. Dobrý deň.  Dobrý deň.  

(poznámka: počuť: „Posadíte sa tuná?“) 

Čo sa deje?  

Takže, takže pani Stanová, Staňová Jana, máte slovo.  

Nech sa páči. 
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Občianka   Jana    S t a ň o v á    ( v zastúpení synom):  

Dobrý deň,  

ak dovolíte, budem hovoriť ja. (poznámka: hovoril syn 

pani Staňovej) 

(poznámka: hovorí pani Staňová) 

Môj syn je to tak, pomáha mi to vybavovať, lebo sama 

by som to nezvládla.  

(poznámka: hovorí syn pani Staňovej) 

Ja chcem len upresniť informácie.  

Vlastne, táto záhradkárska osada vznikla asi pred 

päťdesiatimi rokmi. Zariaďoval ju Slovnaft, ako zamestnanci 

vlastne tam eee obhospodarovali, dostali tieto záhrady, 

platili za to nájom. V rokoch myslím 2005 prišlo 

k odpredaniu eee teda týchto pozemkov do súkromného, do 

osobného vlastníctva s tým, že tieto pozemky nejaké drobné 

tam zostali nevysporiadané. Čiže je to konkrétne tuná v tom 

našom prípade je to dvadsaťosem metrov štvorcových. 

Čiže, moji rodičia to chcú dať nejako do poriadku. 

Sami sme sa prihlásili, že máme tam nejakú nezrovnalosť 

a teda požiadali sme o odkúpenie. 

Bola vylosovaná súdna znalkyňa a vlastne bola, bola 

mestským úradom vylosovaná. Bola tam poslaná. To znamená, 
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že ten súdnoznalecký odhad sa opieral o niečo. Teda 

predpokladám, že, že má na to kompetenciu, aby určila cenu.  

Ta mmm nejaká cenová mapa, ako bolo tuná spomínané, 

možno berie do úvahy okolie, Biskupice  a tak ďalej.  Ja 

som si, samozrejme, tiež pozeral inzeráty za čo sa 

predávajú pozemky v okolí. Je to tý, od tých sto, možno do 

dvestopäťdesiat euro, ale hovoríme o stavebných pozemkoch 

Biskupice a okolie. Kdežto toto je záhradkárska osada bez 

elektriky, bez vody. Je tam povrchová voda zo studne 

natiahnutá. Je tam vlastne elektrika, nejaký spoločný 

elekromer, veľký a a vlastne záhradkárskej o, záhrady majú 

samostatne len elektriku vlastne podružné meranie. Nie je 

tam odpad, nie je tam nič.  

Je to proste záhradka, kde moji rodičia celý život 

vlastne pestujú jahody pre vnúčatá a cibuľu a tak ďalej. 

Nie, nemajú tam vlastne ani chatu, nemajú tam nič. Je to, 

je to proste záhradka.  

Takže chcel som požiadať vzhľadom na to, že 

dôchodcovia, viete jak je to s peniazmi, eee o schválenie 

teda tej ceny pôvodnej ako bol súdnoznalecký odhad.  

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Slovo má pán Krajčír.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Už na poslednom zastupiteľstve sme tu mali tento 

problém, že prišiel nejaký znalecký posudok, nejaká cena 

a vy, pán Tešovič, prepáčte, nechcem byť osobný, to tým 

ľuďom zvyšujete. Minule ste to zvyšovali nehorázne sumou. 

Je pravda, že tu sa bavíme o dvadsiatich ôsmych 

metroch štvorcových, čo asi by si nikto iný nekúpil. Tam sa 

bavíme o tom, že si to chcú vysporiadať títo ľudia. Hej? 

neviem prečo by sme im to mali zvyšovať. Nevidím naozaj na 

to dôvod, keď tam nejaký znalec dal takúto sumu. Ak sa 

budeme baviť o pozemkoch päťsto metrov štvorcových  

a vyššie, som samozrejme za. Keď si to tí ľudia chcú  

vysporiadať, pre nich je rozdiel či zaplatia o tisíc euro 

menej, alebo viacej. Nerobme im to.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Brva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prepáč Rasťo, ja som vášnivý záhradkár a pohybujem sa 

v tejto oblasti pomerne veľa po Bratislave. Mám záhradu, 

mám pozemok v Borinke a tak ďalej, kde ch, sadíme zemiaky.  

A naozaj, treba si zobrať do úvahy, že mesto má veľmi 

veľa pozemkov, o ktorých je povinné zo zákona sa starať 

a o tie pozemky sa nestará a starajú sa o to tí záhradkári. 

Tí záhradkári či už strihajú stromy a odstraňujú invazívne 

rastliny, ktoré sa tam množia a tak ďalej.  Ja toto robím 

tiež na pozemkoch, ktoré sú v podstate cudzie len preto, 

aby tam nebehali diviaky, aby tam neboli invazívne 

rastliny, ktoré sa rozmnožujú a tak ďalej.  Tie pozemky 

oplocujem za svoje peniaze a udržiavam to tam.  

A naozaj, eee toto by sme mali pri tých znaleckých 

posudkoch nejako brať do úvahy, že tí ľudia v podstate 

robia na tých pozemkoch aj niečo, čo sme mali robiť my, čo 

malo robiť mesto. 
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A ja v tomto konkrétnom prípade, vždy to budem poror 

poso posudzovať veľmi individuálne. V tomto konkrétnom 

prípade som tiež za tú sumu toho znaleckého posudku. 

Ďakujem. 

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: 

Jedna vec je emócia, druhá vec sú, sú fakty. Zákon 

jednoducho nepustí. Zákon nám káže, aby sme naozaj ako, ako 

dobrý správca nakladali a chránili mestský majetok. 

A nás vlastne nič netlačí k tomu, že. My, my to 

nemusíme predať. Veď nám tá situácia v podstate na na to 

netlačí. My môžme z toho brať úžitky. Aj momentálne sa tam 

platí bezdôvodné obohatenie, respektíve nájom.  

To znamená, my naozaj vieme bez problémov fungovať 

ďalej v tomto móde. Brať z toho každý rok úžitky. Mať 

z toho príjem do rozpočtu.  

Je tu záujem odkúpiť to. Ja s tým nemám problém. Ani 

myslím si, že väčšina kolegov nemá problém s odpredajom, 
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ale pokiaľ máme ísť na cenu, tak tá cena naozaj musí byť 

štandardná.  

To, že je to záhradkárska osada, to už je zohľadnené 

aj v tejto cene, ktorá je, ktorú navrhujem.  

Ja môžem povedať, v Devínskej Novej Vsi Železnice ako 

súkromný správca, Železnice Slovenskej republiky  predávajú 

v podobnej záhradkárskej osade, kde tiež je len spoločný 

elektromer, nie je tam prístup autom a neviem čo ešte 

všetko, dve dvesto Eur za meter štvorcový odpredávajú 

takéto záhradky. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Ožvaldová,  

nech sa páči. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem potvrdiť slová pána Staňa. Síce je to 

v katastri Ružinov, je to blízko Biskupíc. Ja to tam veľmi 

dobre poznám. Aj problémy s bezdomovcami, ktorí tam 

narábajú všelijaké eee paseky a musíte po nich upratovať.  

Takže, ja si myslím, že potvrdzujem to, že aj tých 

šesťdesiatsedem či koľko Eur čo, čo tam ten znalec dal, aj 
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to je vysoká cena na to, aby tam to obrábali títo ľudia 

a zos, od sedemdesiatich rokov sú tam.  

Takže ozaj treba robiť rozdiel medzi predajmi. 

A čo sa týka Železníc, ja by som len toľko chcela 

povedať, že keď odpredáva Železnice, tak dvesto euro, ale 

keď kupuje, tak je to tris, tridsať Eur. Mali sme s tým 

skúsenosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem Ďakujem veľmi pekne.  

Eee. Tak poďme to rozpliesť. To znamená, že dneska 

máme nejakú sumu a na základe výsledku finančnej komisie 

máme pozmeňovací návrh.  

Takže máme dve sumy, šesťdesiatdeväť a sto, pokiaľ 

som pochopil. Ideme hlasovať postupne o o tej, o tej, o tom 

pozmeňováku.  

Takže, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, máme tu pozmeňujúci návrh, ktorý predkladal 

predseda finančnej komisie a ten návrh znie, že  

aby v texte uznesenia sa slová 

za kúpnu cenu celkovo tisícdeväťstotridsaťdeväť Eur aj 

päťdesiatšesť eurocentov,  

aby sa tieto slová nahradili slovami  

za kúpnu cenu celkove dvetisícosemsto Eur. 

Čiže budeme hlasovať najskôr o tejto zmene a následne 

potom o uznesení ako celku.  

Čiže, môžte dať, pán primátor, hlasovať o tomto 

pozmeňujúcom návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za pätnásť, proti sedem, zdržalo sa sedemnásť, 

nehlasovalo dva. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod 3-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke 

 
návrh p. Tešoviča na zvýšenie ceny 

 

 Prítomní: 41 Áno 15 Nie: 7 Zdržal sa: 17 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

Ľ. Krajčír NIE J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst NIE A. Ožvaldová  NIE 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová NIE 

 

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

R. Jenčík  T. Korček NIE 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  NIE G. Grendel NEHLASOVAL 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Čo sa deje? Nefunguje mikrofón.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

A teraz môžte, pán primátor, dať hlasovať o návrhu 

uznesenia ako celku s tým, že je potrebné na schválenie tri 

pätiny všetkých poslancov. Ide o osobitný zreteľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti dva, zdržalo sa deväť, 

nehlasovalo dva. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 
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Uznesenie bolo prijaté  

Bod 3-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke 

 Prítomní: 41 Áno 28 Nie: 2 Zdržal sa: 9 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo NIE M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke Jane 

Staňovej 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 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 pozemkov registra „C“ KN v k. 

ú. Ružinov, parc. č. 5018/331 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 7 m² a parc. č. 5018/332 – záhrada vo výmere 21 

m², LV č. 1, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
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Antonínovi Staňovi a Jane Staňovej, obaja bytom xxxxxxxx, 

za kúpnu cenu celkove 1 939,56 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. 

6. 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 susedných nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 6330, k. ú. Ružinov – pozemkov 

priľahlých k predmetu predaja – majú záujem o pripojenie a 

scelenie územia v bezprostrednom susedstve s 

nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, pričom predmet 

prevodu tvorí súčasť záhrady za oplotením objektu 

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žiadateľov, teda 

skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
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NÁJMU ČASTIPOZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RAČA, PARC. Č. 1030/1, MICHALOVI 
BOHÁČOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyri. Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmy v Bratislave 

pánovi Michalovi Boháčovi. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

Občan   S t a ň o :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Dovidenia.  

 

 

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

nehnuteľností: 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v v katastrálnom 

území Rača Michalovi Boháčovi. 

Účelom nájmu je vybudovanie vyhradeného parkovacieho 

miesta zo zámkovej dlažby pre jednoosobné motorové vozidlo 

pre nájomcu ako držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodom.  

Je jedná sa o výmeru pätnásť metrov štvorcových.  

Výška nájmu je stanovená na základe rozhodnutia 

primátora.  

Stanoviská jednotlivých útvarov sú súhlasné, 

respektíve s podmienkami, ktoré sú zapracované do návrhu 

nájomnej zmluvy.  

Stanovisko starostu je súhlasné s podmienkami, ktoré 

sú zapracované do návrhu nájomnej zmluvy.  

Finančná komisia materiál prerokovala. Odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu uznesenia.  

Mestská, 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:. 
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Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, ani 

dooplňujúci návrh, budeme schvaľovať uznesenie tak, ako nám 

bolo predložené.  

Čiže, ako prípad hodn osobitného zreteľa budeme 

schvaľovať nájom časti pozemku v v katastrálnom území Rača 

za nájomné v sume tridsaťšesť Eur aj päťdesiat eurocentov 

na meter štvorcový za rok, čo pri výmere pätnásť metrov 

štvorcových  predstavuje ročne sumu päťstoštyridsaťsedem 

Eur aj päťdes siat eurocentov, s tou podmienkou, ktorá je 

uvedená v návrhu uznesenia.  

Pán primátor,  

môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

Tri pätiny všetkých poslancov je potrebné na 

schválenie uznesenia. 

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

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

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

ú. Rača, parc. č. 1030/1, Michalovi Boháčovi 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
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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  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 1030/1, Michalovi Boháčovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 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 pozemku registra „E“ KN 

parc. č. 1030/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 

m², LV č. 400, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá 

časti pozemku parc. č. 1030/1 - zastavané plochy a 

nádvoria, bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Rača, 

Michalovi Boháčovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelom 

vybudovania vyhradeného parkovacieho miesta zo zámkovej 

dlažby pre jedno osobné motorové vozidlo, pre držiteľa 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodom, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné v sume 36,50 Eur/m²/rok za obdobie od 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na stavbu na 

predmete nájmu, čo pri výmere 15 m² predstavuje ročne sumu 

547,50 Eur, 

s podmienkou: 
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ KN v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1030/1 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 15 m², LV č. 400, ktorý v stave 

registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku parc. č. 1030/1 - 

zastavané plochy a nádvoria, bez založeného listu 

vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že 

žiadateľ si nemôže vybudovať parkovacie miesto na priľahlom 

pozemku registra „C“ parc. č. 311/2 v k. ú. Rača v 

podielovom spoluvlastníctve iných osôb, k stavbe rodinného 

domu, keďže tento pozemok nie je v dostatočnej výmere na 

to, aby pri vybudovaní parkovacieho miesta, bol umožnený 

vjazd k stavbám vo vlastníctve iných osôb a zároveň z 

dôvodu podania písomného ohlásenia tejto stavby stavebnému 

úradu podľa § 57 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 
17342/80, PARC. Č. 17342/90, PARC. 
Č. 17342/133, PARC. Č. 17342/143, 
PARC. Č. 17342/149, PARC. 
Č. 17342/157, PARC. Č. 17342/160, 
PARC. Č. 17342/186 A PARC. Č. 
17342/187, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKOV POD STAVBAMI 
GARÁŽÍ NA HAGAROVEJ UL. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo päť Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, 

v Rači, eee, eee ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

pod stavbami garáží na Hagarovej ulici. 

Nech sa páči,  

pán Szabo, máte slovo. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o celkovú výmeru stoosemdesiatdva metrov 

štvorcových. Sú to jednotlivé parcely priamo pod garážami 

na Hagarovej, kde je radová výstavba, alebo zástavba 

garáží. Sú to už len jednotlivé časti eee eee v rámci toho 

celého eee pozemku. Ostatné pozemky sú už v súkromnom 

vlastníctve, respektíve vo vlastníctve tretích osôb.  
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Cena na základe znaleckého posudku bola stanovená 

všeobecná hodnota na štoštyridsaťdeväť Eur aj 

osemdesiatšesť centov za meter štvorcový.  

Stanoviská jednotlivých odborných útvarov sú 

súhlasné.  

Stanovisko mestskej časti je súhlasné.  

Materiál prerokovala aj finančná komisia, ktorá 

odporúča materiál schváliť podľa predloženého návrhu 

uznesenia s odporučením úpravy ceny podľa cenovej mapy na 

stošesťdesiatdva Eur za meter štvorcový. 

Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. Taktiež 

vznikla otázka toho, že či sa jedná o odpredaj pozemkov ako 

veľkého cel celku, alebo len jednotlivých častí garáží kde 

bolo opätovne potvrdené, že sa len jedná o jednotlivé 

vybrané pozemky s tým, že sa k tomu vyjadrovala, pokiaľ 

dobre vidím, tak tu nie je mestská architektka, tak sa 

k tejto danej veci vyjadrovala aj pani, pani Konrad na 

mestskej rade, kde odporučila v tomto prípade k pristúpiť 

k predaju. A mestská rada následne odporučila materiál 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Takže pán, pán Szabo už prakticky odpovedal na to, čo 

som sa chcel spýtať, lebo my, my sme tu prijali ešte 

v predchádzajúcom volebnom období taký nejaký koncepčný 

materiál ako pristupovať k odpredaju pozemkov pod takýmito 

radovými garážami.  

A teda, aby bolo zrejmé, toto je ten prípad, kedy tie 

okolité pozemky pod garážami sú už rozpredané a toto 

zostalo len ako taký nejaký zvyšok.  

Ja  sa pri tej príležitosti chcem spýtať, v tej 

prednej časti, áno, ďakujem, v tej prednej časti, tam 

smerom bližšie k Meopte, tam je práve taký celistvý 

pozemok, tak sa chcem spýtať, žže či aj eee s týmto eee sa 

niečo plánuje robiť, či tu je žiadosť od tých garážnikov, 

lebo je predpoklad, že keď eee teraz pro proste bobol 
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spustený tento predaj pozemkov, že sa ozvú aj tí, ktorí sú 

v tej prednej časti. Ale hovorím, tam je ten po pozemok 

celistvý. 

Takže by som sa chcel, by som sa chcel spýtať, či je, 

je tu taká žiadosť? A v akom je, v akom je štádiu? Alebo 

aké bude, aké bude stanovisko?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Čo sa týka majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

pod stavbami garáží, vo všeobecnosti je v rámci mesta 

záujem, takisto aj v tejto lokalite. Dokonca ak dobre viem, 

tak už máme aj žiadosť.  

Samozrejme, zas z druhej stra, z jednej strany je 

teda, my cítime tlak zo strany vlastníkov tých garáží, ale 

z druhej strany zas aj na základe diskusií, ktoré odzneli 

už aj v minulosti, aj v predošlom volebnom období, mesto 

naozaj veľmi citlivo k tomuto pristupuje a každú jednu 
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žiadosť osobitne bude vyhodnocovať. A budeme sa snažiť 

nájsť také riešenie pri každej jednej žiadosti, aby to 

bolo, aby to bolo naozaj férové.  

Čo sa týka štádia vypracovania tej žiadosti, to 

teraz, priznám sa, neviem takto z voleja povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák, 

máte slovo. 

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

Ja len v nadväznosti aj na to, čo hovoril pán 

poslanec sa chcem uistiť, že, keďže my sme dostali potom aj 

tú mejlovú (mailovú) komunikáciu k tomu bodu, kde, z ktorej 

bolo zrejmé, že jedna tá nadobúdateľka má ešte nejakú 

podlžnosť voči mestu, tak sa len chcem uistiť, lebo my to 

nedávame do podmienok uznesenia, že to musí uhradiť do 

podpisu tej zmluvy, ale chcem teda uistiť, že je to tak 

platí v zmysle iných pravidiel, ktoré má magistrát a tak 

ďalej, že, že tá su podlžnosť bude uhradená ešte pred tým, 

než než bude tá zmluva podpísaná. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Chceme k tomu reagovať?  

Nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Vzhľadom na to, že sa jedná o materiál, ktorý sa týka 

viacerých vlastníkov, eee, tak akonáhle došlo 

k rozhodnutiu, že teda tento materiál sa pustí až do 

mestského zastupiteľstva, alebo na prerokovanie mestského 

zastupiteľstva, my sme okamžite informovali všetkých týchto 

vlastníkov z drvivej tej väčšiny došlo, alebo v drvivej 

väčšine došlo k úhrade ešte nejakých pohľadávok, ktoré tam 

zostali v minulosti. V jednom prípade ešte tá pohľadávka 

nie je uhradená, avšak kvôli tomu sme nechceli teraz 

zabrániť tomu, aby mohlo dôjsť k rozhodnutiu. Samozrejme, 

budeme vyžadovať to, aby, aby došlo k úhrade tých 

pohľadávok.  

