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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

 

(poznámka: rokuje sa výnimočne v Starej tržnici a nie 

ako v obvyklom mieste v Zrkadlovej sále Primaciálneho 

paláca, z dôvodu zabezpečenia hygienických 

a protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 

19) 

 

(11.08 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme uznášaniaschopní, aby sme mohli začať pracovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli ísť na 

to. 

(poznámka:  čaká sa kým poslanci zaujmú svoje miesta 

v rokovacej sále) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ako sme na tom? Sú všetci vo vnútri?  
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Nech sa páči, prosím vás, zaujmite svoje miesta. 

Začneme, už meškáme desať minút.  

(poznámka:  čaká sa kým poslanci zaujmú svoje miesta 

v rokovacej sále) 

 

(11.10 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, poďme na to. Ďakujem veľmi pekne.  

Vážené  poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupiteľstva, starostov, poslankyne, 

starostky, samozrejme, mestských častí aj ostatných 

prítomných.  

Stretli sme sa na nezvyčajnom mieste za nezvyčajných 

podmienok, a preto by som si vás dovolil požiadať, aby ste 

dodržiavali všetky protipandemické opatrenia. Najmä 

dodržiavali predovšetkým dvojmetrový vzájomný odstup, mali 

počas zasadnutia mestského zastupiteľstva rúška, rukavice 

alebo si dezinfikovali ruky. 
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Dúfam, že spolu zvládneme túto situáciu, ale buďme 

prosím disciplinovaní. Pri akoko pri akomkoľvek vašom 

vystúpení, z dôvodu použitia rúška, dbajte na to, aby ste 

rozprávali priamo na mikrofón o niečo pomalšie ako za 

bežných podmienok, dostatočne hlasno a riadne artikulovali, 

aby sme si navzájom rozumeli. A samozrejme, aby sa dala  

spracovať kvalitná zápisnica zo zvukového záznamu. A za to 

vám už vopred ďakujem. 

 

 

OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci Zdenka 

Zaťovičová, Ján Karman, Martin Zaťovič a Radovan Jenčík.  
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Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

a Lenku Antalovú Plavúchovú. 

Ak nikto nemá nejaký iný návrh, dávam pre eee 

hlasovať o predloženom návrhu.  

Nech sa páči. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jed nula, 

nehlasovalo jedna, z prítomných tridsaťšesť. 

Konštatujem, že sme zvolili overovateľov zápisnice. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30.04.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 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 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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

 
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  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, a ideme ďalej. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča a Elenu 

Pätoprstú. 

A teraz sekundu. Je tu Milan Vetrák?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. To znamená, že dvaja stačia. Dvaja to zvládnu.  

Pani Pätoprstá tu je, dobrý deň. Vá   

Takže, sme v poriadku. 

Keď nikto nemá žiaden iný návrh, tak dávam hlasovať 

o predloženom návrhu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

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

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných je tridsaťsedem poslankýň a poslancov.  

Ďakujem pekne. 

Zvolili ame návrhovú komisiu podľa predloženého 

návrhu.   

Samozrejme, vás žiadam ako vždy, aby návrhy na zmenu 

a doplnenie uznesení ste odovzdávali návrhovej komisii 

písomne, jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktoré sa 

máte na vašich stoloch. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 

 Prítomní: 37 Áno 35 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  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

návrh programu rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali na pozvánke dňa 

23. apríla.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na 
uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

2. Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, za člena komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

4. Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
s účinnosťou od 30. 4. 2020 

5. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 29. 2. 2020 a k 31. 3. 2020 

6. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 
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7. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 
2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 
od Európskej investičnej banky (EuropeanInvestment 
Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu 

8. Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 
19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych 
úrokových sadzieb 

9. Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane 
z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach 
a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 

10. Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta 
SR Bratislavy 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene 
názvu častí verejných priestranstiev v mestských 
častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, 
Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka 

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. 
č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST 
s.r.o, so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť 
Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave 

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

16. Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie 
riaditeľky príspevkovej organizácie Galérie mesta 
Bratislavy 
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17. Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

18. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

19. Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 
situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová 
spoločnosť 

20. Schválenie revidovaného Komunitného plánu sociálnych 
služieb hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na roky 2020 – 2021 

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 
09. 2019, ktorým bolo schválené odplatné 
nadobudnutie nehnuteľností  pre účely stavby „Nosný 
systém MHD“ električka Petržalka 

22. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby 
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-
Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova 
ulica-Janíkov dvor“ – Kaufland Slovenská republika 
v.o.s, so sídlom v Bratislave 

23. Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v 
prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom 
námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  

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

25. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h) 

26. Rôzne  
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Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na 
základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 
zo dňa 12. 12. 2019 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2019 

f) Informačný materiál o príprave obstarávania zmien a 
doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

g) Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
január 2020 

i) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
február 2020 

koniec poznámky) 
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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. Respektíve, 

prosím, hlasujte. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných je tridsaťšesť členov nášho 

zastupiteľstva. 