To znamená, keď mesto spraví takýto eee eee ústretový 

krok voči obyvateľom, tak samozrejme, aj my bu my budeme 

žiadať, aby aj z tej druhej strany, aby bolo to 

proporcionálne vyd vyvážené.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Veľmi pekne. 

Ja som aj rozmýšľal, či sa vôbec k tomuto bodu 

prihlásim s pozmeňovákom, lebo mám taký pocit, že 

štyristodeväťdesiatdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť ľudí 

sa ide skladať jednému žiadateľovi na na zľavu z ceny, ale 

okej. Povedal som si, že budem konštruktívny, takže 

pritúpime k tomu aj tento krát.  

V mat v materiály k bodu číslo päť pri tých garážach, 

no ja sa prikláňam teda k názoru, že, že je to, je to 

vhodné asi predať. Keby to bol celý ucelený blok, tak by 

ten názor bol iný, lebo by sme vedeli s tým územím niečo 

robiť. Pokiaľ ale sú to jednotlivé pozemky pod garážami, 

ktoré nie sú dokonca ani pri sebe, ale sú, sú roztrúsené 

a sú to posledné kusy, ktoré tam sú, tak asi veľmi s tým 

nič iné neurobíme.  

Na finančnej komisii sme teda mali aj cenovú mapu. 

Tento krát sa tá cenová mapa takmer neodlišuje od od 

znaleckej ceny. Eeem kým pri znaleckej cene je, je to 
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stoštyridsaťdeväť celá osemdesiatšesť euro za meter 

štvorcový, tak znale, cenová mapa hovorí o stošesťdesiatich 

dvoch eurách.  

Čiže môj pozmeňujúci návrh je presne v tomto zmysle, 

že návrh, návrh eee v časti uznesenia, ktorý som predložil 

v pozmeňujúcom návrhu sa nahrádza textom k parcelne 

parcelnému číslu 17342/80, parcelnému číslu 17342/90, 

parcelnému číslu 17342/133, parcelnému číslu 17342/143, 

parcelnému číslu 17342/149, se, parcelnému číslu 17342/157, 

17342/60, 17342/186 a 17342/187 tak, že sa eee kúpna cena 

mení na cenu stošesťdesiatdva Eur za meter štvorcový, to 

znamená celkove dvetisícdeväťstošestnásť Eur pre každého 

žiadateľa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa v tejto súvislosti spracovateľa chcel 

pýtať, aj keď teda hovoríme o pozemkoch pod garážami 
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v Rači, ale viem, že takýto prípad, alebo takéto prípady 

máme aj v Novom Meste, v predchádzajúcom volebnom období 

viem, že sa tu prejednávali garáže, teda pozemky pod 

garážami na Moravskej ulici, kde je asi osemdesiat percent 

už je odkúpených do vlastníctva vlastníkov garáží, takže 

chcem sa opýtať, že kedy by sme mohli očakávať aj takýto 

materiál týchto žiadateľov z Nového Mesta, respektíve aj 

ďalších žiadostí, ktoré viem, že sú tu už dosť dlšiu dobu 

podané z Nového Mesta?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Ak si dobre spomínam, tak ten materiál už bol 

v predošlom volebnom období predkladaný, alebo to bolo iné?  

Jaj, bolo viacej. Hej. dobre.  
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Takto. Vo všeobecnosti eem, tak ako som povedal, my 

priebežne pracujeme aj na tých materiáloch, respektíve 

sledujeme aj aj aj stanovisko ako finančnej komisie, 

respektíve mestského zastupiteľstva aký má prístup k danej 

problematike. Eee, samozrejme, každú jednu žiadosť eee 

osobitne budeme vyhodnocovať aj za súčinnosti pani mestskej 

architektky. To znamená, že akonáhle máme k takémuto 

materiálu všetky súhlasné stanoviská a teda prejde celým 

schvaľovacím procesom, tak, tak následne to bude zaradené 

do mestského zastupiteľstva. 

Ja sa môžem na to špeciálne pozrieť, že v, že čo nám 

tam chýba, alebo, alebo či, či je to tam zatiaľ všetko 

v poriadku v tej danej lokalite. Si to poznačím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský, s faktickou. 

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

Ďakujem. 

Mňa ešte napadlo, eee eee keď sme, keď sme v tom pr 

predchádzajúcom období predávali eee takéto pozemky, 
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respektíve keď sme ešte aj my ako v Rači predávali pozemky, 

ktoré sme mali my zverené, tak ďalším takým pozemkom, ktorý 

sa podá, predával bol podiel na  prístupovej komunikácii, 

hej? Aj tu je to vidieť proste tá, tá betónová plocha, tá, 

tá ostáva vo vlastníctve hlavného mesta? Alebo teda sa tam 

ráta s tým, že by sa potom odpredalo tým vlastníkom tých 

garáží, pretože asi nemá zmysel, aby si hlavné mesto 

nechávalo prístupovú ko ko komunikáciu, následne sa o ňu, 

by sa malo teda starať, ak je, ak je to jeho vlastníctvo, 

nebodaj to ešte opravovať.  

Takže, ako sa s takýmto pozemkom bude do budúcnosti 

nakladať?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Čo sa týka otázky pozemkov, ktoré slúžia ako prístup 

ku garážam, zas, záleží od uhla pohľadu, respektíve toho, 

aká, aká, aký bude eee v jednotlivých prípadoch prevládať 

názor, respektíve záujem.  
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Lebo pokiaľ sa bavíme teda o odpredaji pozemkov pod 

garážami, a teda vyrie, takýmto spôsobom chceme vyriešiť 

eee danú lokalitu, tak v tom prípade jednoznačne aj z môjho 

pohľadu odporúčam zároveň riešiť aj prístupové cesty, 

respektíve pozemky, ktoré slúžia ako prístupové cesty. 

Avšak sú prípady, kedy je z istých dôvodov, alebo by som 

povedal, zo strategického pohľadu lepšie, pokiaľ mesto tam 

má aspoň nejaké pozemky a tým pádom tú danú lokalitu má 

istým spôsobom pod kontrolou.  

Čiže, zas. Eee skôr, skôr sa jedná prípad od prípadu. 

A podľa toho to budeme vyhodnocovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Dostali sme teda jeden pozmeňujúci návrh od pána 

poslanca Tešoviča s tým, že eee chce v tomto pozmeňujúcom 

návrhu meniť sumu, ktorá je stanovená ako kúpna cena 

stoštyridsaťdeväť Eur aj osemdesiatšesť eurocentov za meter 
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štvorcový u všetkých tých parciel, ktoré sú v návrhu 

uznesenia uvedené a túto sumu chce zmeniť na 

stošesťdesiatdva Eur za meter štvorcový, v dôsledku čoho 

potom aj tá celková kúpna cena u tých jednotlivých parciel 

nebude dvetisícšesťstodeväťdesiatsedem Eur aj štyridsaťosem 

eurocentov, ako je v pôvodnom znení uznesenia, ale bude 

navýšená na dvetisícdeväťstošestnásť Eur u každého z tých 

nadobúdateľov.  

môžte dať, pán primátor,  o tomto pozmeňujúcom návrhu 

hlasovať. 

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 štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Potom ešte (poznámka: nezrozumiteľné slová) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, 
parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, 

parc. č. 17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 
17342/187, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbami garáží na Hagarovej ul. 
 

pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
J. Budaj 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  T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A keďže išlo o pozmeňujúci návrh, ale nešlo 

o nahradenie celého toho uznesenia, tak teraz už v znení 

toho pozmeňujúceho návrhu budeme hlasovať o návrhu 

uznesenia, kde schvaľujeme predaj pozemkov v katastrálnom 

území Rača u tých parciel, ktoré máme uvedené v návrhu 

uznesenia už v znení toho pozmeňujúceho návrhu, pokiaľ ide 

o kúpnu cenu a s podmienkami, ktoré zostali v tom pôvodnom 
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návrhu uznesenia, ktoré sú uvedené aj v texte, ktorý máme 

predložený.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku. 

V znení pozmeňujúceho návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem pekne. 

Tým pádom sme, to máme, pán poslanec ,že?  

Predseda návrhovej komisie 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5-Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, 
parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, 

parc. č. 17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 
17342/187, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbami garáží na Hagarovej ul. 
 

hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 41 Áno 39 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  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 
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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 ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 153 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 

17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, parc. č. 

17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, parc. č. 

17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 17342/187, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží 

na Hagarovej ul. 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

registra „C“ KN v  k. ú. Rača, LV č. 400, a to: 

- parc. č. 17342/80 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m², do vlastníctva Mgr. Pavly Sadákovej, , Bratislava, 

za kúpnu cenu 162,00 Eur/m²,  t. z. za kúpnu cenu celkove 2 

916,00 Eur, 

- parc. č. 17342/90 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Mgr. Andreja Šípa a Ing. Eleny Šípovej, , 

Bratislava, za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 2 916,00 Eur, 

- parc. č. 17342/133 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva 
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manželov Mgr. Jozefa Zicha a Jany Zichovej, 

, Bratislava, za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 2 916,00 Eur, 

- parc. č. 17342/143 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do vlastníctva Mgr. Diany Petrasovej, 

 Bratislava, za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 2 916,00 Eur, 

- parc. č. 17342/149 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do vlastníctva Dr. Jána Plevu, 

Bratislava, za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 2 916,00 Eur, 

- parc. č. 17342/157 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Petra Ťapáka a Márie Ťapákovej, , Bratislava, 

za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 2 916,00 Eur, 

- parc. č. 17342/160 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Jána Tolta a Zuzany Toltovej, Kriváň, 

za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove  2 916,00 Eur, 
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- parc. č. 17342/186 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 38 m², do vlastníctva Ing. Tibora Krekoviča, 

 Bratislava, za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 6 156,00 Eur, 

- parc. č. 17342/187 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², do vlastníctva Jane Cocherovej, 

 Bratislava, za kúpnu cenu 162,00 Eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 2 916,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 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 v časti týkajúcej sa týchto kupujúcich. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 5A 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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo päť A, to je ten bod číslo štrnásť 

preložený.  

Nech sa páči, asi odovzdávam slovo pánovi poslancovi 

Vetrákovi.  

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

Ďakujem pekne za slovo aj za ochotu poslancov tieto 

body presunúť skôr, aby sme ich nemuseli odkladať ešte 

o ďalší mesiac.  

V podstate v tomto bode ide o to, že pri kontrole 

majetkových priznaní za rok 2019 kedy boli povinní podať 

tieto majetkové priznania nie len terajší verejní 

funkcionári, ktorí spadajú eee pod pôsobnosť eee tohto 

zastupiteľstva, ale aj bývalí verejní funkcionári za 

obdobie počas ktorého boli ešte v roku 2018 verejnými 

funkcionármi, sme zistili, že u jednej nemenovanej bývalej 
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poslankyne eee nebolo predložené majetkové priznanie, vôbec 

nebolo predložené, pričom my sme ich kontrolovali 

o niekoľko mesiacov neskôr.  

Eee my sme túto skutočnosť aj overovali. Všetko 

nasvedčuje tomu, že tá bývalá poslankyňa to nepodala s tým, 

že v takýchto prípadoch komisia zvykne navrhovať, aby sa 

začalo konanie, aby komisia mohla túto vec riadne 

prešetriť, na čo potrebuje splnomocnenie od mestského 

zastupiteľstva a aby následne už v znení nového, už v novom 

znení ústavného zákona do stoosemdesiat dní od začatia 

konania prišla na mestské zastupiteľstvo návrhom, že či bol 

porušený zákon, alebo nebol porušený zákon. A ak bol 

porušený zákon, tak aby sa udelila pokuta.  

Čiže, tento materiál zatiaľ hovorí len o tom, že sa, 

že komisia navrhuje začať konanie a mestské zastupiteľstvo 

dáva mandát komisii, aby vec riadne prešetrila.  

To je v podstate obsahom tohto materiálu. S tým, že 

samozrejme, verejnej funkcionárke, bývalej verejnej 

funkcionárke sa dáva aj štyridsaťpäť dní lehota na to, aby 

sa mohla vyjadriť ku konaniu a k samotnej veci. A eee eee 

komisii sa dáva potom lehota stoosemdesiat dní od začatia 

konania, čiže od schválenia tohto uznesenia, aby predložila 

komisia ma mestskému zastupiteľstvu návrh na to, ako v tej 

veci rozhodnúť.  
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Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Znamená. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Vagač.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem povedať, že veľmi podobnú situáciu sme 

riešili nedávno na zastupiteľstve v Starom Meste, kde tiež 

jeden nemenovaný poslanec takto nepodal. A my tam zase máme 

pána Dostála ako v tej pozícii ako je Milan a myslím si, že 

je celkom veľmi kompetentný v tomto by som povedal v takom 

vysvetľovaní tohto u, týchto ústavných zákonov. A tam sme 

to vyriešili tak, že, že sme to zniesli úplne ako zo stola 

práve preto, že, že tá komisia to vlastne zistila až potom, 

čo ústavný zákon hovorí, že dokedy je ten verejný 

funkcionár, podľa toho článku 3 odsek 1 ústavného zákona 

v tej lehote.  

A myslím si, že toto bolo, to uplynulo a my sme to 

vlastne zistili, alebo to riešime keď už prebehla tá doba, 

kedy je ten, ten, ten poslanec bývalý v tej dobe.  
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Čiže, ja si myslím, že, že komisia by to mala, by som 

povedal, zniesť zo stola práve preto, že ten, ten poslanec 

sa začal riešiť až po tej uplynutej dobe. Keby sa riešil 

niekedy v júli minulého roku, tak to presne platí.  

Takto to bolo riešené u nás na Starom Meste. Myslím 

si, že tá, tá dôvodová správa od pána Dostála je veľmi 

kvalifikovaná. Môžem ju teda poskytnúť tejto komisii. 

A myslím si, že by sme zbytočne nemali márniť čas a sa 

zaoberať vecami, ktoré sú ako keby neriešené včas nami. 

Takže, ponúkam túto, to naše riešenie zo Starého 

Mesta aj tejto komisii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja plne súhlasím s týmto názorom, ktorý vyslovil, 

teda aj pán Vagač. Myslím si, že ten podnet už nie je 

relevantný. Ale na druhej strane zahlasujem za to, lebo 
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máme tu teda kompetentnú komisiu, ktorá vlastne to má 

prejednať.  

Čiže, eee chcem len povedať, že nesúhlasím s tým, že, 

eee že, že by vlastne mal byť, mala byť táto poslankyňa 

postihovaná, ale teda verím, že komisia dospeje k rovnakému 

záveru.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Samozrejme, keď bude komisii predložený nejaký takýto 

návrh, tak ho budeme zvažovať.  

Eee ja len pripomeniem, že my sme v minulosti mali 

takéto prípady a eee nemyslím si to, čo si myslí pán 

Dostál. Je to zaujímavý výklad, ale tam myslím, že tá 

judikatúra ústavného súdu je dosť jednoznačná. 

Ale samozrejme, budeme sa aj týmto názorom zaoberať 

na komisii. 

Eee. Ešte k tomu, čo bolo povedané, že, ono tam je 

rozdiel medzi tým, či tá komisia začína v podstate nejaké 
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zistenia, alebo medzitým. Lebo, v týchto prípadoch eee oni 

podávajú tí bývalí verejní funkcionári to, to podanie za 

rok pred tým. Čiže už v čase keď ho podávajú, už v čase keď 

ho podávajú by mali zmeškanú tú lehotu, o ktorej hovorí pán 

Dostál. Čiže, to by bolo absolútne neaplikovateľné.  

Ale rád si prečítam to stanovisko. Samozrejme, aj 

ostatní členovia komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja tu chcem povedať iba jednu vec, že vieme o akú 

poslankyňu bývalú ide. Bol by som rád, keby eee sme 

dodržali zákon, ale zároveň tu nepenalizovali niekoho, kto 

už tu ani nepracuje a za a pre mesto urobil kopec, kopec 

roboty v minulosti. Ja dúfam, že komisia keď sa zíde, tak 

to nejak vyhodnotí.  

A nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem čítať celý návrh uznesenia, lebo má A, Bé 

(B), Cé (C), štyri body, A, Bé (B), Cé (C), Dé (D).  
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Je v tom znení, ktoré máte predložené. Čiže začína sa 

to konanie a potom sa poskytuje lehota eee nemenovanej teda 

bývalej poslankyni a komisii sa ukladajú úlohy, do kedy má 

predložiť materiál mestskému zastupiteľstvu. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o  návrhu uznesenia tak ako bolo 

predložené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte o návrhu uznesenia.  

Ďakujem. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa štyri, 

nehlasovalo jedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5A-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 

 Prítomní: 38 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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 v znení 

neskorších predpisov 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. začína  

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len 
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„ústavný zákon“) voči Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej 

poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušila 

svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného 

zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona.  

 
B. vyzýva 

Ing. Katarínu Šimončičovú, bývalú poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,  

uvedenú v časti A tohto uznesenia, aby sa podľa čl. 9 ods. 

4 ústavného zákona vyjadrila, prečo nepodala oznámenie 

podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 31. 3. 2019, a aby 

toto vyjadrenie zaslala komisii na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: do 45 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestským zastupiteľstvom  

 
C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy,  

aby v prípade ak je to potrebné, v mene Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vykonala ďalšie 
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dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona 

v konaní, ktoré sa začína podľa časti A tohto uznesenia.  

 

D. ukladá 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy,  

aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, 

v ktorej sa začína konanie podľa časti A tohto uznesenia. 

 
T: do 180 dní odo dňa schválenia  

uznesenia mestským zastupiteľstvom  

koniec poznámky) 
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BOD 5B 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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, poďme na bod päť Bé (B). Informácia o 

začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov podľa článku 9 eee deväť, 

podľa článku 9 odstavec 2 písmeno bé (b) ústavného zákona 

a tak ďalej o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

Mám to u, mám to uviesť ja, alebo?  

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

Jas, ako 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

myslí 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

pán Vetrák. 

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

Pán primátor,  

samozrejme, môžte sa potom vyjadriť k tomu keď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keďže sa to týka mňa, tak sa k tomu vyjadrím.  

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

Ja nejak nebudem sa teraz púšťať do, do merita veci, 

lebo znovu sme vo fáze, kedy sme dostali podnet. Ten podnet 

spĺňal všetky tri náležitosti. To bolo, to znamená, že bolo 

z neho zrejmé, že kto ho podáva, voči komu smeruje a eee 

čo, čoho sa ten navrhovateľ v tom podnete domáha. Aj 

s označením ustanovení zákona, ústavného zákona o ochrane 

verejného záujmu, ktoré sú dotknuté.  

Čiže, z tohto pohľadu ten, ten podnet spĺňal všetky 

formálne náležitosti a tým pádom sa to konanie začalo eee 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 169 

teda ku koncu minulého roka. Čo znamená, keďže sa začalo 

koncom minulého roka, že v zmysle ústavného zákona ho má 

riešiť ešte toto zastupiteľstvo. Ak by to už bolo v tomto 

roku, tak by to riešil výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 

národnej rady. 

Čiže, musí sa tým zaoberať toto zastupiteľstvo, ak sa 

tým chce zaoberať, s tým že v tomto materiáli znova len 

dávate mandát komisii, aby vec riadne prešetrila a aby do 

tých stoosemdesiatich dní eee od začatia konania prišla, 

prišla vlastne s návrhom rozhodnutia, či bol, alebo nebol 

porušený zákon. A keď bol, tak potom k tomu bude prislúchať 

nejaká pokuta. Ale to v tomto samotnom materiáli ešte 

neriešime, či bol alebo nebol.  

Ja na záver ešte poviem, že si, že si osobne veľmi 

vážim prístup pána primátora, ktorý v tejto veci podal 

podnet, pretože keby sa to týkalo mňa, tak takisto sám na 

seba podám podnet, lebo by som chcel vedieť, že či som 

porušil a neporušil zákon. 

Takže to na záver. A k meritu veci sa budem venovať 

až potom, keď s tým prídeme v budúcnosti na zastupiteľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne,  

pán poslanec Vetrák. 
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Iba objasním kto nevie o čo ide. Pred troma mesiacmi 

som sa odfotil s fotkou kozy a na to, aby som podporil 

kampaň na získanie finančných prostriedkov pre kúpenie kozy 

niekde v Afrike občianskemu združeniu, alebo nadá, to je 

občianske združenie Človek v ohrození. Poslanci národného 

parlamentu niektorí to vyhodnotili, že som porušil zákon 

a robím reklamu na nejaký produkt. A vyšiel veľký článok 

v Pravde, ktorý hovoril, že môžem dostať sedemdesiattisíc 

eurovú pokutu a že sa s tým budú zaoberať.  

Ja som povedal, však poďme to vyriešiť. Ja si myslím, 

že bolo by fajn, keby sme každý z nás a akýkoľvek verejný 

činiteľ mohol podporiť nejakú aktivitu, ktorá je jasne 

nezisková a smeruje k nejako kej dobrej veci. Ja som počas 

roka takto urobil či vďaka koncertu Pary, alebo akýmkoľvek 

iným spôsobom milión iných aktivít. Oni si všimli túto.  

To znamená, že som sa sám oznámil, aby sme to tu 

vyriešili. Aby sme možno aj, aj ukázali, že, že ten 

precedens vyriešili a ne nebáli sa aj ostatní ako 

podporovať dobré veci. 

Takže to je celá story. Takže ja budem rád keď to, 

keď začatie konania podporíte v tejto veci.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Už som povedal svoje.  
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Aha, prepáčte. Diskusia.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Som myslel, že predis. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem čítať celý návrh uznesenia. Znova máme body 

A, Bé (B), Cé (C), Dé (D). eee s tým, že teda berieme na 

vedomie, že konanie sa začalo, vyzývame pána primátora, ak 

chce, aby sa vyjadril a dávame komisii termíny, do kedy má 

predložiť eee návrh rozhodnutia na zastupiteľstvo.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa dva, 

nehlasovalo tri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5B-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 

 Prítomní: 39 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 3 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

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 NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč ÁNO B.Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

že na základe riadne odôvodneného podnetu primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla zo dňa 

31. 12. 2020, sa začína konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len 

„ústavný zákon“) voči podávateľovi podnetu Ing. arch. 

Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, 

a to dňom 31. 12. 2019, kedy bol tento podnet doručený 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, pričom dôvodom 

začatia tohto konania je podozrenie z možného porušenia čl. 

4 ods. 1 a ods. 2 písm. f) ústavného zákona menovaným 

verejným funkcionárom. 

B. vyzýva 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
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podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona, aby sa vyjadril 

k svojmu podnetu, ak to považuje za potrebné, a aby toto 

vyjadrenie zaslal komisii na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: do 45 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestským zastupiteľstvom 

C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, 

aby v prípade ak je to potrebné, v mene Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, vykonala 

ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného 

zákona. 
D. ukladá 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, 

aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v 

ktorej sa začína konanie podľa časti A tohto uznesenia.  

T: do 180 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestským zastupiteľstvom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

ja si myslím, že dajme si krátku prestávku.  

Mám pred tým pred tým, ako začne prestávka tri veci 

na vás, respektíve dve veci. Tri. Jedny, dve normálne, 

jednu veľmi príjemnú.  

Prvá je taká, že skúsme dodržať prestávku nejakých 

tridsať minút maximálne, alebo aj dvadsať. Tridsať. Dobre. 

Tu mi šepká, že tridsať. Tak tridsať. Ale že skúsme tu byť 

naozaj že jedenásť tridsať. Že buďme tu, lebo nikdy nie 

ste. Ja som tu. 

A druhá vec je taká, že chcel som iba podpísať, vy 

ste tu boli svedkovia, že sme sa dohadovali o nejakých 

zmluvách. Tie zmluvy sú teraz podpísané pre Staré Mesto. 

Takže to som, to sme stihli počas zastupka. A síce po 

tom bode.  

A tretia vec je veľmi príjemná. Totiž dole vás čaká 

okrem iného občerstvenia aj, aj pohár sektu. A ten dodáva 

dneska eee budúci ženáč náš kolega poslanec Roman Lamoš, 

ktorý má v sobotu svadbu. A pozýva vás na prítipipitok.  

Takže jeden potlesk pre svadbu, nech to dobre 

dopadne. A .  
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(poznámka:  potlesk) 

A a želajte mu, nech sa to podarí. 

Vidíme sa tu jedenásť tridsať.  

Ďakujem.  

Ta takže, dole je prípitok.  

 

(prestávka od 11.04 do 11.43 h) 

 

 

BOD 6 ČIASTKOVÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH 
KONTROLY VYKONANEJ ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Áno. Môžme začať?  

Čaká nás čiastková správa hlavného kontrolóra, tak 

vás prosím, aby ste si sadli a da dávali mu pozornosť.  
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Myslím si, že sme uznášaniaschopní.  

Chýba nám návrhová komisia. Takže. 

(poznámka: čaká sa na príchod návrhovej komisie a na 

zaujatie miest poslancami) 

Áno, len ide správa kontrolóra. tak snáď do vtedy 

dôjde pán Lenč. 

Dobre. Tak poďme na to.  

Poďme na bod číslo šesť. Čiastková správa o 

výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

A poprosím vás niekoho z organizačného, aby ste išlo 

do bufetu po pána Lenča.  

Ďakujem. 

Nech sa páči,  

pán hlavný kontrolór, máte slovo. 

Pán kontrolór má slovo, čo sa deje?  

(poznámka: kontrolór nemal zapnutý mikrofón) 
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Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, dobre.  

Ďakujem za slovo. 

Takže, vážení poslanci,  

my vám predkladáme čiastkovú správu z kontroly, ktorá 

bola zameraná hlavne na proces verejného obstarávania 

a proces výberu právnych služieb v jednotlivých našich 

organizáciách.  

My sme v pláne kontrol mali na tento rok, že 

odkontrolujeme všetky naše rozpočtové organizácie 

a príspevkové organizácie. 

V tejto čiastkovej správe vám predkladáme  výsledky 

z kontrol, ktoré sme vykonali v predchádzajúcom období. 

Konkrétne 25 kontrol sme vykonali v dvanástich základných 

umeleckých školách, v piatich centrách voľného času 

a v ôsmich zariadeniach sociálnych služieb a sociálnej 

kurately.  

Jednotlivé  správy sú, samozrejme, vám predložené, 

ale my sme si dovolili z týchto správ spraviť takú zhrnutú, 

zhrnu, zhrňujúcu informáciu, ktorá je hneď v úvode tejto 

správy, aby ste mali takú nejakú komplexnú informáciu.  
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My keď sme vykonávali túto kontrolu, tak ak sme 

kontrolovali danú zá základnú umeleckú školu, alebo centrum 

voľného času, tak v podstate keď sme pozerali na daný 

subjekt ako sólo subjekt, tak sa nám zdalo, že, že veci sú 

v poriadku. Tie ceny sú ako primerané, ale ak sme prešli 

všetkých, napríklad, len dvanásť základných umeleckých škôl 

a keď sme sa pozreli ako jednotlivo agendo riešia 

v jednotlivých, na napríklad v tých základných umeleckých 

školách, tak sme v podstate dospeli k názoru, že, že každá 

škola si to rieši po svojom a a a a aj aj v súlade so 

zákonom, ale tie ceny niekedy by mohli byť oveľa nižšie, 

a preto v podstate aj tá naša správa hovorí o tom, alebo 

porovnáva jednotlivé výdavky, čo sa týka zabezpečenia 

právnych služieb.  

Niektoré naše základné umelecké školy, cévécečka 

(CVČ), alebo aj strediská sociálnych služieb tieto právne 

služby zabezpečujú aj interne, ale niektorí zase externe.  

My sme jasne uviedli náklady, po pozreli sme sa na 

tie náklady ako majú zabezpečené právne služby. Či cez 

nejakú advokátsku kanceláriu, alebo či to majú nejakú 

dohodu o vykonaní práce s niekým, alebo či majú nejakú 

dohodu rámcovú a podobne.  

Taktiež sme sa pozreli na verejné obstarávanie, že 

vlastne, koľko platia za verejné obstarávania. Dali sme to 

aj do pomeru, že vlastne keď zák, niektorá organizácia robí 
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len zákazky s nízkou hodnotou a mesačne platí paušál päťsto 

Eur, tak sa nám zdá, že je to veľa, keď robí ročne nejakých 

štyri alebo päť zákazok s nízkou hodnotou. To všetko sme sa 

snažili zhrnúť do nejakého takého uceleného materiálu. Aj 

na tie čísla máte uvedené v jednotlivých tabuľkách.  

A samozrejme, aj pozreli sme sa, že vlastne čo tvorí 

gro, napríklad, agendy právneho servisu pre centrá voľného 

času a základných umeleckých škôl. To máte na strane šesť, 

graf číslo dva.  

Tak v podstate, ak sa na to pozriete, tak až 

štyridsať percent z celkových nákladov v podstate základné 

umelecké školy a cévécéčka vynakladali na na spracovanie 

bezpečnostnej dokumentácie v súlade s ochranou osobných 

údajov. Čiže džídípíár (GDPR).  

Dvadsať percent išlo, napríklad, na zmluvnú 

dokumentáciu a dvadsať percent všetkých nákladov na 

pracovno-právne vzťahy.  

Obdobná situácia bola aj pri zariadeniach sociálnych 

služieb a sociálnej kurately. Lebo nechceme porovnávať 

zušky (ZUŠ) s týmito zariadeniami, čiže tieto sme 

porovnávali zvlášť. A pri týchto nám vyšlo, že v podstate 

až päťdesiat percent všetkých nákladov na právne služby 

boli náklady v podstate náklady na zmluvnú dokumentáciu. 
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Dvadsaťpäť percent boli pracovno-právne vzťahy a nejakých 

dvadsať percent interné predpisy.  

Čo sa týka tej zmluvnej dokumentácii, taktiež 

v podstate nám vychádza, že kaž každé jedno zariadenie si 

necháva cez nejakú právnu kanceláriu vypracovať zmluvy, či 

už o nájme, alebo nejaké zmluvy s klientmi a podobne, ale 

my hovoríme, že v podstate je to zbytočné a je to 

nehospodárne, lebo tie zmluvy sú identické. Tie stačí 

spraviť jednu vzorovú zmluvu a poslať to všetkým riaditeľom 

a u upravte si to na svoje podmienky, na dané svoje 

zariadenie.  

Pritom keď sme to celé zosumarizovali, tak nám 

vychádza, že každá rozpočtová organizácia, alebo 

príspevková organizácia rieši svoje potreby interne 

a samostatne. Pritom  ak by do procesu problematiky, ktoré 

sú pre všetky organizácie spoločné, to znamená vyhodnotenie 

zmluvnej dokumentácie, tvorba interných predpisov, 

poradenstvo v oblasti pracovného práva, alebo vyhotovenie 

akejkoľvek formulárovej dokumentácie, a ak by im do tohto 

procesu aktívnejšie vstúpilo, napríklad, mesto ako 

zriaďovateľ, tak podarilo by sa ušetriť niektoré finančné 

náklady, ktoré by vedeli organizácie využiť na na iný účel.  

Konkrétne keď hovorím, že, že mesto, tak aj veľa 

informácií nám povedali riaditeľky keď, alebo na odpo, na 

otázku, že vlastne ako riešia právne služby, tak niektorí 
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nám odpovedali, že neriešime to žia, ani interne, ani 

externe a riešim to so susedkou, lebo je právnička. Hej?  

A ja hovorím, že to nie je možná situácia takáto. 

A hlavne keď sa bavíme o o štandardizovaných zmluvách, 

ktoré pri väčšej námahe všetko viete nájsť aj na internete.  

Takže ja si myslím, že možno v tomto procese by vedel 

do toho vstúpiť aktívne a vedel vstúpiť do toho aktívne 

a mesto a v tejto oblasti to organizácie (gong) usmerniť, 

usmerniť v tom duchu, že máte pracovno-právny problém, 

príďte,  poradíme sa a a dospejeme k záveru áno, je nutné 

vysúťažiť nejakú právnickú kanceláriu, alebo veď mesto má 

vysúťaženú právnickú kanceláriu, tak využite služby mesta. 

Nie je nu, nie je normálne, aby riaditeľka na, na právne 

poradenstvo (gong) zamestnala do, na dohodu zamestnanca 

a dala mu hodinovú mzdu stodvadsať Eur na hodinu.  

A keď sme to vytkli, tak povedala, áno, je to veľa, 

tak znižujem na osemdesiat Eur. To je, proste, nonsens.  

Podľa mňa, nemôže to takto fungovať, a preto, preto 

naše odporúčanie z tej celej kontroly nie je, že riaditelia 

zle menežujú (manažujú), nie, to vôbec nebolo chápané ako 

keby smerom k riaditeľom, ale smerom k tomu, že ako vie 

mesto globálne, keď sa pozrie na tieto organizácie, ako 

vieme ušetriť tieto náklady. A my tvrdíme, že ušetriť tieto 
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náklady by sme vedeli, ak by sme niektoré veci vedeli 

riešiť centrálne.  

To znamená, či už z pohľadu ce, verejného 

obstarávania, alebo z pohľadu právnych služieb.  

Čo sa týka verejného obstarávania, tam jednoznačne 

zastávam názor, že pokiaľ sa jedná o zákazky s nízkou 

hodnotou, to si musí vedieť organizácia, musí byť schopná 

spraviť si to svojpomocne. Na to nepotrebuje žiadneho 

experta, lebo v podstate vyobstarať, ja neviem, nejaký 

toaletný papier, to musí, to je veľmi jednoduché. A ak nie, 

mesto vie dať nejaké kov hav (know-how). 

Takže záver je asi taký, že odporúčame možno trošku 

met, v tejto oblasti usmerniť tieto naše organizácie.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči. 

Pán Brat,  

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

Ďakujem pekne. 

Mne sa veľmi pozdával tento príspevok. Podľa mňa 

naozaj že smeruje k výraznému zefektívneniu vynakladania 

nákladov. Vynakladania nákladov.  

A v zásade, podľa mňa, aj tu platí Paretovo pravidlo 

osemdesiat, dvadsať. To znamená, že osemdesiat percent 

problému a víziou sa dá spraviť, alebo vyriešiť za pomoci 

možnože dvadsatich percent eee tých podkladov.  

A preto som chcel navrhnúť eee, že či napríklad, eem, 

eem mestský dátový portál otvorený dátový by nemohol byť, 

napríklad, aj centrálou pre všetky tie zmluvové, zmluvné 

podklady vždy v aktuálnej verzii, ktoré možno niekoľko 

šablón by vedelo vyriešiť osemdesiat percent prípadov, 

s ktorými sa školy a tieto organizácie stretávajú. Možno by 

to bolo dobré riešenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Záhradník,  

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia,  

ja by som chcel oceniť, že mestský kontrolór a jeho 

útvar začal robiť takéto tematicky zamerané kontroly, ktoré 

prierezovo analyzujú vybrané procesy v jednotlivých našich 

organizáciách. Myslím, že sa to v minulosti v takejto, 

v takomto rozsahu nerobilo. Toto je veľmi zaujímavé.  

Verím, že to bude pokračovať tak, aby sme sa pozreli 

aj na ďalšie služby. Vieme, že už sme sa venovali tým 

autodopravám. Myslím si, že by sa bolo dobré pozrieť na 

telekomunikačné dátové služby, poistné služby, dodávky 

energií až po možno kancelárske potreby a čistiace 

prostriedky, lebo tie kontrolné zistenia, ktoré, ktoré 

prídu, majú význam nie len vo vzťahu k tým jednotlivým 

inštitúciám a pre ich riadenie, ale aj naozaj, tak ako 

povedal pán mestský kontrolór, aj na tej menežérskej 

(manažerskej) úrovni z hľadiska koordinácie eee 

obstarávania niektorých vybraných služieb, ktorá môže 

priniesť práve hospodárnejšie a efektívnejšie nakladanie 

s finančnými prostriedkami mesta. A myslím si, že to je 

veľmi užitočné.  
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A tento príspevok mestského kontrolóra 

k zefektívneniu procesov fungovania mesta bude, bude, podľa 

mňa, veľmi užitočný. 

Takže, ďakujem pekne za takýto postup.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ Košťál,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem reagovať na pána poslanca Brata, ale aj na 

pána Záhradníka.  

My v spolupráci so sekciou financií, ako magistrát 

chystá komplexný materiál, komplexný spôsob akým sa bude 

riešiť centralizácia podporných činností. To znamená právna 

činnosť, obstarávanie, účtovníctvo a podobne.  

Našou ambíciou je mať v prvom polroku ten systém 

dotiahnutý a s tým, aby od januára dvadsaťjedna časť týchto 

činností, ešte uvidíme presne ktorá, týka sa to primárne 

príspevkových a rozpočtových organizácií, aby sme mohli 
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spustiť postupne jednotlivé tieto moduly ako keby doť do 

praxe. To znamená, bude sa centralizovať tá podporná 

činnosť práve kvôli tomu, aby sa mohla používať, aby sa 

mohli používať vzory zmlúv, aby sa mohlo ako keby 

multiplikovať niektoré, niektoré tie postupy.  

Takže, ambícia tu je.  

Vnímame to aj na základe týchto zistení, že eee, že 

tie organizácie majú veľký problém robiť to kvalitne 

a robiť to efektívne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Za mňa už povedal pán Záhradník, ale ešte chcem 

doplniť otázku na pána kontrolóra. 

Viete mi porovnať eee jednotlivé domy seniorov, prečo 

je tam, sú také veľké rozdiely? Že. Aj ste sa touto vecou 

zapodievali? Že napríklad Archa tam má jedenásťtisíc, 

ostatné majú okolo šesť, štyritisíc na právnych službách. 
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Prípadne na obstarávaní je tam tiež pri tejto domov domove, 

domove služieb jedenásťtisíc a ostatné tiež majú také 

približne rovnaké sumy. Že či ste porovnávali aj ten 

rozdiel kvalitatívny, že prečo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči, samozrejme. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, každej, každej, každé zariadenie má, 

z každej kontroly vyšla správa. Čiže v podstate, v každej 

časti sme uviedli, že vl, čo, čo vytýkame danému 

zariadeniu.  

Ak, teraz si neviem rýchlo spomenúť v Arche čo bolo, 

ale viacmenej vychádzame z toho, že niektoré činnosti 

niektorí riaditelia riešili ako keby z vlastnej pozície ako 

interne.  

To znamená, mali viac menežérskych (manažérskych) 

skuto, skúseností a vedeli si zabezpečiť realizáciu zákazky 

s nízkou hodnotu v podstate svojpomocne. Niektoré 

organizácie jednoducho na to vy vysúťažili dodávateľa 

a všetko dávali dodávateľsky.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 190 

Takže, tam sú hlavne tieto problémy. Že jednoducho si 

myslíme, že niektoré činnosti musí vedieť zmenežovať 

(zmanažovať)  v rámci organizácii organizácia a niektoré 

činnosti, samozrejme, ak budú centralizované, tak tam. 