Konštatujem, že sme schválili návrh programu 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Návrh programu rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy tak, ako bol zverejnený  
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

dovoľujem si vám oznámiť, že z rokovania  nie 

mestskej rady, ale mestského zastupiteľstva sa sťahuje 

materiál pod bodom číslo 20 Schválenie revidovaného 

Komunitného plánu sociálnych služieb. 
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Eee. Takisto si dovoľujem predložiť jeden návrh na 

zariadenie materiálu na rokovanie  dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva pod názvom Vzdanie sa členstva 

poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v komisii 

územného a strat, eee, územného rozvoja 

a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby a voľba poslankyne Lenky Antalovej 

Plavuchovej za členku komisie územného 

a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy ako bod číslo 2A. 

Nech sa páči, máte vy teraz možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe. 

Otváram diskusiu. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Tak ako som avizovala pre logickú súvislosť by som 

poprosila o zmenu poradia bodov programu bod číslo 19, a to 

je Dopad pandémie na  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dopravný podnik. 

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

finančné zdravie Dopravného podniku a predradiť pred 

bod 6. By som poprosila. Bod 19 pred bod 6, by som 

poprosila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Výborne.  

Takže bod 19  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

bude vlastne ako keby 5A, myslím že. Áno.  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nemáme žiadne iné zmeny, tak dám hlasovať. 

Budeme hlasovať postupne o všetkých troch zmenách.  

To znamená, prosím, hlasujte o o. 

Takto, sťahovať materiál nemusíme dávať hlasovať. 

Takže materiál sťahujem. 

Ale musíme dať hlasovať o zaradení toho čle, vzdanie 

sa členstva, že?  

Môžete zapnúť (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

oddelenia: 

Keď sme schválili program tak, ako bol predložený, 

tak musíme schvaľovať aj vypustenie toho bodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa.  

Dobre.  
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Takže, dá dávam hlasovať o stiahnutí bodu číslo 

jedenásť, ktorý hovorí o, počkajte, aby som to presne. Eee, 

neviem, ktorý bod to je, ale. Áno, bod číslo 20 Schválenie 

revidova re revidovaného Komunitného plánu.  

Stiahnutie tohto bodu, prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na stiahnitie bodu č. 20 
Schválenie revidovaného Komunitného plánu sociálnych 

služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
roky 2020 – 2021 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO 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  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďalej dávam hlasovať o eee o deee bode ako 2A a to je 

Návrh vzdanie sa členstva poslankyne mestského 

zastupiteľstva Jany Poláčikovej v komisii územného 

a strategického plánovania a v zápätí no nominovanie novej 

členky ako Lenky Antalovej Plavúchovej. Už som to viackrát 

opakoval.  

Takže, prosím, hlasujte o tomto bode.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -Návrh na zaradenie bodu 2A 
Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v 
komisii územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky Antalovej 
Plavuchovej za členku komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledný teda bod, pani starostky Čahojovej, ktorý 

hovorí o tom, že bod číslo 19 predraďujeme ako bod číslo 

5A, teda pred návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť poslankýň a poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ - Návrh na preradenie bodu číslo 19 

ako bod číslo 5A 
Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 

situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee mmm, myslím si, že už netreba zase jedným ďalším 

hlasovaním. Takto, že?  

Takže môžem konštatovať, že, že program dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

upravený. 

(poznámka:  

Program: 

1. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na 
uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

2. Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena 
komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

2A Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v 
komisii územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky 
Antalovej Plavuchovej za členku komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

3. Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

4. Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s 
účinnosťou od 30. 4. 2020 

5. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2020 a 
k 31. 3. 2020 
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5A. Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 
situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová 
spoločnosť 

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

7. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z 
Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 
investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné 
mesto SR Bratislavu 

8. Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 
000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych 
úrokových sadzieb 

9. Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z 
nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny 
termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 

10. Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR 
Bratislavy 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene 
názvu častí verejných priestranstiev v mestských 
častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-
Lamač a Bratislava-Petržalka 