Čiže.  

Ale konkrétne veci môžme si potom prejsť, lebo nemám 

to v hlave, že za každú organizáciu, čo presne tam vytkli 

sme. To bolo dvadsaťdeväť kontrol.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tiež chcem oceniť, že ste sa pustili aj do tých záb 

zabehaných, do sledovania tých zabehaných a niekedy 

nebezpečne nieotodoxných metód pri práci našich 

organizácií.  

Nebolo by v silách mestského kontrolóra vyrobiť o tom 

nejakú metodológiu s odporučeniami, ktoré by boli 

odsledovateľné? Okrem toho, že sa niečo dá centralizovať. 
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Lebo tie dlhé roky, kedy si zvykli všetko ausorsovať 

(outsourcing), všetko sa objednáva na faktúry.  

Ešte aj poradenstvo, alebo nejaká odborná činnosť, 

ktorú má vedieť ten dotyčný a priori, tak aj tá sa v našich 

pomeroch niekedy objedná zvonku. To je všade zažraté. 

Čiže, ako nový kontrolór by ste mohli mať ten nový 

pohľad a pozrieť sa prípadne aj na mestské podniky. Viem, 

že to je už trošku iná, iná (gong) káva, ale ta 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka mestských podnikov, samozrejme, to bude 

v marci, lebo nechceli sme miešať zušky (ZUŠ) a s mestskými 

podnikmi.  

Čiže naše mestské podniky ako békáies (BKIS) a všetky 

tieto, budú v nasledujúcom zastupiteľstve pre predložené.  

Čo sa týka akciových spoločností, tie sme zčasti 

v minulosti kontrolovali. Nejaké výsledky sme vám 

predložili. Dopravný podnik, béveeska (BVS). Samozrejme, 

ideme ďalej a ideme ich, aj tieto, tieto spoločnosti 
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kontrolovať v tejto oblasti, ale asi to bude v druhom 

polroku.  

Čo sa týka nejakej metodológie?  

Viete, ja som na takom rade, že ja som kontrolný 

orgán, nie výkonný. Čiže, akonáhle vstúpim do toho, že 

budem vytvárať metodológiu pre zamestnancov, už by som bol 

v pozícii, že, že robím niečo, čo by mal robiť buď úrad, 

alebo tí zamestnanci. 

Samozrejme, doteraz vždy, pokiaľ sme boli po 

požiadaní o nejaké poradenstvo, veľmi sme ústretoví, vieme 

naše vedomosti poskytnúť ďalej, ale nechceme byť v pozícii, 

že my vytvárame metodológiu, ktorú spätne budeme 

kontrolovať.  

To vyčítal aj v podstate enkáú (NKÚ) keď povedal, že 

náš interný audit vytváral za, ako v podstate ako keby 

vnútorné riadiace smernice a tieto mal ako keby 

kontrolovať. Tieto smernice mal v prvom rade vytvárať 

gesčná sekcia a gesčná sekcia by mala v prvom rade to 

kontrolovať, potom interný audit a potom kontrolór.  

Ale samozrejme, akékoľvek poradenstvo vždy keď nás 

ria riaditeľ požiada, vieme prísť poradiť a pomôcť, ale nie 

výkonne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem v tomto poďakovať pánovi kontrolórovi, ktorý 

naozaj keď potrebujeme, poradí a veľa vecí aj predbiehame. 

Ale on nakreslil tiež tú jasnú hrubú čiaru, že ja 

kontrolujem, netvorím a myslím, že to je tak správne.  

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Čo sa deje?  

Nejde nám to?  

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ideme hlasovať o čiastkovej správe o výsledkoch 

kontroly, tak ako to máme uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Ďakujem pekne 

Ďakujem veľmi pekne,  

pán kontrolór. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej 
útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 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 
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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  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 NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

čiastkovú správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
ORGANIZÁCIE GENERÁLNY INVESTOR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pome na sedem, Personálne zmeny v orgánoch 

organizácie Generálny investor Bratislavy. 

Nech sa páči. 
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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 riaditeľa príspevkovej organizácie Generálny 

investor Bratislavy.  

Do tohto výberového konania bolo doručených celkom 

desať kompletných prihlášok.  

Na vypočutie pred komisiou boli pozvaní štyria 

uchádzači.  

Vypočutie pred komisiou aj verejnosťou sa uskutočnilo 

29. januára 2020. A výberová komisia odporučila primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Karola Machánka do 

tejto funkcie.  

Materiál bol schválený aj prerokovaný mestskou radou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Buocik,  
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máte slovo. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Chcem sa opýtať. Pán Machánek je tu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie je tu. Nemohol.  

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

Nie. Tak potom si prosím na neho telefónne číslo, mám 

asi milión námetov, ktoré potrebujeme od neho v Ružinove 

riešiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To by každý chcel.  

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

Presne tak.  

Ale ja ho dostanem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Eee. V pondelok eee o sedemnásť tridsať bola, bolo 

samozrejme stretnutie novovybraných členov s poslancami. 

Takže tam sa dalo.  

Nech sa páči.  

Pani bra Kratochvílová,  

ty máš  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len jednou 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

zelenú. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

vetou zareagujem. 
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Viem, že pán Machánek sa už angažuje, aj keď ešte 

neoficiálne. A dneska máme nejaké rokovanie kvôli 

Saratovskej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Ďakujem. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o personálnych zmenách v orgánoch eee 

GIBu.  

Chcem len upozorniť, kratučký dodatok. Ku dňu 1. 4. 

2020 ste  dostali včera. Máte to aj písomne pred svojimi, 

teda na svojich stoloch.  

Čiže, ten návrh uznesenia sa dopĺňa eee.  

Čiže vymenovanie Karla Machánka za riaditeľa 

príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislava so 

sídlom Záporožská 5 ku dňu k 1. 4. 2020. 

Toto je plné znenie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala jedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 7-Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny 
investor Bratislavy 

 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 
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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 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 NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

vymenovanie Karola Machánka za riaditeľa mestskej 

príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, so 

sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, ku dňu 01. 04. 

2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7A PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE 
BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 
RUCHU –BRATISLAVA TOURIST BOARD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

Ďakujem pekne. 
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Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu – Bratislava  Turist Bord 

(Bratislava Tourist Board). 

Možno pred tým, ako odovzdám slovo mojim kolegom, 

poprosím riaditeľa magistrátu nech to uvedie, pretože 

o tomto bode sme hlasovali minulý, minulé zastupiteľstvo. 

Tam sa udiali rôzne veci.  

Nech sa páči. 

Pán riaditeľ.  

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

Ďakujem. 

Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva bola schválená 

pani Slováková, ktorá vy vzišla z výberového konania. 

Výberová komisia odporučila iba pani Slovákovú, ktorá sa 

medzičasom rozhodla neprijať túto ponuku a teda odstúpiť 

z tejto pozície. Ešte pred tým, ako sa jej ujala. A tým, že 

výberová komisia neodporučila nikoho na druhom mieste, tým 

pádom primátor nemal možnosť zastupiteľstvu poskytnúť druhé 

m, druhé meno na schválenie.  

Treba povedať, že ja som absolvoval s pani Slovákovou 

stretnutie s komorami bétébé (BTB). Hlavný dôvod jej 

odstúpenia bolo veľmi hostilné správanie časti komôr bétébé 

(BTB) k nej, ako ku kandidátke mesta. Eee.  
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Boli prítomní aj teda traja poslanci mestského 

zastupiteľstva na tomto stretnutí.  

Zvážila si to takým spôsobom, že sa rozhodla, že do 

tak hostilného prostredia nechce ísť pracovať.  

My teraz predkladáme alternatívne riešenie tejto 

situácie, ktorá tam vznikla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mne je to úprimne ľúto. Lebo niekto sa prihlási na 

konkurz v meste, ide tam, vyhrá ho, odhlasujú ho poslanci 

a a zvyšok organizácie, ktorú má nejakým spôsobom viesť, sa 

k nemu správa tak, že ten človek si povie, tak ja toto 

nepotrebujem a a zloží tú funkciu pred tým, ako tam vôbec 

nastúpi.  

Celá táto vec vyvolala, podľa mňa, značnú krízu v 

bétébé (BTB), aj s partnermi, ktorí sú v bétébé (BTB). 

Preto je náš návrh ten, aby sme eee na minimálne dobu jeden 

rok eee eee dali, navrhli pána Vlada Greža ako krízového 

menežéra (manažéra), alebo r, alebo ria, predsedu 

predstavenstva bétébé (BTB). A myslím si, že treba. Jeho 

úloha bude nie ľahká, jasne sformulovať aký tam je problém. 

Jasne eee pomenovať aký význam má takto štruktúrovaná 

organizácia pre Bratislavu. A a navrhnúť úplne jasné ďalšie 

kroky čo sa týka podpory cestovného ruchu.  
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Takže, takže o tom je tento materiál. Ale to asi 

všetci viete, lebo to máte v onom. 

Takže, nech sa páči, odovzdávam slovo na našim 

kolegom.  

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

práv mesta: 

Tak ako už bolo teda povedané, tak 19. marca sa bude 

konať valné zhromaždenie, na ktorom budú volení noví 

členovia predstavenstva. 

A vlastne na januárovom mestskom zastupiteľstve boli 

schválení členovia predstavenstva, a teda nominanti mesta. 

A dneska je potrebné navoliť, teda dočasného predsedu 

predstavenstva organizácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči,  

pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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V prvom rade chcem povedať, že mňa teda ako človeka, 

ktorý naozaj pri tej organizácii bol od jej vzniku, veľmi, 

veľmi mrzí, že sme sa opäť dostali do tejto situácie, ktorú 

som si popravde myslela, že už niekoľko rokov máme za 

sebou. A teda, mrzí ma, že vôbec ju znovu riešiť musíme.  

Ale v súvislosti teda s materiálom, ktorý máme na 

stole, by som len chcela dať doplňujúci návrh, a to doplniť 

bod Dé (D), ktorý by znel: 

Mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo tri 

387/2020 zo dňa 30. 1. 2020 v časti A z dôvodu, že 

schválená nominantka  sa vzdala funkcie.  

Ide o to, že máme vlastne stále platné uznesenie, že 

pani Slováková je našou nominantkou. Aby sme predišli 

nejakým zbytočným problémom na valnom zhromaždení.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa.  

Asi to je správne riešenie. 

Pán Grendel,  

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

Ďakujem za slovo. 

Mmm. ani neviem presne, ako to povedať, ale ten 

postup, ktorý teraz nastáva, mi príde trochu zvláštny.  

Nerozumiem prečo sa hneď nevypisuje nové výberové 

konanie? Prečo má byť rok krízový menežér (manažér), že 

proste, ten, ten proces, ktorý teraz nastáva zrušením 

predchádzajúceho rozhodnutia zastupiteľstva, neviem. 

A a druhá vec, ktorá, nad ktorým dvíham obočie je, že 

tak, pán Grežo nám nie je dobrý ako šéf békáíes (BKIS) 

a sem ho dáme bez súťaže na rok do pozície krízového 

manažéra. To mi nedáva proste logiku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja poviem iba jednu vec k tomu.  

Toto je tretíkrát, keď sa táto vec stala. Ideme to 

tretíkrát tak urobiť, je dočasný šéf aj MIBu (MIB). Je, je, 

takisto bola dočasne poverená vedením do dnešného dňa, 

niekoľko minút dozadu aj, aj šéfka GIBu (GIB).  

To znamená, že dneska tá situácia neni stabilizovaná. 

Myslím si, že to je, to už sme absolvovali dvakrát.  
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Ja eee čo sa týka osoby pána Greža, ja myslím, že nie 

som jediný, budem veľmi rád keď ostane pracovať pre mesto 

v akejkoľvek funkcii. Teda vo funkcii, ktorá je, ktorá má 

blízko práve v tomto prípade k cestovnému ruchu. A myslím 

si, že je to človek, ktorý má historickú pamäť a budem rád, 

keď eee, keď eee túto organizáciu dá dokopy.  

On bol pri tom, keď tá organizácia vznikala. Dokým 

vznikala, on tú organizáciu aj spoluzakladal, respektíve.  

Takže, takže toľko k tomu. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Chcem len povedať, že celkom rozumiem obavám pána 

Grendela. Na druhej strane ja čítam vlastne túto, nemôžem 

to nazvať rošádu, aj tak, že to neznamená, že, že pán Grežo 

nám nebol dobrý v jeho predchádzajúcej funkcii.  

Nebol som členom výberovej komisie, nebol som ani 

pozorovateľom, ale viem si predstaviť, že jednoducho, sa tá 

výberová komisia rozhodla eee skúsiť aj nový vietor v tej 

organizácii.  
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Čiže, to, to neznamená, že, že by, že by pán Grežo 

nemal svoje kvality. Ja si ho naopak, hlboko vážim. Myslím 

si, že tú organizáciu viedol veľmi dobre. Ale tam nemusí 

byť práve tá motivácia schopnosti alebo neschopnosti.  

Na druhej strane, mesto s ním má svoje skúsenosti 

a keď, keď má jeho dôveru v tom, že zvládne situáciu, ktorú 

momentálne, ktorá momentálne v bétébéčke (BTB) nastala, tak 

si myslím, že to je celkom rozumný ťah.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj,  

vy ste prihlásený ako na procesnú. Ale to je asi 

jedno. Zelenou ste. To je. To je to nové tlačítko. 

Nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno, ja som sa zle prihlásil.  

Pardon.  

Ja nechcem otvárať meritórnu diskusiu o tom. Podporím 

tento návrh a vysvetlím prečo.  
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Ja beriem metodiku, ktorú primátor priniesol, ako 

otvorenejšiu. Chcem mu veriť, že nie sú zákulisné dohody 

s poslaneckými klubmi. Mám pocit, že to ani nepotrebuje. 

Ktorými by sa robili vzájomné kšefty. Že  vy nám dáte toho 

riaditeľa, vy nám dáte tamtoho.  

Na druhej strane, pán primátor, takéto menovanie má, 

alebo takýto váš návrh má takú istú validitu ako tie 

komisie, pretože na prvom mieste je ten fakt, že vy ste 

zodpovedný za riadenie tých podnikov. A či si to obložíte 

takou oblohou, alebo onakou, to sa môže páčiť fanúšikom, 

alebo vašej politickej skupine, ale realita je taká, že 

nesiete zodpovednosť za fungovanie tých podnikov. 

Poslanecký zbor (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Predĺžte to, lebo to bolo asi iba eee. Neviem. 

Poprosím. Na normálny čas to dajte.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

A poslanecký zbor eee stojí pred otázkou, že či vás 

politicky podporí, lebo on odborne nie nie je možné 

a samozrejme, aby posudzoval tie výberové konania.  

Ak tam aj nejaký pozorovateľ je, tak nikto z nás to 

samozrejme nezveličuje.  
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Takže, ešte raz. Ja to cením pozitívne, že sa 

pokúšate nájsť nejakú formu skĺbenia politickej vôle aj 

s nejakou transparentnosťou.  

Na druhej strane, ste zodpovedný za ten výber 

predovšetkým vy a poslanci vám buď dajú toho nominanta, 

alebo to odmietnu.  

Ten, táto základná schéma je proste zakotvená v p 

v politických vzťahoch a aj v zákone o Bratislave.  

Čiže, tak beriem aj tento návrh a ja ho ochotne 

podporím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Dolinay. 

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

Ďakujem za za slovo. 

Tak veľa vecí z toho, čo som aj chcel povedať, tak 

povedal aj pán Budaj, takže tiež chcem podporiť tento 

návrh. 
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Ono to treba brať v tých širší, širších 

súvislostiach, lebo to súvisí aj s transformáciou békáíes 

(BKIS), o ktorom budeme o chvíľku rokovať v ďalšom bode, 

kde z békáíes (BKIS)  sa plánuje už skôr akoby len so 

servisnou organizáciou mesta. Akoby taká väčšia dá sa 

povedať, že mestská íventovka, ktorá nemá až tak vymýšľať 

kultúrne programy, bude to skôr na kultúrnom oddelení, 

ktoré bude zadávať úlohy práve békáíes (BKIS)  a podobne.  

S tým, že bétébéčko (BTB) dostane ešte aj do 

portfólia, napríklad, Korunovačné slávnosti.  

Takže myslím si, že práve tá nominácia pána Greža je 

úplne na mieste v do bétébé (BTB). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lenč,  

máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Určite vášmu bystrému oku neuniklo, že som nehlasoval 

za zaradenie tohto bodu na rokovanie. A keď sa to tu už 

dostalo, tak podľa mňa, je to v nesprávnom poradí. Najprv 
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mal byť asi ten bod, ktorý ide teraz za za tým, a až potom, 

pretože ak teraz schválime pána Greža, tak záro, zároveň 

bude riaditeľom dvoch organizácií.  

Troška ma predbehol pán Grendel s mojimi otázkami. Ja 

som tiež sa pozastavil nad tým, že teda, máme tu nejaké 

princípy personálnej práce a a obsadzovania týchto pozícií 

a chýba mi teda výberové konanie, keď to prvé bolo 

neúspešné.  

A aj keď tuto pani kolegyňa hovorí, že pán Grežo bude 

dočasný riaditeľ, ja v tom uznesení nič takého nevidím, že 

by mal byť dočasný.  

Myslím, že, že poverenie vedením akejkoľvek 

organizácie je úplne vo vašej kompetencii a nemusíte si to 

dať dokonca ani schvaľovať do do mestského zastupiteľstva.  

Takže, ďakujem zatiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Brat. 

Ešte, pardon, pani Svoreňová. 

Nech sa páči. 
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Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ja som len chcel reagovať na to, že myslím si, že pán 

Lenč nemá pravdá s tým, že to nemusí ísť do zastupiteľstva, 

lebo to zase vyplýva zo zákona o cestovnom ruchu, podľa 

ktorého je založená Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu.  

Čiže, z toho dôvodu to musí ísť do zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. 

A ja iba upresním to, že vlastne my nehlasujeme 

riaditeľom, my iba hlasujeme o tom, že ho navrhneme, aby ho 

valné zhromaždenie eee schválilo.  

Á pán Brat, 

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel povedať, že naozaj je  zbytočné za tým 

hľadať nejakú eee politiku. Eee z môjho pohľadu je to 

štandardné manažérske rozhodnutie. V tomto momente je 

situácia v bétébé (BTB) taká, že si žiada človeka, ktorý 

splní funkciu krízového manažéra.  
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A som rád, že toto je momentálne to riešenie v rámci 

celej tej škály možností, ktoré sa eee ponúkajú, je to 

v tomto momente to s najväčšou perspektívou, že tá 

organizácia sa ďalej bude nejakým spôsobom rozvíjať.  

Ale myslím si, že je to naozaj krízový menežér 

(manažér) a netreba za tým hľadať žiadnu nejakú politiku 

alebo begrand (background). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická, pán Buocik. 

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

Úplne, ale veľmi krátko.  

Ja som v bétébé (BTB) pôsobil štyri roky 

v predstavenstve v tom predchádzajúcom období.  

Ja by som možno aj niektorých kolegov opravil v tom, 

že nie som si celkom istý, či tam treba krízového menežéra 

(manažér), treba tam niekoho vzhľadom k tomu, že človek, 

ktorý bol vybratý na výberovom konaní tým, tú svoju 

nomináciu vrátil. Nie som si vedomý toho, že by v bétébé 
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(BTB) bola nejaká kríza. Treba tam človeka, ktorý to bude 

viesť. Je to návrh mesta. V tomto zmysle ho treba 

rešpektovať. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A možno to využijem na to, aby som sa aj poďakoval 

pani Melicharovej, ktorá to roky viedla s obrovským 

zápalom. Ja sa s ňou určite ešte stretnem a budem sa s ňou 

baviť o tom, o tomto celom.  

Ďakujem pekne. 

To znamená.  

Ešte poznámka jedna.  

Pán Brat. 

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

Pán Buoci,  

ak dovolíte, je to kríza minimálne z toho pohľadu, že 

riadnym výberovým konaním bola vybraná kandidátka, ktorá 

mala zastávať túto funkciu, mala dôveru mesta a napriek 

tomu nastala, myslím si, že niečo blízke šikane zo strany 
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viacerých orgánov bétébé (BTB). A myslím si, že to má tak 

blízko ku kríze. Minimálne kríze dôvery.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 

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

Takže z môjho pohľadu je to dôvod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A 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 personálnych zmenách v Bratislavskej 

organizácii cestovného ruchu.  

Ale najprv budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne 

Svoreňovej.  

Ja ju, ja ho zaraďujem, eee, pani poslankyňa, ako bod 

A. pretože lo logiky veci hovo teda vyplýva, že najprv 
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musíme zrušiť to uznesenie, ktorým sa nominovala pani 

Sláviková a až potom môžme eee ostatné body Bé (B), Cé (C), 

Dé (D) schváliť. 

Čiže najprv ideme hlasovať o návrhu pani poslankyne. 

Doplniť uznesenie o časť A, kde zrušujeme uznesenie 

mestského zastupiteľstva 387 z dvetisíc dvadsiateho, teda 

z roku 2020 eee z dôvodu schválenia nominá, z dôvodu, že sa 

nominantka vzdala funkcie.  

Čiže, tak ako to máte uvedené v tom materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o predloženom návrhu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a  

nehlasovalo nu, d dva. Dvaja poslanci alebo poslankyne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 7A-Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu –Bratislava Tourist Board 

 
návrh p. Svoreňovej – časť A (zrušenie uznesenia mestského 

zastupiteľstva č. 387/2020 
 

 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 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. ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B.Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, návrhová komisia.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu ako celok s tým, že sa 

logicky menia body A, na Bé (B), C0 (C) a Dé (D).  
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A takisto aj v časti, ktorá bola pôvodne Cé (C) 

v textovej, v textovom znení sa bod A mení na Bé (B) 

a béčko na céčko. 

Čiže ideme hlasovať o uznesení ako celku doplnenom 

o časť, ktorú sme schválili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných štyridsaťdva poslankýň alebo poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 7A-Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu –Bratislava Tourist Board 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien 

  

 Prítomní: 42 Áno 40 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  

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 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B.Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

časť A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 387/2020 zo dňa 30. 01. 2020 z dôvodu, že 

schválená nominantka sa vzdala funkcie 

 
B. schvaľuje 
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návrh na odvolanie Ing. Alžbety Melicharovej z funkcie 

predsedníčky predstavenstva organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board so 

sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088. 

 
C. schvaľuje 

návrh na vymenovanie Ing. Vladimíra Greža za predsedu 

predstavenstva organizácie Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088. 

 
D. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 

návrh na odvolanie predsedníčky predstavenstva a voľbu 

predsedu predstavenstva organizácie podľa bodu B a bodu C 

tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 NÁVRH NA ODVOLANIE A VYMENOVANIE 
RIADITEĽA/KY PRÍSPEVKOVEJ 
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ORGANIZÁCIE BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A 
INFORMAČNÉ STREDISKO (BKIS) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme bod číslo osem, Návrh na odvolanie a 

vymenovanie riaditeľa, riaditeľky príspevkovej organizácie 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  békáíes 

(BKIS). 

Nech sa páči,  

šéfka oddelenia kultúry pani Ivašková, máte slovo. 

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

kultúry: 

Ďakujem za slovo. 

Tak dobrý deň. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

dovoľte mi uviesť materiál.  

Mesto Bratislava vyhlásilo 6. decembra výzvu na 

výberové konanie na riaditeľa, alebo riaditeľku 

Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.  

Do tejto výzvy sa nám prihlásilo sedem kompletných 

uchádzačov, alebo teda sedem kompletných prihlášok, z čoho 

komisia v zložení pán Jakub Kmeť, Zuzana Hekel, Drahomíra 
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Juríková a Anna Hudáková a poslankyňa pani Elena Pätoprstá 

vybrala štyroch kandidátov, ktorí sa prišli predstaviť na 

výberové konanie na jeho neverejnú a verejnú časť.  

Jednotliví kandidáti sa predstavili v abecednom 

poradí. 

Boli to kandidáti  

pán Vladimír Grežo, ďalej to bol pán Marián Horňák 

(Hornyák), pani Katarína Hulíková a pán Roland Tóth.  

Na základe výberového konania, ktoré prebiehalo 14. 

februára 2020 navrhla hodnotiaca komisia na základe 

celkového získaného počtu bodov a preferenčného poradia, 

aby pán primátor navrhol vám ako členom zastupiteľstva na 

túto pozíciu riaditeľky Bratislavského kultúrneho 

a informačného strediska pani Katarínu Hulíkovú.  

Ešte si dovolím doplniť, že komisia vyzdvihla u pani 

Hulíkovej to, že ide o uchádzačku, ktorá je veľmi zrelou 

kandidátkou, má skúsenosti v mediálnej, kultúrnej oblasti 

a zároveň má veľmi drobné, dobré schopnosti integrovať 

a zlaďovať rôzne záujmové skupiny a agendy pre spoločný 

cieľ.  

Zároveň komisia konštatovala, že možno u nej 

predpokladať plynulé, bezkonfliktné prevzatie békáíes 

(BKIS), spoluprácu so súčasnými zamestnancami, ako aj 
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splnenie požiadavky vyplývajúcej zo zadania, lebo ako 

viete, čaká nás reštrukturalizácia tejto organizácie a jej 

postupná premena na serviskú organizáciu, ale nie len. To 

všetko bolo v tých podmienkach zadania.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Grendel,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Najprv tak s humorom.  

Naozaj, akože z nadhľadu chcem povedať, že škoda, že 

v békáíes (BKIS)  nie je kríza, mohol tam pán Grežo ostať.  

A chcem sa spýtať na jednu vec.  

V tom materiáli, v tom materiáli sa v jednej vete 

spomína delimitácia divadla. Predpokladám, že ide o Divadlo 

dépéóhá (DPOH). K tomu som sa chcel opýtať, kedy k tomu má 

dôjsť? Za akých podmienok? Aký bude mať to divadlo 
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rozpočet? Personálne obsadenie? Ako sa bude vyberať 

riaditeľ?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

Pani Ivašková. 

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

kultúry: 

Ďakujem za slovo. 

Takto. To, že bude divadlo delimitované, ste ako 

poslanci a poslankyne schválili v rámci programového 

vyhlásenia primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. 

To je dôležitá informácia.  

A čo sa týka tejto delimitácie. 

My samozrejme, nerozvádzame ju bližšie v tom 

výberovom konaní na riaditeľa békáíes (BKIS), ale to, čo 

tam spomíname a čo je veľmi dôležité?  

Delimitovať divadlo nie je ľahká úloha. Bude to veľmi 

náročný proces. A dôležitou úlohou je pre mesto, aby 

komunikovalo s odbornou obcou, ktorá sa tejto oblasti 

venuje, aby sme pracovali s viacerými, aj máme rozpracované 
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viaceré vra varianty čo ďalej robiť s týmto divadlom, 

pretože určite súhlasíte, že to, čo je kľúčové je, neprísť 

s variantom a neponúknuť variant, na ktorý mesto nebude mať 

financie.  

To znamená, presne ako ste povedali. Kľúčovou 

informáciou tam bude financovanie.  

A tie názory verejnosti, viete. Odborná verejnosť sa 

pozerá na divadlo s s rôznych s, ako rôzne spektrum tých 

variantov je od toho, že by malo naďalej ostať divadlom, 

ktoré bude dokonca mať vlastný herecký súbor, bude mať 

vlastnú dramaturgiu, riaditeľa a samozrejme, režiséra, až 

po variant, že by to možno mal byť priestor, ktorý by sa 

poskytoval nezávislým divadelným centrám, ktoré by tam 

realizovali svoje aktivity.  

A našou úlohou ako mesta je zmoderovať túto diskusiu 

odborných pohľadov a názorov a zároveň si vypracovať dobrú 

analýzu a dobrý finančný model toho, čo by sme vedeli 

uniesť a samozrejme komunikovať o tom aj s inými aktérmi.  

Vieme, že aj Bratislavský kraj zriaďuje divadlá. 

a tak ďalej.  

Čiže, to bude diskusia náročná. My odhadujeme, že tá 

diskusia bude trvať celý tento rok 2020 s tým, v ideálnom 

prípade, aby sa to divadlo oddelilo k 1. 1. 2021. 
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Čo sa týka toho postupu, samozrejme, v prípade, že by 

sa išlo, že to bude divadlo s vlastným riaditeľom, čo by 

mal byť ten model, ktorý, ktorý veríme, že nech sa 

ktorýkoľvek variant zvolí, potrebuje to mať svojho 

riaditeľa. Samozrejme, bude vyhlásené výberové konanie, 

ktoré bude prebiehať podľa zásad, ktoré ste schválili 

minulý rok vo februári.  

Takže, asi toľko zatiaľ odo mňa. 

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Budaj, 

nech sa páči, máte faktickú. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). Ja myslím, že 

poslanci boli predpokladali, že keď sa to znovu spomína, že 

už nejaký alternatívy budú na stole. No tak v poriadku. Ak 

sa odvolávate na to pôvodné, eee, na tie vízie, ktoré boli 

v tom programovom, v programovej vízii pána primátora, tak 

okej, len tie práve boli schválené s tým, že sa očakávalo, 
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že do nejakého roka sa začnú premieňať na programové 

materiály.  

Verzia, či bude, či bude niekomu zverené, napríklad, 

agentúrne. Či bude riadené mestom ako zájazdové divadlo, 

kvázi, alebo či bude riadené mestom ako plnoformátové, 

alebo proste nejak formátové divadlo s vlastným súborom.  

Sú v zásade tri verzie, ktoré boli aj v okamihu, kedy 

sme, sa nám podarilo zachrániť dépéohá (DPOH) a nestali sa 

z neho garáže. (poznámka: nezrozumiteľné slová) (gong), ale  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Už som vám avizoval cez prestávku, že vystúpim 

k tomuto bodu.  

Keby mi to trvalo dlhšie ako päť minút, tak poprosím 

o predĺženie času.  
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Ja som sa ako pozorovateľ zúčastnil tohto výberového 

konania a rád by som teda ctenému zastupiteľstvu zreferoval 

nejaké moje skúsenosti a pocity, ktoré som z toho mal.  

Takže, ako kolegovia vedia a už to tu aj pani vedúca 

povedala, tak to výberové konanie pozostáva z troch častí, 

z neverejnej, z verejnej, z verejného vypočutia a potom 

z vyhodnotenia.  

Čo sa týka tej neverejnej časti, tak eee,  začnem 

šumami, ktoré som počul, pretože už dlhšie pred týmto 

výberovým konaním sa pošuškávalo, že víťaz je dopredu 

určený. A priznám sa, že výsledok ma nepresvedčil o opaku.  

Uchádzači o post riaditeľa sa prezentovali pre pred 

päťčlennou komisiou zloženou so starostlivo vybraných 

odborníkov a jednej poslankyne. Čo ma na výberovej komisii 

prekvapilo je fakt, že traja členovia z piatich si 

s víťazkou tykali. Pozitívom je to, že to priznali a pred 

pozorovateľmi nič nehrali.  

Neverejná časť prebehla bez väčších problémov 

a nikomu z uchádzačov nebolo nič vytknuté, ani 

z profesionálneho hľadiska, ani z oblasti integrity.  

Pozorovatelia do vypočutia nezasahovali, klásť otázky 

nemali dovolené.  
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Verejná časť. Uchádzači pätnásť minút prezentovali 

svoje vízie, pätnásť minút odpovedali na otázky komisie 

a pätnásť minút na otázky verejnosti.  

Čo sa týka vizuálnej stránky prezentácií, tak musím 

povedať, že som bol dosť sklamaný. Prehľadná a zaujímavá 

bola iba jedna, dávam do pozornosti, že sú na stránke 

mesta.  

Trochu ma prekvapila z môjho pohľadu zaujatá otázka 

pána Vagača smerom k pánovi Grežovi. Prečo békáíes (BKIS)  

nerobí monitoring, ktorý by bol odovzdaný pre poslaneckú 

komisiu? Myslím, že robenie monitoringu a prieskumov 

verejnej mienky nie je náplňou práce békáíes (BKIS), ale 

máme na to Metropolitný inštitút.  

Keď beriem do úvahy závery komisie, som rozčarovaný. 

Moje poradie je totižto úplne opačné. Podľa môjho 

subjektívneho hodnotenia bola prezentácia víťazky najhoršia 

a odpovede eee na kladené otázky najmenej presve 

presvedčivé.  

Ak si dobre pamätám, tak zakončila odpovedanie tým, 

že je rada, že už sa jej nikto na nič nepýta.  

Čo sa týka tej časti vyhodnotenia, tak pozorovatelia, 

hoci sa domáhali svojej prítomnosti, neboli pripustení 

s odôvodnením, že  s tým musí súhlasiť celá komisia. Pán 
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Kmeť ako predseda komisie nám, nám avizoval, že dvaja 

členovia nesúhlasia s našou prítomnosťou, hoci v zápisnici 

som našiel uvedené, že nadpolovičná väčšina komisie bola 

proti. Dodatočne som sa dozvedel, že dvaja členovia komisie 

mali problém vysloviť svoje výhrady voči niektorým 

uchádzačom pred pozorovateľmi. Tu podotýkam, že sme tam 

zastupovali poslanecké kluby a boli sme oficiálne 

nominovaní.  

Komisia pre istotu neodopri neodporučila primátorovi 

alternatívu, ale vybrala pani Hulíkovú ako jediného 

schopného a vhodného kandidáta, pričom podľa mňa dvaja 

najschopnejší kandidáti sa stali (gong) na posledné dve 

miesta.  

Myslím, že pani Hulíková nemá skúsenosti s riadením 

takej organizácie akou békáíes (BKIS)  je, s takým 

portfóliom činností ako békáíes (BKIS)  vykonáva a s takými 

nárokmi, ktoré mesto na békáíes (BKIS)  má.  

Sú rozbehnuté, alebo pripravované podujatia, ktoré 

nestrpia nečinnosť a alebo robenie auditov, nastavovanie 

koncepcií, vypracovávanie stratégií a definovanie priorít. 

Na tieto veci má byť určený niekto úplne iný a nie riaditeľ 

békáíes (BKIS). To má byť výkonný profesionál a nie 

vizionár.  
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Viete, pani Hulíková je spoluvlastníkom iventovej 

(eventovej) agentúry a v jej programe som našiel zmienky 

o podpore podujatí tretích strán, silnú podporu kvalitných 

projektov z dielne tretích strán a identifikáciu v zmyslý 

zmysluplných partre partnerstiev s tretími stranami. Bojím 

sa troška konfliktu záujmov a toho, aby sa z békáíes (BKIS)  

nestal iba zadávateľ mestských inven íventov (eventov) do 

externého prostredia.  

Bojím sa, že kultúra v meste eee bude natoľko 

progresívna, že bude stáť omnoho viac finančných 

prostriedkov ako je tomu doteraz.  

Keď som dostal imejl (email) so závermi komisie, 

dostavil sa mi pocit, že ako pozorovateľ som bol na nejakom 

inom výberovom konaní. Pani Hulíková ma vôbec 

nepresvedčila, a preto za ňu hlasovať nebudem. 

Neviem, ako hlasovanie dopadne, ale už teraz chcem 

poďakovať súčasnému riaditeľovi békáíes (BKIS)  pánovi 

Grežovi za jeho profesionalitu akou sa zmocnil a nie celkom 

ľahkých výziev a za jeho prácu pre toto mesto. Zdá sa mi, 

že z toho mála peňazí, ktoré mesto na kultúru dáva, vedel 

urobiť podujatia, ktoré ocenili mnohé osobnosti kultúrneho 

života i samotní Bratislavčania. Vďaka patrí (gong) aj 

celému tímu jeho spolupra 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. Máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela tiež poprosiť o predĺženie, ak by 

som hovorila dlhšie.  

Ja som bola členom výberovej komisie. Teda, nebola 

som, tak ako pri Bratislavskej vodárenskej, iba 

pozorovateľ. Ja som tam dostala možnosť byť aj pri tej 

poslednej časti, kedy sa v podstate bodovalo a robil sa 

konečný výber. Preto som aj pánovi primátorovi odporučila, 

aby sa do našich, do nášho uznesenia dostala podmienka, 

alebo požiadavka, ktorú vyslovil pán Lenč, aby sa 

pozorovatelia v celom procese zúčastňovali rozhodovania 

komisie, aj keď síce nedostávali možnosť dávať otázky, iba 

vo verejna nej časti, ale aby mohli pozorovať celý proces, 

aby sa nestalo to, že majú z toho nejaký nepríjemný pocit, 

alebo pocit, že za tými zatvorenými dverami sa rozhodovalo 

nejak inak.  

Ja som mala dobrý pocit napriek tomu, že som išla 

s tým, že podľa môjho názoru je pán Grežo jediný a najlepší 
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eee najlepší kandidát. Bola som o tom presvedčená. Dokonca 

som sa aj priznala, že pána Greža poznám dlhé roky a môže 

tam byť istý eee konflikt.  

Ja si s ním síce netykám, ale mala som, veľmi som 

oceňovala jeho prístup v časoch, kedy nemal vôbec možnosť 

eee ma, nemal veľkú podporu vedenia, najmä pri ochrane 

pékáó (PKO), bolo to aj vo viacerých situáciách. A veľmi 

som mu priala, aby pri novom vedení viedol ako keby to, čo 

chcel konečne urobiť pod novým vedením.  

V priebehu ale výberového konania eee som pochopila, 

že máme veľmi dobrých kandidátov, minimálne boli traja 

takí, že rozdiel medzi nimi bol pre mňa až taký, že som sa 

naozaj do poslednej chvíle nevedela rozhodnúť.  

Sama som si to vyhodnotila tak, že jeden z týchto 

kandidátov, pán Tóth, je naozaj človek, ktorý by doniesol 

európsky rozmer do tohto eee do tejto inštitúcie, ale bol 

veľmi úzko zameraný na operu a eee muzikály. Sám o tom aj 

hovoril v tej neverejnej časti. A možnože by sa mal 

zúčastniť výberového konania na riaditeľa eee divadla. To 

mu teda plne odporúčam.  

Eee druhý kandidát, podľa mňa, mal konflikt záujmov, 

alebo možnože bol dobrý menežér (manažér), ale mal 

prepojenie podľa mňa, na istú skupinu, ktorá by bola asi 

veľmi ťažko od eee odkomunikovaná. Osobne si myslím, že mu 
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chý, že, ako, bol výborný menežér (manažér), ale chýbala 

mu, chýbala mu nejaká vnútorná integrita eee, ktorú ja teda 

považujem za dosť dôležitú.  

Mňa pani Horňáková presve, pardon, pani Katarína 

Hulíková presvedčila takou vnútornou ženskou silou. Možnože 

mám trochu iný pohľad ako mužský kolegovia, ktorí asi 

čakajú takú, takého väčšieho vodcu, alebo silnejšieho, 

silnejšiu osobnosť. Ja si myslím, že práve ona bude 

integrovať kolektív. Nebude ho polarizovať, ako by to bolo 

možno pri take, pri nejakých silnejších osobnostiach. 

A využije aj to, tú svoju vlastnú skúsenosť a v podstate 

priateľský vzťah aj so súčasným eee pánom riaditeľom 

Grežom.  

Zároveň sa chcem aj pánovi Grežovi veľmi poďakovať 

a myslím si, že nežijeme v krajine, kde človek s takýmito 

schopnosťami odchádza niekde do kotolne, ale žijeme 

v demokracii, kde práve naopak, tým že odchádza s veľkou 

cťou a s veľkým uznaním, tak bude mať dvere otvorené možno 

aj niekde inde.  

Ale cítila som, že v jeho osobe, (gong) ktorá má 

veľkú skúsenosť, nie je možné prekonať po tých šestnástich 

rokoch niektoré bariéry, ktoré eee dlhoročná moc, alebo 

ovládanie nejakej takejto organizácie už mu neumožňuje 

trochu sa vymaniť z tých svojich koľají. To bolo moje 

vnútorné rozhodnutie.  
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A napriek tomu, čo hovoril pán Budaj, že pán primátor 

preberá zodpovednosť, ja osobne cítim veľkú zodpovednosť za 

výber pani Kataríny Hulíkovej a myslím si, že sa tejto 

zodpovednosti nezbavím ani, ani po ďalšie obdobie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Dolinay, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som bol súčasťou tohto výberka a ako člen 

pozorovateľ.  

Eee. Jediná vec, ktorá ma na tom vyrušila v tom 

momente bola, že ako pozorovatelia sme neboli prizvaní 

k záverečnému hodnoteniu komisie.  

Pracoval som vtedy so sumou informácií, že pri 

všetkých komisiách výberkách sme boli pozývaní, ale na 

základe štatútu nie je to tak.  

Je to úplne legitímna ne rozhodnutie komisie, že 

pozorovatelia nebudú pri pri ho hodnotení. Fakt sa tam 
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preberajú niekedy informácie, kt ktoré proste musí si 

usporiadať komisia navzájom. 

Ja som bol doteraz súčasťou výberka MIBu (MIB), kde 

pozorovateľov sme prizvali, ale bolo to rozhodnutie 

komisie.  

Áno, túto informáciu som si dal dokopy neskôr.  

K samotnému procesu.  

Boli tam eee takí traja veľmi silní kandidáti zo 

štyroch. A samotný proces je, bol prebiehal úplne 

transparentne. Eee. Vybratá kandidátka spĺňa úplne 

parametre viesť takúto mes mestskú firmu. Má tie 

skúsenosti.  

A mali sme tam aj zástupcu za poslancov, ktorý ná, 

ktorý proste dohliadal a nemám dôvod tiež spochybňovať 

tento, toto výberko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vlastne už v troch príspevkoch odoznel ten problém, 

ktorý tam je, že mmm, že vlastne poslanci pozorovatelia 

nemohli ísť ď ďalej na tú de deliberáciu, alebo to vý, tú 

diskusiu poroty.  
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Ja si myslím, že, ja som si dal vybrať, máme za sebou 

devätnásť výberových konaní, z toho iba v dvoch poslanci 

boli pri tom procese a v sedemnástich nebol problém. Ne 

nemali záujem ísť, alebo nešli do toho procesu. 

Chcem iba upozorniť, že, že často krát tá porota sa 

ne ne ne nestretne hneď ten istý deň, lebo sa skončilo 

večer a stretáva sa na druhý deň a tak ďalej.  

Osobne si myslím, že nemo, nebude mať nikto problém 

s tým, keď si to nejak jasne definuje v tých našich 

pravidlách prijatých vo februári a definujeme to, že, že 

pozorovatelia budú môcť ísť a pozorovať celý proces až do 

konca a budú tam aj keď sa porota bude radiť o tom, koho 

vyberú.  

Ja myslím, že s tým neni problém. Musíme to iba eee, 

musíme odtiaľ vyňať ten, ten prvok, že nejakí porotcovia, 

teda nejakí naši porotcovia, že hlasujú o tom, alebo také 

niečo. A ja si myslím, že čakajú nás ešte zoologická, 

čakajú nás ďalšie (gong) konkurzy, takže to bude, alebo 

teda výberové konania, takže by to mohlo byť toto riešenie. 

A keď sa na tom nejak ústne zhodneme, tak my to predložíme 

do budúceho zastupiteľstva.  

Nech sa páči, s faktickou pán Tešovič. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pre mňa je trošku také, také nepochopiteľné, že na 

jednej strane tu odznelo, aj u predrečníka, že, že 

pozorovatelia nemôžu byť prítomní počas vyhodnocovania a na 

druhej strane sa potom podrobnosti riešia na 

zastupiteľstve. 

Ja vám poviem, že tam, kde som bol, tak tam som nemal 

žiadnu pochybnosť a tam, kde som nebol, tak to ja neviem 

vyhodnotiť. Proste, pre mňa je táto debata sčasti bezcenná, 

pretože neviem si z toho spraviť názor, lebo som tam nebol 

a tí kolegovia, ktorí tam boli, tak pokiaľ, pokiaľ, ktorí 

mali výhrady, tak na to sú možnože aj poslanecké kluby, že, 

že si to mohli, mohli nejakým spôsobom vyjasniť a dnes sme 

sem naozaj mohli dôjsť už pripravení bez nejakých 

pochybností, alebo otázok. Čiže.  

Lebo ja sa v tomto smere, na základe tejto debaty, si 

neviem spraviť názor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem veľmi pekne, vážený pán primátor. 

A ja sa chcem v prvom rade ospravedlniť, dnes ráno 

som sa zobudil s pánskou smrteľnou chorobou na šesť písmen 

a a vždycky keď si tu vzadu kýchnem, tak pán Grendel sa na 

mňa vyčítavo pozrie, ako keby som mal koronavírus, ale 

ubezpečujem vás, že to nie je ono. A preto nebudem hovoriť 

dlho a aj sa poberiem z rokovania radšej trošku preliečiť 

domov. 

Ale tak, jako sa niekedy hovorí, že premeškal si 

úžasnú príležitosť mlčať, tak ja to cítim tak, že keby som 

sa teraz neozval, premeškal by som veľkú príležitosť 

povedať jednu vec.  

Ja chcem poďakovať pánu Grežovi za tie roky, ktoré 

viedol békáíes (BKIS), pretože je tu prácu odrobil naozaj 

veľmi, veľmi dobre. A vážim si aj to, že teda, nie je to 

človek, ktorý by bol odídený, ale ktorý bude ďalej 

pokračovať, aj keď pod hlavičkou inej inštitúcie.  

Mnohí z nás, ktorí sme vstúpili po posledných voľbách 

do funkcií, tak akože, je to strašný náklad roboty. Pán 

primátor to určite vie po potvrdiť, ale povedzme na rovinu, 

že niektorí z nás to nemajú až také ťažké pretože tá latka 

nebola položená úplne vysoko predtým. Ale nové vedenie 

békáíes (BKIS)  to bude mať veľmi ťažké, pretože tá latka 
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je postavená veľmi vysoko a chcem im teda povedať, že im 

držím palce, aby dokázali pokračovať v tej dobrej robote, 

ktorú békáíes (BKIS)  robilo.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A s faktickou poprosím pána Buocika.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som sa chcel prihlásiť predtým, keď ste vy 

hovoril, len nejak mi to nešlo.  

Čo sa týka tej účasti na tom neverejnom zasadnutí, ja 

sám som bol s Gáborom Grendelom na neverejnom zasadnutí 

výberovej komisie na šéfa OLO. A ja musím povedať, že bolo 

to veľmi dobré, pretože sme naozaj videli, že tam prebieha 

tá debata a som presvedčený o tom a ktokoľvek by, by sa ma 

opýtal na to, že či z kandidátov, ktorí sa prihlásili do 

výberového konania na OLO, či tá komisia vybrala 

najlepšieho, tak ja za seba viem povedať, aj práve preto, 

že sme boli aj na tej neverejnej časti, to znamená, sme 

videli tú debatu, ktorá tam prebiehala, ako sa ten názor 
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vôbec formoval, ja musím povedať, že to bolo veľmi vzácne 

a v tomto zmysle viem povedať, že tá komisia vybrala naozaj 

najlepšie, najlepšie, najlepšieho kandidáta z tých, ktorý 

bol prihlásený.  

Takže, aj do budúcna ostatní kandidáti keď budú  

chcieť, poslanci, byť na neverejnej častí, je (gong) to 

dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Poslanci stále môžu byť na neverejnej časti. 

Hej? pozorovatelia.  

Pani starostka Kolková.  

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Chcem sa pripojiť k Maťovmu poďakovaniu pánu Grežovi 

za jeho doterajšiu prácu, bola to vždy výborná spolupráca 

s profíkom a jeho tímom, ktorý proste množstvo podujatí buď 

sami organizovali, alebo v Devíne podporovali, aby sme ich 

vedeli v našich sťažených podmienkach zrealizovať.  

Eee. Je mi tak trošku ľúto, ale zdá sa, že, že teda 

končí, ale zdá sa, že je rozhodnutá, a preto by ma 
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zaujímalo, chcem len poprosiť o nejaký eee, nejaký kontakt, 

alebo nejaké usmernenie ako tá najbližšia spolupráca s 

békáíes (BKIS)  pod vedením pani Hulíkovej bude vyzerať. 

Lebo sezóna nie že za dverami, ona už beží.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Krajčír. 

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

Ja by som sa tiež chcel veľmi pekne poďakovať Vladovi 

Grežovi.  

A chcel by som poďakovať aj pánovi primátorovi, lebo 

povedal to, čo mňa veľmi trápilo. Tým, že aj ja som bol 

pozorovateľom a bol som vykázaný, že som nemohol byť počas 

celého procesu, nevidím rozdiel medzi mnou a verejnosťou 

v tom prípade, a ďakujem pekne, že si to zadefinujeme do 

budúcna a budeme mu, lebo ste uznali tiež, že ten poslanec, 

ktorý teda dostal tú dôveru za ten svoj klub, môže byť 

celým procesom.  

Pozorovateľ znamená, že to pozoruje, nezasahujeme do 

toho.  
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Takže ďakujeme. Ja by som bol do budúcna rád pri tom 

výberovom konaní, keď máme byť transparentní, vtedy je to 

transparentné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Rád sa vyjadrím. Hlavne eee k tej otázke toho celého 

výberového procesu. 

Eee. Ako, kultúrna komisia, my sme teda požadovali, 

aby sa, tak ako sa robili výbery na mestské podniky, aby sa 

urobili teda na, na na podniky ako, akciové spoločnosti, 

aby sa robili aj pre pre tieto príspevkové organizácie. 

A musím teda poďakovať tie oddeleniu kultúry, že, že 

skutočne veľmi precízne, zodpovedne a veľmi odborne 

pripravuje jednotlivé, jednotlivé tieto výberové konania 

a hlavne tie komisie.  
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To znamená, preto reagujem teraz týmto mojim 

príspevkom na pána Lenča, lebo zdá sa mi, ako keby chcel 

spo, spochybniť tú kompetentnosť tej komisie, že ako keby 

ne nerozhodovala správne. A myslím si, že, že práve mám 

skúsenosť, teda už z dvoch komisií a musím povedať a oceniť 

akým spôsobom to bolo pripravené, akým spôsobom to bolo 

vedené a akí ľudia tam boli ako vybratí.  

Skutočne, spochybňovať ľudí v tejto komisii, ktorá 

robila pri békáíes (BKIS)  je zvláštne, lebo minimálne tých 

troch ľudí poznám a, a sú to naozaj profesionálni členovia 

a hlavne tá osobná integrita tých ľudí dáva, dáva zadosť 

toho, že sa rozhodovali správne a zodpovedne.  

A myslím si, že, že takto ex post to hodnotiť 

a zvlášť takto na zastupiteľstve je veľmi zvláštne.  

Potom zareagujem na tú, na tú jeho poznámku, že 

dopredu ako keby chcel očierniť pani Holíkovú za to, že 

pracovala v intovej, v íventovej (eventovej) agentúre a že 

je je ne nejaká spoluvlastníčka čohosi a že to dáva dopredu 

ako konflikt záujmov. Ja si myslím, že to je minimálne 

zvláštne, že to takto spomína, lebo však práve my tam 

chceme odborníka, ktorý má s tým skúsenosti. Takže, práveže 

chceme človeka, ktorý, ktorý v tom robil, takže ja nevidím 

v tom nejaký konflikt.  
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Zase je to, eee ďalšie jeho, jeho spochybnenie toho, 

že či, či je pani Hulíková eee ten správny kandidát. No ja 

som sa zúčastnil ako pozorovateľ a ja práve som nadobudol 

presne tie, tie isté, to isté presvedčenie, že áno, že, že 

výborne tá komisia vybrala. A že to je presne to, čo 

vlastne chceme.  

Eee. Na tú,  

Potom poprosím, ak by som hovoril dlhšie, o pridanie. 

Eee. Tú vec, ktorú ste spomenuli, že ja som položil 

otázku. Tak ja som položil otázku takú, akú som potreboval 

položiť práve preto, lebo ako člen kultúrnej komisie sme za 

ten rok s pánom Grežom komunikovali a naozaj nám predkladal 

eee vyhodnotenie kultúrneho leta a naozaj mi tam chýbali 

veci, ktoré som považoval za samozrejmé. A nemyslím si, že, 

že by sme si teraz tu mali ako kritizovať otázky, že ja som 

položil zlú otázku. Ja si myslím, že som ju položil veľmi 

zodpovedne a kompetentne a naozaj som potreboval vedieť 

prečo takým, alebo onakým spôsobom bolo kultúrne leto 

vyhodnotené.  

Čiže, to je veľmi zvláštne, že, že máte potrebu sa 

zaoberať mojou otázkou. Lebo moja otázka je legitímna, tak 

ako všetky iné otázky, ktoré na tom verejnom vypočutí 

zazneli. Je to úplne normálne.  
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K tomu, že, že sme eee sa ako pozorovatelia 

nezúčastnili potom tej delibirá deliberácie, tak opäť to 

môžem len no (gong porovnať s tým, že som členom v inej 

komisii, kde, kde si myslím, že to bolo veľmi vhodné, že, 

že, že po tom verejnom vypočutí sa tá komisia stretne a tie 

veci akože rozdebatuje a nevidím, nevidím jediný dôvod, 

prečo by tam mala, mali byť aj tí, tí pozorovatelia. Lebo 

tí pozorovatelia sú na tej neverejnej časti v tej, v tej 

prvej, v tej prvej časti.  

Čiže, čiže, oni sú inak ako verejnosť. Čiže ak 

tvrdíte, že, že ste boli rovnako ako verejnosť, tak to nie 

je pravda. Vy ste ako pozorovatelia v tej, v tej neverejnej 

časti a potom verejnej a tej deliberačnej, to už je teda tá 

porada tej komisie, ktorá sa stretne a poradí sa tak, ako 

potrebuje. Eee, eee. Dávajú sa tam bodové ohodnotenia 

a nejaké poradie.  

Čiže, čiže suma sumárum, som veľmi rád, že, že 

komisia tak vybrala, ako vybrala. A, a okrem toho, že teda 

aj ja rád poďakujem pánovi Grežovi za dlhoročnú prácu a za 

dlhoročné pôsobenie v békáíes (BKIS), tak jedným dychom 

hovorím, že je dobré, že príde tá, k tejto novej, novému 

vietoru, alebo novým ideám do békáíes (BKIS)  a skúsime tú 

transformáciu posunúť ďalej.  

Takže, držím pani Hulíkovej palce a, a teším sa na 

ďalšiu spoluprácu.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Máme tu sériu eee faktických.  

Pani starostka,  

nech sa páči, máš slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa tiež len chcela pridať a poďakovať 

pánovi Grežovi, keďže dlhé roky vlastne pôsobil v tejto 

organizácii a myslím, že jeho práca skutočne bola oceňovaná 

aj kolegami veľmi, veľmi ako dobrá. A eee práve preto mu 

prajem do ďalších dní veľa úspechov a novému, teda novej 

šéfke békáíes (BKIS), myslím, že ťažko bude sa nabiehať na 

to, čo, na to dobré, to, na čo on urobil, ale život už je 

taký. Takže aj tej všetko, všetko to najlepšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Záhradník. 

P pán Lenč. Ospravedlňujem sa.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcem reagovať na pána Vagača.  

To ste dobre povedali, že vybrali sme toho, koho sme 

chceli. S tým súhlasím.  

Eee. To, aké to bude, to sa ukáže. Uvidíme. Veľmi rád 

sa na to pr na to prizriem, ako to bude fungovať.  

A k tomu výberovému procesu ešte a teda účasti 

pozorovateľov. 

Pán primátor,  

ak ste čítali blog toho pána, ktorého meno som si 

nezapamätal, ale myslím, že všetci poslanci to, to dostali, 

tak on to tam rozoberal, že, že v tom štatúte tých komisií 

sa hovorí o výberovom procese, myslím, že tak, tak to tam 

píše a potom o výberovom konaní. A že priamo je tam 

napísané, že, že tí pozorovatelia majú právo byť prítomní 
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pri tom výberovom procese. Ja nepoznám. Teda, nemám 

detailne naštudovaný ten, ten štatút, ale on si to asi, asi 

celkom dobre pozrel.  

Ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja viem, že niekomu sa proste občas nepáči výsledok 

toho výberového konania, ale nechcel by som tu spochybňovať 

nejakú transparentnosť, alebo nieto veci.  

Túto, túto vec odstránime, umožníme byť poslancom až 

do konca. Ja to pokladám akože za nejaké riešenie tejto 

situácie.  

Eee. Pán Záhradník,  

teraz je váš čas. 

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

Tiež som sa chcel vyjadriť k tej účasti poslancov. 

Ja som bol v dvoch výberových konaniach, technický 

riaditeľ OLO a riadite GIB. Musím povedať, že veľmi dobrú 

skúsenosť som mal s tým procesom, aj s tou odbornou časťou, 

aj s tou časťou.  
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Pri technickom riaditeľovi OLO pani kolegyňa 

Pätoprstá bola pozorovateľka. Zostala aj pri hlasovaní 

v miestnosti. Ani sme o tom nehlasovali. Považovali sme to 

za úplne normálne. Nevide, nevideli sme v tom žiaden 

problém, ani tí odborní členovia komisie.  

Práve preto, áno, hovoria sa tam veci, ktoré sú možno 

dôverné, ale myslím si, že poslanec mestského 

zastupiteľstva má mandát, má dôveru občanov a nakoniec on 

vo finále ro spolurozhoduje o tej personálnej nominácii. 

Tak my sme nevideli dôvod naozaj tých poslancov odtiaľ 

vykázať.  

A to, že sa toto v tomto konkrétnom prípade stalo, 

tak si myslím, že práve to vzbudzuje tie pochybnosti. Možno 

keby sa to nestalo, tak ten proces nebude takýmto spôsobom 

spochybňovaný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Pán Polakovič tu, kde je.  

Odbehol. To znamená, že asi mu prepadáva jeho čas.  
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Pán Ko. 

Kde je? Igor, ideš, bežíš? Nejdeš? Nechce.  

Pán Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dovoľte, aby som reagoval na diskusný príspevok 

kolegu Vagača. 

Ja mám trošku iný názor ako pán kolega. Myslím si, že 

zo zákona pri, čo sa týka príspevkových organizácií, tak je 

to zákonná kompetencia jednak vaša navrhnúť nejakého 

riaditeľa, alebo teda uchádzača, ktorý by mal byť 

riaditeľom a naša zákonná kompetencia o tom rozhodovať.  

Eee. Myslím si, že je úplne prirodzené, že ak je 

niekto pozorovateľ, tak by sa mal zúčastniť aj teda tej 

nejakej záverečnej fázy. Aj toho hlasovania. Myslím si, že 

pri každom výberovom konaní sú pozorovatelia z jednotlivých 

poslaneckých klubov.  

Ja keďže som taktiež bol vami nominovaný ako 

pozorovateľ do príspevkovej organizácie STARZ, neviem kedy 

prebehne toto výberové konanie, ale aby som nebol 

upodozrievaný, (gong) že som nesúhlasil  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Že, že ste nesúhlasili s tým, aby tam mohli byť 

prizvaní, prizvaní po.  

Vy ste tam pozorovateľ?  

Dobre.  

Viete čo? Nechcem, lebo minule ma tu peckovali, že 

porušujeme poriadok, ale povieme si potom a určite to 

chceme napraviť.  

Pán Grendel. 

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

Ďakujem pekne. 

Z mojej strany určite nechcem spochybňovať výsledok 

výberového konania a ani netvrdím, že nie som spokojní. Nie 

som ani nespokojní, ani spokojní. Komisia nejako vybrala. 

Zastupiteľstvo to teda zrejme schváli a potom sa ukáže aké, 

aká je to nominácia.  

Ale teda, čo sa týka tých pozorovateľov, to je 

vlastne reakcia na pána poslanca Vagača.  

Jednoducho, pozorovatelia nemajú právo hlasovať 

a nemajú právo ani klásť otázky a komentovať. Čiže, v tom 

nevidím problém, aby sa mohli zúčastniť aj pri tom 
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záverečnom hodnotení, pretože nemohli by do toho zasiahnuť. 

No.  

A už len jedna vec.  

Ja vítam každé jedno nové kultúrne, novú organizáciu. 

Len k tomu programovému vyhláseniu, čo ste spomínali, tak 

ja som si to pozrel, a tam sa píše, že vytvoríme koncepciu 

fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečíme zdroje 

pre rozvoj dépéóhá (DPOH). Z toho ja tam nevidím to, že 

bude delimitované to divadlo. (gong) Čo mi nevadí, len ne  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto, že. Takto, že. Veľmi zásadná vec bude to, čo 

urobíme s divadlom a určite budete všetci do toho zapojení 

tak, aby sme boli všetci spokojní  a prejde to týmto 

zastupiteľstvom. To chcem akože všetkých ubezpečiť. V tomto 

prípade.  

Ďakujem veľmi pekne. 

A 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 teda hlasovať o o odvolaní riaditeľa 

a vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie 

Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. 

Pred pár dňami ste dostali ešte doplnenie uznesenia 

s dátumami.  

Čiže, pri inžinierovi Vladimírovi Grežovi odchádza 

k 31. 3. a pani Hulíková bude vymenovaná dňom 1. 4. 

Čiže,  to si doplňte teda pod to tých do tohto 

uznesenia.  

V tomto znení budem hlasovať tak, ako vám bolo 

ostatný text predložený písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťpäť, proti jedna, zdržalo sa dvanásť, 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 8-Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky 
príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko (BKIS) 

 Prítomní: 42 Áno 25 Nie: 1 Zdržal sa: 12 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  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 ÁNO G. Ferenčáková NEHLASOVAL 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ZDRŽAL SA 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ZDRŽAL SA 

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

P. Lenč NIE B.Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky príspevkovej 

organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

(BKIS) 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. odvoláva 

Ing. Vladimíra Greža z funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, 

Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO 30794544, dňom 31. 03. 

2020. 

B. vymenúva 

 

Mgr. Katarínu Hulíkovú do funkcie riaditeľky príspevkovej 

organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, 

Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO 30794544, dňom 01. 04. 

2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI V 
BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, V 
LOKALITE CINTORÍNA NA MOLECOVEJ 
ULICI, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MARIANUM –
POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Eee. Bod číslo deväť. Návrh na zverenie 

nehnuteľnosti v Bratislave, katastrálne územie Karlova Ves, 

v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy. 

Pán Szabo,  

máte slovo. 

Ďakujem pekne. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Čiže, jedná sa o návrh na zverenie nehnuteľnosti 

v Karlovej Vsi v lokalite cintorína na Molecovej ulici do 

správy mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – 

pohrebníctvo mesta Bratislavy. 
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Celková výmera je dvetisícpäťstodeväť metrov 

štvorcových.  

Jedná sa o pozemky eee, ktoré sa nachádzajú v rámci 

cintorína.  

Komisia finančnej st.  

Eee stanoviská máme súhlasné.  

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu uznesenia.  

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. 

mmm. A 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 nehnuteľnosti v katastrálnom 

ú, teda v ka, v Karlovej Vsi v lokalite cintorína na 

Molecovej do správy organizácie MARIANUM – pohrebníctvo 

mesta Bratislavy tak, ako máte uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím vás, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo päť. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 9-Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do 

správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM –
Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 Prítomní: 41 Áno 36 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  NEHLASOVAL 

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 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 ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy 

mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Karlova Ves, a to pozemkov registra „E“: 

- parc. č. 4332 – vinice vo výmere 915 m², LV č. 4971, 
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- parc. č. 4333 – vinice vo výmere 671 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 4334/3 – záhrady vo výmere 923 m², LV č. 4971, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 3, 

Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania všeobecne 

prospešných služieb – komplexných cintorínskych a 

pohrebných služieb a usporiadania vzťahu k pozemkom 

nachádzajúcim sa v oplotenom areáli cintorína na Molecovej 

ulici, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju pozemkov zo strany mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy. 

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane predmetné 

pozemky 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 

príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
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hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme asi obednú prestávku. Eee. Rovno ju vyhlásime. 

To znamená, že do štrnástej je obedná prestávka. A vidíme 

sa tu presne o štrnástej.  

Ďakujem pekne. 

 

(prestávka od 13.00 do 14.06 h) 
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BOD 17 INTERPELÁCIE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee zastupiteľstva. Ešte poprosím pani Pätoprstú.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uhm.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To nevadí, hej.  

Dobre.  

Takže pokračujeme v zasadnutí dnešného zastupiteľstva 

a poprosím ďalší bod. Ideme na Interpelácie. Bod číslo 

sedemnásť.  

Poprosím, aby sme teda začali diskusiu. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán poslanec Korček,  

máte slovo. 

Prosím, zapnite pána poslanca Korčeka.  
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Nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani viceprimátorka,  

ja mám dve interpelácie. Obidve smerujú na pána 

primátora.  

Jednak by  som sa chcel poďakovať, magistrát na našej 

komunikácii v Novom Meste na Pionierskej doplnil ešte 

minulý rok stromoradie. Dúfam, že teda toto doplnenie 

stromoradia bude pokračovať a k tomu smeruje moja 

interpelácia. 

Chcem sa teda dozvedieť aký je harmonogram a či teda 

bude to stromoradie doplnené výsadbou nových stromov, aby 

bolo teda kompletné. V akých nejakých lehotách. Ak s tým 

magistrát ne neuvažuje, tak teda poprosil by som, aby toto 

stromoradie bolo doplnené.  

A druhá interpelácia smeruje k informácii, ktorú som 

získal dnes z internetu.  

Dočítal som sa, že čestnými občanmi hlavného mesta sú 

dvaja komunistickí zločinci a vrahovia. Jeden 

medzinárodného významu. Jozef Vissarionovič Stalin a druhý 

Klement Gottwald. Takže, či to je pravda?  A ak áno, tak by 
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som poprosil pána primátora, aby vykonal čo najrýchlejšie 

všetky úkony, ktoré má v právomoci tak, aby sme mohli týmto 

masovým komunistickým zločincom toto občianstvo čo 

najrýchlejšie odobrať.  

Ďakujem. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, je porucha zvuku) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kuruc. Pán starosta. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel interpretovať tiež pána primátora, 

a to v podstate kvôli Dopravnému podniku.  

My sme sa už o tom spolu bavili a eee v podstate, 

máme pocit vo Vrakuni, že nie úplne všetky činností, ktoré 

Dopravný podnik by mal vykonávať, vykonáva úplne podľa 

predstáv, ktoré sú z pohľadu či už starostu, poslancov, 

alebo aj občanov Vrakune. A na mnoho zástavkach chýba 

základná vec, a to sú smetné koše. Takisto viac ako 
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päťdesiat percent zastávok vo Vrakuni nemá ani len 

prístrešok.  

No samozrejme, všetky tieto zástavky, keď je bez 

smetných košov a bez prístrešku, tak nie sú v úplne 

najlepšom stave. Smeti, ktoré sa nachádza aj okolo tej 

zástavky Dopravný podnik odmieta čistiť,  alebo proste 

nečistí. My to musíme dočisťovať na úkor toho, že sú 

v správe Dopravného podniku.  

Dopravný podnik za posledné dva roky nezrekonštruoval 

ani jednu zástavku vo Vrakuni. Dokonca, nevybudoval ani 

jednu takú tú informačnú digitálnu tabuľu, ktorá je už asi 

vo všetkých mestských častiach nad dvadsaťtisíc obyvateľov. 

Dokonca aj mestské časti, ktoré majú päť, šesť tisíc 

obyvateľov, nechcem sa žiadnej mestskej časti dotknúť, ale 

myslím si, že Vrakune, Vrakuňa a takisto aj Podunajské 

Biskupice si to zaslúžia.  

A pred trištvrte rokom na stretnutí s občanmi 

zástupcovia Dopravného podniku posľubovali množstvo vecí, 

do dnes nie je urobená ani jedna. A ani na jeden list, 

ktorý som poslal predsedovi predstavenstva a generálnemu 

riaditeľovi, mi do doteraz nebolo odpovedané. A myslím si, 

že toto nie je úplne dobrá vizitka vedenia Dopravného 

podniku. 
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A preto by som ťa chcel, pán primátor požiadať, aby 

si skúsil zjednať s Dopravným podnikom akú, takú nápravu. 

Aspom aby komunikovali s nami, lebo občania sa nás na to 

pýtajú a nevieme, čo máme odpovedať.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Budaj,  

nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem sa opýtať na postup mesta ohľadne rekonštrukcie 

zámku v Rusovciach, keby to bolo možné, aj obratom, keď 

nie, tak písomne.  

Ide o to, že tam je  nejaká zmena v priebehu stavby, 

lebo už nejaké stavebné stanoviská sa stavebné konanie 

bežalo. Ide o ten čeľadník 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

a celú súvislosť s tým, že náhle sa stalo, že vláda 

vyhlásila deň pred Silvestrom súťaž, ktorá, ktorú mieni 

podpísať zrejme, obávam sa, hneď po prehratých voľbách.  

Chápem, že mesto sa nemá povinnosť zaoberať takýmito 

okolnosťami, ale pokiaľ rozumiem, tak vyhlásiť sú súťaž jej 

umožnilo práve ústretovosť mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nemám o tomto informáciu. Ja viem, že sme 

nesúhlasili so zmenou použitia čeladínu kvôli územnému 

plánu, ktorý to tam nedovoľuje tú zmenu, ktorú chceli 

urobiť.  

My sme nesúhlasili, ale písomne vám pošleme presnú 

odpoveď.  Viac o tom bohužiaľ neviem. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 10A NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI 
V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 
V LOKALITE CINTORÍNA SLÁVIČIE 
ÚDOLIE, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE  
MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť teda ďalej, pokiaľ tomu rozumiem. 

Ideme na bod číslo deväť. Na návrh na zverenie 

nehnuteľností v Bratislave v Karlovej Vsi v lokalite 

cintorína Molecovej do správy mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

Čo som? Kde som? Aha, os. Ježišmária, sorry. Ja to 

nemám vyškrtnuté.  

Takže, sorry. Ospravedlňujem sa ešte raz.  

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, 

v Karlovej Vsi. 

Aj to už bolo?  

Okej. Tu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Eee. Návrh na doplnenie.  

Aha. Pardon. Ja mám zlý ten program.  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy v bode 5, ktorým bolo 

schválené zverenie pozemkov. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže MARIANUM?  

Dobre. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Okej. Tak poďme na MARIANUM. Nech sa páči, bod číslo 

desať.  

Pán Szabo,  

nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Čiže, návrh na zverenie pozemkov v katastrálnom území 

Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do 

správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM –

Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 278 

V tomto prípade sa jedná o výmeru 

tridsaťdvatisícšesťstotridsaťpäť metrov štvorcových.  

Opätovne sa jedná o pozemky, ktoré sú v rámci eee 

cintorína. Eee.  

S stanoviská máme súhlasné. 

Mestská časť dokonca v tomto prípade eee musela aj 

schváliť vrátenie zvereného majetku. Čiže, máme súhlasné 

stanovisko priamo od miestneho zastupiteľstva z 5. 11. 

2019. 

Mestská fina, finančná komisia materiál prerokovala, 

odporúča  ho schváliť podľa predloženého návrhu uznesenia. 

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 programu. Bodu programu.  

Pani Pätoprstá,  

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa spýtať, keďže mám už historickú pamäť 

z rôznych vecí, ktoré sa schválili na zastupiteľstve, že 

akým spôsobom to bude vlastne legislatívne zagarantované. 

Prejde iks rokov, všetci zabudneme na to, čo sa schválilo, 

bude to v katastri nejakým spôsobom chránené? Ako bude tá, 

tá časť, že ne nedôjde k predaju, alebo nedôjde k niečomu 

s tými podmienkami. Ako budú tie podmienky garantované?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva nemôže dôjsť 

k predaju eee obecného, alebo respektíve mestského majetku. 

To znamená, že pokiaľ by sa aj malo jednať o akýkoľvek 

odpredaj pozemkov v lokalite cintorína, tak v tom prípade 

o tom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. A rovnako ako 

pri mestských častiach, takisto aj pri mestských 

príspevkových a rozpočtových organizáciách dochádza 

k zverovaniu prostredníctvom zverovacieho protokolu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno?  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá, ešte.  

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

poslankyňa MsZ: 

V Petržalke sa stalo, že eee majetok, alebo teda 

pozemok zverený mestskej časti Petržalka, tam ako je kostol 

Jána Pavla, malý kúsok si kúpil Skovajsa od mestskej časti 

a potom tam vybudoval veľký bigboard. Do dneska to tak 

funguje. Nejak to nebolo ani napadnuté. A toto sa stalo.  

Čiže, preto sa pýtam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Môžte ich rovno prepínať, keď sa prihlási. 

Nemusím mu dávať slovo. 

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

nehnuteľností: 

Štatút v takomto prípade jednoznačne hovorí, že 

mestská časť pred predajom musí požiadať o predchádzajúci 
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súhlas hlavné mesto. V opačnom prípade takýto úkon je 

neplatný.  

To znamená, že, že mmm, neviem si predstaviť, že by 

na miestnom zastupiteľstve, ak sa teda takéto niečo stalo, 

tak dôjdem za vami a spý, poznačím si to a pozrieme sa na 

to, samozrejme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Polakovič. 

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

Ja len teda doplním, že ak si dobre pamätám štatút, 

tak to funguje tak, že v prípade zvereného pozemku ide 

súhlas s predajom eee primátorovi na podpis, že to nejde na 

zastupiteľstvo. Čiže, taký je ten proces. 

Čiže, keď je, keď mesto zverí pozemok, a potom ten 

pozemok chce mestská časť, napríklad, predať, tak potom to 

musí podpísať primátor, ale už bez zastupiteľstva.  

Tak možno tam bol asi zádrhel. Tak si to treba 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Tak ďakujeme veľmi pekne. 

A ideme ďalej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pardon.  

Takže ideme hlasovať o doplnení uznesenia mestského 

zastupiteľstva zo dňa 30. Nie. Áno? Pardon. Opačne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Prepáčte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte raz.  

Návrh na zverenie nehnuteľnosti Bratislava Ka Karlova 

Ves v lokalite Slávi, cintorín, cintorína Slávičie údolie 

do správy organizácie MARIANUM, taka, 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.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo päť poslancov alebo poslankýň. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 10-Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do 
správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM –

Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 Prítomní: 33 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do správy 

mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Karlova Ves, a to pozemkov registra „E“: 

- parc. č. 20083/1 – orná pôda vo výmere 654 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/2 – orná pôda vo výmere 700 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/3 – orná pôda vo výmere 702 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/4 – orná pôda vo výmere 704 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/5 – orná pôda vo výmere 670 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/6 – orná pôda vo výmere 666 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/7 – orná pôda vo výmere 703 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/8 – orná pôda vo výmere 690 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/9 – orná pôda vo výmere 687 m², LV č. 

4971, 
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- parc. č. 20083/10 – orná pôda vo výmere 733 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/12 – orná pôda vo výmere 723 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/13 – orná pôda vo výmere 700 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/14 – orná pôda vo výmere 616 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/15 – orná pôda vo výmere 646 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/16 – orná pôda vo výmere 630 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/17 – orná pôda vo výmere 633 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/19 – orná pôda vo výmere 698 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/20 – orná pôda vo výmere 695 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/21 – orná pôda vo výmere 671 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/22 – orná pôda vo výmere 610 m², LV č. 

4971, 
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- parc. č. 20083/23 – orná pôda vo výmere 780 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/24 – orná pôda vo výmere 720 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/25 – orná pôda vo výmere 721 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/26 – orná pôda vo výmere 700 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/27 – orná pôda vo výmere 718 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/28 – orná pôda vo výmere 733 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/29 – orná pôda vo výmere 1 021 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/30 – orná pôda vo výmere 735 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/32 – orná pôda vo výmere 719 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/33 – orná pôda vo výmere 717 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/34 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 70 m², LV č. 4971, 
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- parc. č. 20083/35 – orná pôda vo výmere 720 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/39 – orná pôda vo výmere 707 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/40 – orná pôda vo výmere 718 m², LV č. 

3047, 

- parc. č. 20083/44 – orná pôda vo výmere 81 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/46 – orná pôda vo výmere 190 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/52 – orná pôda vo výmere 701 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/65 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 249 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 20083/66 – orná pôda vo výmere 998 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/68 – orná pôda vo výmere 669 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/70 – orná pôda vo výmere 658 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/71 – orná pôda vo výmere 703 m², LV č. 

4971, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 290 

- parc. č. 20083/72 – orná pôda vo výmere 34 m², LV č. 

5316, 

- parc. č. 20083/73 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 395 m², LV č. 4971, 

- parc. č. 20083/74 – orná pôda vo výmere 375 m², LV č. 

5317, 

- parc. č. 20083/75 – orná pôda vo výmere 603 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/76 – orná pôda vo výmere 664 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/77 – orná pôda vo výmere 667 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/78 – orná pôda vo výmere 702 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/94 – záhrady vo výmere 664 m², LV č. 

5316, 

- parc. č. 20083/96 – záhrady vo výmere 326 m², LV č. 

5317, 

- parc. č. 20083/97 – záhrady vo výmere 311 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/105 – záhrady vo výmere 188 m², LV č. 

4971, 
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- parc. č. 20083/106 – záhrady vo výmere 582 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20083/108 – záhrady vo výmere 278 m², LV č. 

4971, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 

Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania všeobecne 

prospešných služieb – komplexných cintorínskych 

a pohrebných služieb a usporiadania vzťahu k pozemkom 

nachádzajúcim sa v oplotenom areáli cintorína Slávičie 

údolie, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju pozemkov zo strany mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy. 

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane predmetné 

pozemky 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 

príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy podpísaný do 90 dní odo dňa 
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schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

10A NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 189/2019 ZO 
DŇA 30. 05. 2019 V BODE 5, KTORÝM 
BOLO SCHVÁLENÉ ZVERENIE POZEMKOV DO 
SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-
RAČA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod desať A, a to je Návrh na doplnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v bode číslo 5, ktorým 

bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

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

nehnuteľností: 

Jedná sa o pozemky o výmere dvetisícosemnásť metrov 

štvorcových  v katastrálnom území Rača, ktoré boli 

v minulom roku zverené za účelom vybudovania zariadenia pre 

poskytovanie opatrovateľských a ďalších sociálnych služieb. 

Mestská časť v tomto roku požiadala o doplnenie účelu 

vyššie uvedeného zverenia nehnuteľnosti o zariadenia pre 

deti predškolského veku materskú školy. svoju žiadosť 

odôvodňuje tým, že mestská časť má aktívny, akútny 

nedostatok kapacít materských škôl a výstavbou materskej 

školy by získala pre obyvateľov mestskej časti ďalšie vy 

vych chýbajúce miesta pre deti predškolského veku.  

Podľa mestskej časti je objekt materskej školy 

navrhovaný natoľko variabilne, že v budúcnosti je možné ho 

využiť aj na poskytovanie opatrovateľských a sociálnych 

služieb.  

Materiál bo bol zaradený na na mestské zastupiteľstvo 

s priamo, z toho dôvodu nebolo možné ho predložiť na 

finančnú komisiu a mestskú radu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Odovzdám, o otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Cez tú zelenú, ale to je asi jedno. 

Nech sa páči,  

pani poslankyňa. 

Tak. 

Pani poslankyňa Antalová Plav 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja len pár slov k tomuto materiálu. 

My sme ako mestská časť budovu eee, ktorá stojí na 

tomto mestskom pozemku odkúpili už v roku 2018, minulý rok 

sa podarilo získať aj zverenie pozemku pod touto budovou.  

Čiže, budova aj pozemok je vysporiadaný. A jediné 

o čo vás prosíme, aby ste podporili tento materiál a jediná 

zmena je len tá, že sa  do znenia toho zverovacieho 

protokolu okrem sociálnych služieb dopíše aj zariadenie pre 

deti, predškolské zariadenie, škôlka.  

Čiže, to je jediná zmena. Nejde tam o žiadny 

majetkový prevod ani prevod nehnuteľnosti.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem 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 hlasovať o návrhu na doplnenie uznesenia 

hlavného mesta číslo 189/2019, ktorým bolo schválené 

zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava – 

Rača. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo eee, no už, to uznesenie bolo prijaté. 
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Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťtri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 10A-Návrh na doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo 
dňa 30. 05. 2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie 

pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača 

 Prítomní: 33 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B.Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30. 05. 

2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do 

správy mestskej časti Bratislava-Rača 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30. 05. 2019 

v bode 5, takto: 

za slová „...ďalších sociálnych služieb“ 

sa dopĺňa text v znení: „a zariadenia pre deti 

predškolského veku – materskej školy“. 

koniec poznámky) 

 

 

RIEŠENIE PROCEDURÁLNEHO POSTUPU AK 
NEPRÍTOMNÝ POSLANEC NECHÁ HLASOVACIU 
KARTU V HLASOVACOM ZARIADENÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekunda iba.  

Otázka na organizačné. Tu sú poslanci, ktorí tu asi 

majú karty a teraz tu ale nie sú, ale podľa nového, systém 

ich berie ako prítomných, ktorí nehlasujú.  
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Áno. Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Lenže potom sa mení reálne, me mení sa reálne to 

kvórum na prijatie niečoho, hej?  

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

oddelenia: 

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No.  

(poznámka: počuť ženský hlas „ale, kto ich má 

vybrať?) 

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

oddelenia: 

Kto ich má vybrať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne. I iba hovorím. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nejaké gesto politické, že si tu zabudli karty.  

Nie, ja, ja iba hovorím, že reálne tu nie je, ale  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A dobre to chápem? 

(poznámka: počuť viacero hlasov „áno“) 

Že ten problém je. Ja si, ja si myslím, lebo vy ste 

na to upozorňovali, že si ich majú vyberať. Hej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, že by som čakal nejaký ťažký bod v dne dnešnom 

programe v ďalších štyroch bodoch, ale aj tak, na to, aby 

prešli, potrebujem reálne menej hlasov, ako to je, kvôli 

tomuto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Nech sa páči,  
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pán viceprimátor Káčer. 

Nech sa páči,  

pán viceprimátor Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Na béeská (BSK) je úplne rovnaká situácia, že vás ten 

systém, keď máte kartičku, že ste tu viacerí aj župní 

poslanci, vníma ako prítomných, ktorý je nehlasujúci a tam 

to vždy normálne organizačné vytiahne. 

Čiže, ja v tomto absolútne nevidím žiadny problém.  

Nemôže toto byť názor, keď nie sú prítomní, že 

nehlasujú v neprítomnosti. Predsa nemôžu nijakým spôsobom 

hlasovať ani znižovať, alebo zvyšovať kvórum. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. Lenže problém je, že, že napríklad vďaka ním sme 

uznášaniaschopní, aj keby sme už nemuseli byť v jednom 

momente uznášaniaschopní a vtedy všetky hlasovania sú 

absolútne neplatné.  
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Že už to nemám riešiť?  

Že mi ide mikrofón. Viem, že mi ide mikrofón.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Naschvál. Tento krát to viem.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Len by som nechcel, aby sme organizačne niečo 

nečaká nás žiadny ťažký bod, ale nechcel by som, aby sme 

organizačne niečo eee.  

Takže poprosím organizačné, aby to malo pod kontrolou 

tieto veci. Pretože. Okej.  
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BOD 11 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
KOMÁRNICKÁ 44, 46, BUDOVATEĽSKÁ 1, 
KOŠICKÁ 46, SVÄTOPLUKOVA 35, 
BEBRAVSKÁ 18,RAJČIANSKA 20, 
RAJČIANSKA 24, 26, BÁRDOŠOVA 17, 
SADMELIJSKÁ 1, KUKLOVSKÁ 7, 
JÁNASTANISLAVA 3, NEJEDLÉHO 39, 
EISNEROVA 44, VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poďme ďalej. Bod číslo jedenásť.  

(poznámka: počuť ženský hlas „Môžem podpisovať, 

hej?“) 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

v bytovom dome vlastníkom bytov. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Je to bežný materiál, ktorý pre predkladáme v súlade 

so zákonom o bytoch a nebytových priestoroch v tom znení, 

ako je predložený.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrh návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemkoch bytových domov vo viacerých mestských 

častiach tak, ako máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 11-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 
46, Svätoplukova 35, Bebravská 18,Rajčianska 20, Rajčianska 

24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, 
JánaStanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom 

bytov 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. SvoreňováÁNOJ. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 46, 

Svätoplukova 35, Bebravská 18, Rajčianska 20, Rajčianska 

24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána 

Stanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Komárnická 44, 46, 
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Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, 

Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 

1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 

44, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k 

tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 500/2004 ZO DŇA 30. 
09. 2004 A Č. 827/2017 ZO DŇA 24. 
05. 2017, KTORÝM SCHVÁLILOPREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU 
POD BYTOVÝM DOMOM ČILIŽSKÁ 36 
A BEŇADICKÁ 9 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dvaná, teraz, bod číslo 

(poznámka: počuť ženský hlas „áno“) 

dvanásť, Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta. 
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Ide o prevod  spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická. 

Pán Szabo,  

nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Rovnako platí ako pri predošlom materiáli. Je 

pripravovaný v súlade so zákone stoosemz 182 o bytoch 

a nebytových priestoroch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. O otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

K tomuto návrhu.  

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 návrhu na zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 500 z roku 2004 tak, ako je uvedené 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Prítomných dvadsaťosem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 12-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 
2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo 
prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 

domom Čiližská 36 a Beňadická 9 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

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

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer nám. ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 a č. 

827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 

Čiližská 36 a Beňadická 9 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 

takto:  

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 26.2.12, 

1.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Ing. Ľuboslav Tulák 

a Adriana Tuláková“ sa nahrádzajú novými 

nadobúdateľmi „Ing. Máriou Šištíkovou 

a Marianom Šištíkom“. 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017 

takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 50.1.1, 
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2.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Štefan Tara a Miroslav 

Tara“ sa nahrádzajú novou nadobúdateľkou 

„Nikolou Nemcovou“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 1410/2014 ZO DŇA 30. 
01. 2014, KTORÝM SA ZRUŠUJE 
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 
908/2010 ZO DŇA 25. 02. 2010 V ZNENÍ 
UZNESENÍ Č. 80/2011 ZO DŇA 28. 04. 
2011 A Č. 1055/2013 ZO DŇA 24. – 25. 
04. 2013 A SCHVÁLENIE VŠEOBECNÝCH 
PODMIENOK OBCHODNÝCH VEREJNÝCH 
SÚŤAŽÍ NA PREVOD A NÁJOM 
NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo trinásť, eee Návrh na zmenu 

uznesenia mestského zastupiteľstva, eee, počkajte, ja si to 

prečítam asi tu radšej, lebo, a schválenie všeobecných 
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podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pán Szabo,  

nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto za posledné roky 

predávalo svoj majetok či buď ako  pozemky, ktoré sú pod 

stavbou žiadateľa, čiže priamo, respektíve doš, dochádzalo 

k predaju priamo ako prípad hodný osobitného zreteľa, sú sú 

máme niektoré pozemky, o ktoré prejavili žiadatelia záujem, 

avšak a je ich možné len predať formou obchodnej verejnej 

súťaže, respektíve, máme identifikované niektoré pozemky, 

ktoré mesto nevie pre svoje účely nejakým spôsobom využiť, 

avšak pokiaľ by došlo k ponuke takej ceny, ktorá by bola 

zaujímavá aj pre mesto, tak by to bolo výhodnejšie predať.  

Z uvedeného dôvodu máme záujem aktualizovať uznesenie 

z roku 2014, ktoré bo, ktoré, ktoré nastavovalo všeobecné 

podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  

To znamená, že touto novelou, by som povedal, sa, sa 

to uznesenie len aktualizuje na súčasný stav, teda 

v súčasnej dobe nepotrebuje mesto predávať, nie je v takom 

finančnom eee stave, že by potrebovalo predávať, alebo 
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zbavovať sa majetku, avšak ak už budeme predávať aj 

v obchodnej verejnej súťaži, tak našou snahou je nastaviť 

tie podmienky tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre mesto 

a s uvedeného dôvodu predkladáme tento návrh materiálu.  

Samozrejme, potom samotné, samotné podmienky budú 

predkladané ku konkrétnym nehnuteľnostiam zvlášť na 

schvaľovanie tak, ako tomu bolo aj predtým na na mestské 

zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

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 schvaľovať návrh na zmenu mestské uznesenia 

mestského zastupiteľstva 1410 z roku 2014 a násl a k zrušu 

a zrušuje následné uznesenia, čiže ro z roku 2010 908, 

z roku číslo 80 a z roku 2013  1055 a schválenie 

všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod 
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a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta tak, ako máte 

uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 13-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 
2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 

2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 
1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013 a schválenie 

všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod 
a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 28 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 317 

Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, 

ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 

2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 

1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013 a schválenie 

všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod 

a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, takto: 

1. Text 

„5.1 Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa 

iba informatívne uvádzať hodnota stanovená 

znaleckým posudkom, pričom minimálna kúpna cena 

ponúknutá účastníkom súťaže nesmie byť nižšia ako 

50% hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.“, 
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sa nahrádza textom: 

„5.1 Kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba 

informatívne uvádzať hodnota stanovená znaleckým 

posudkom, pričom minimálna kúpna cena ponúknutá 

účastníkom súťaže nesmie byť nižšia ako 100% 

hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.“. 

2. Text 

„4.1 písm. h) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická 

osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov 

v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,“, 

sa nahrádza textom: 

„4.1 písm. h) vyhlásenie účastníka súťaže o súhlase 

so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,“ 

1. V bodoch 5.1 a 5.2 sa číselné spojenie „28/2011“ 

nahrádza číselným spojením „33/2015“. 
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2. V bode 5.15 sa číselné spojenie „50%“ nahrádza 

číselným spojením „100%“. 

3. Bod 5.19 sa vypúšťa. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 INFORMÁCIA O INTERPELÁCIÁCH 
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Bod štrnásť, pätnásť bol preskočený, už 

o odsúhlasený.  

Takže (poznámka: nezrozumiteľné slovo) šestnásť. 

Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, organizačné. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže, je to tak predložené, lebo mali sme posledné 

zastupiteľstvo 30. 1. Termín na vybavenie uplynie vlastne 

až 29. 2. Takže vlastne všetky interpelácie vám budú 

predložené 26. 3. z januára.  

To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Tuto musíme eeee, nemusíme. Je to informácia. Takže. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

Hlasovaním zoberieme na vedomie. 

Tak odovzdávam slovo návrhovej komisia. Alebo 

respektíve asi tak. 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: 

Berieme na vedomie informáciu o interpeláciach 

poslancov.  

Asi neni. Neviem či asi chce mať diskusiu niekto, ale 

neni k čomu.  

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

oddelenia: 

Nebola otvorená diskusia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. Ja som neotvoril diskusiu.  

Tak sa ospravedlňujem. 

Asi  

(poznámka: počuť ženský hlas „nikto“) 

To je možnosť teraz sa prihlásiť do diskusie.  

Keď nie, tak odovzdávam slovo návrhovej komisie.  

Ospravedlňujem sa. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o zobratí na vedomie informácie 

o interpeláciách poslancov, ktoré budú až v inom termíne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťosem. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna poslankyňa alebo poslanec. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27.02.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 16-Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 28 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  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  J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 02. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

informáciu o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Je pred nami bod Rôzne.  

Chcem sa spýtať, áno?  

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

Nech sa páči, pani Pätoprstá, slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám technickú. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, 

keďže pán Vetrák aj pán Lenč budú musieť odísť, teda pán 

Vetrák už odišiel a nevrátil sa ešte, čiže nie sme ako 

komisia uznášaniaschopní, či máte niekto nejaký návrh 

v bode Rôzne? Ak nie.  

Na uznesenie. Či ma, chcete niečo? Lebo ak nie, tak 

prebehneme normálne bod Rôzne, ale už návrhová komisia 

nebude fun, fungovať. Čiže, nemôžme dávať žiadne uznesenia. 

Nie?  

Dobre. Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. februára 2020   

 327 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

To znamená, že ale otvorím bod Rôzne aj tak.  

(poznámka: počuť „áno“) 

Takže otváram bod Rôzne.  

Otváram diskusiu v bode Rôzne. 

Nech sa páči. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Á, pán Kuruc,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať vedeniu 

magistrátu a a teda aj konkrétne ľuďom ako je pán Dušan 

Vacek, ktorý má na starosti životné prostredie. Veľmi, 

veľmi v poslednej dobe, musím povedať, že je veľmi dobrá 

spolupráca čo sa týka čistoty, kosenia, alebo teda hrabania 

lístia, orezov stromov.  
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A pri tej príležitosti by som chcel vyzdvihnúť aj 

výsadbu nových stromov, kde veľmi teda by som ocenil tie 

vaky, ktoré sa dávajú zavlažovacie a bol by som rád, keby 

pár takýchto vakov pri výsadbe nových stromov bolo aj vo 

Vrakuni, lebo zatiaľ vo Vrakuni som také nevidel. Ja viem, 

možno sa bojíte, že ich niekto ukradne tam v okolí 

Pentagónu, ale myslím si, že by sme si aj my také vaky 

v rámci týchto nových stromov zaslúžili. 

Takže, ďakujem ešte veľmi pekne a teda naozaj, 

oddelenie životného prostredia si robí tú prácu svoju 

dobre.  

Možno ich tam nie je úplne tak veľa, aby mohli robiť 

všetko tak, ako si my predstavujeme, ale myslím si, že to 

ide dobrým smerom.  

A veľmi pekne ďakujem, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Svoreňová,  

nech sa páči. 
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Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja plne sa pridávam k tomu, čo povedal pán starosta. 

Takisto som mala v poslednej dobe nejakú veľmi príjemnú 

komunikáciu s týmto oddelením.  

Ale chcela som sa ešte opýtať, či by nebolo možné eee 

pokiaľ sú nejaké dlhodobejšie plány ná zmenu výsadby, to 

znamená nahrádzanie tých invazívnych rastlín nejakými 

novými alejami a tak ďalej.  Či by možnože nebolo dobré nám 

vedieť nejaký konkrétnejší plán dať dopredu, aby sme to my 

vedeli s tými občanmi komunikovať. 

Ja som komunikovala aj s pánom Kovaříkom, on povedal, 

že však vždycky sa dávajú tie tabule o tom, prečo sa výrub 

koná a tak ďalej.  Keby sme mali také niečo komplexnejšie 

o tom, aj čím sa to bude nahrádzať, tak nám to všetkým 

veľmi, veľmi uľahčilo tú komunikáciu, že vlastne čo sa pre 

tých občanov robí v rámci tej údržbe zelene a výsadby 

stromov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pokiaľ viem, tak na tabulách by malo byť aj to, čím 

sa to nahrádza a kedy sa to asi nahradí. Aspoň to som ja 

vyžadoval. Budeme sa o tom baviť. 

Pán Belica šéf naš našej sekcie životného prostredia 

je tu. Áno, je. Je. Súhlasím s vami, že je to dôležité. 

Nestačí napísať len, že rúbeme. To potom nemá vôbec zmysel 

žiadny.  

Dúfam, že je tam stále mobilné číslo nášho 

splnomocneca na životné prostredie Andreja Kovaríka. Nech 

mu volá ktokoľvek s akou otázkou. To je pre mňa dôležité. 

Pán Kuns,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel len požiadať o jednu vec po týchto 

veľkých víchriciach. Do Devína na Devínskej ceste popadali 

časti stromov a tam, kde začína v Devíne cyklistický 

chodník, tam padli na tej strane, tam kde je začiatok, jak 

je Devín záhrady a prednedávnom sa tam stala nejaká havária 

opäť.  

Bolo by dobré premyslieť, či je možné urobiť prechod 

pre chodcov na ten chod cyklistický chodník, lebo chodia aj 
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peši a idú tam autá rýchlejšie ako sú  a máme s tým 

problémy. Mali sme aj občanov teraz na mestskom zast na 

miestnom zastupiteľstve a upozorňovali nás na toto. 

Čiže, toto je taký problém, ktorý máme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, myslím že máme debatu ukončenú.  

Eee. Eee, ďakujem vám veľmi pekne, dnešné 

zastupiteľstvo. Vidíme sa o mesiac.  

Želám nám všetkým, aby už bolo po voľbách konečne 

a a nech to dobre dopadne. Všetkým želám úspech, kto sa 

v nich zúčastňujú. Aj nám oby občanom.  

Dovidenia.  

 

(ukončenie o 14.35 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 