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 
22198/3,do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s. r. o, 
so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-
Petržalka so sídlom v Bratislave 

15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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16. Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky 
príspevkovej organizácie Galérie mesta Bratislavy 

17. Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

18. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 
2019, ktorým bolo schválené odplatné nadobudnutie 
nehnuteľností pre účely stavby „Nosný systém MHD“ 
električka Petržalka 

22. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor –Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 
dvor“ – Kaufland Slovenská republika v. o. s, so sídlom 
v Bratislave 

23. Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade 
nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

24. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
za mesiac január a február 2020 

25. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h) 

26. Rôzne 

Informačné materiály 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe 
splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
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SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12. 12. 
2019 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2019 

f) Informačný materiál o príprave obstarávania zmien a 
doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

g) Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 
2020 

i) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 
2020 

koniec poznámky) 

 

 

PROCEDURÁLNE INFORMÁCIE A USMERNENIE 
K ROKOVANIU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

dovoľujem si vás ešte upozorniť, že dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva sa nezúčastňuje 
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verejnosť, viete z akých dôvodov, ktorá má však možnosť 

toto  rokovanie sledovať na webovom sídle hlavného mesta SR 

Bratislavy ako i prostredníctvom webovej stránky 

www.zastupiteľstvo.sk.  

Máme k vám prosbu, v rámci organizačného oddelenia, 

aby ste v rámci bodu číslo 25  interpelácie predniesli 

ústne, ktoré, ak to považujete za potrebné, následne 

v písomnej formy imejlom (e-mailom) zaslali o organizačnému 

oddeleniu na imejlovú (e-mailovú) adresu 

zastupiteľstvo@bratislava.sk. Ide o  hygienických 

parametrov.  

Ďakujem veľmi pekne za porozumenie. 

 

 

BOD 1 VYHLÁSENIE NASTÚPENIA NÁHRADNÍKA 
OLIVERA KRÍŽA NA UPRÁZDNENÝ MANDÁT 
POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz pristúpime k slávnostnej časti dnešného 

programu mestského zastu zastupiteľstva, a to k zloženiu 

sľubu nového poslanca eee doktora Olivera Kríža, ktorý ako 
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náhradník nastupuje na uprázdnený post poslanca mestského 

zastupiteľstva po pánovi Jánovi Budajovi, terajšom 

ministrovi Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorý sa ku dňu 31. marca 2020 vzdal mandátu 

poslanca mestského zastupiteľstva.  

Novonastupujúci poslanec Oliver Kríž vo volebnom 

obvode číslo 16 Petržalka, mestská časť Bratislava-

Petržalka, získal najväčší počet platných hlasov 

šesťtisícstopäťdesiatjedna. PaedDr. Oliver Kríž je členom 

MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana.  

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

v túto chvíľu požiadam pani poslankyňu, starostku 

Gabrielu Ferenčákovú o prečítanie sľubu.  

Prosím prítomných, aby sa postavili. 

(poznámka: všetci prítomní vstali) 

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

(poznámka: poslankyňa číta sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva)  

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
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všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 

funkcie poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Mgr. Oliver   K r í ž ,: 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy) 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A samozrejme, želám poslancovi pánovi Krížovi veľa 

úspechov v poslaneckej práci a teším sa na spoluprácu. 

(poznámka: povzdych) mmm Teraz by som mal odovzdať 

slovo, mmm pánovi Vetrákovi, aby prečítal predmetné 

uznesenie nadväzujúce na túto slávnostnú časť dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ale pravdepodobne to 
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prečíta samozrejme, pani Pätoprstá. Pani poslankyňa 

Pätoprstá.  

Nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie: 

v časti A berieme na vedomie,  že Ján Budaj, 

poslanec, sa vzdáva, 

za bé (B) vyhlasujeme v rámci zákona o podmiekach 

výkonu volebného práva nastúpenie Olivera Kríža 

a konštatujeme, že pán Oliver Kríž zložil zákonom 

predpísaný zlu sľub 

a návrh uznesenia je tak, ako je uvedený v písomnej 

forme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme, ideme hlasovať o tomto. 

Tak sa, prosím hlasujte o tomto bode. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomní tridsaťsedem. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 1-Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na 
uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 36 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 NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie, že 

Ján Budaj, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, sa písomne ku dňu 31. marca 2020 vzdal 

mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

B. vyhlasuje 

podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov nastúpenie PaedDr. Olivera Kríža 

ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za volebný 

obvod č. 16 – Petržalka, mestskú časť Bratislava-Petržalka, 

s najväčším počtom získaných 6 151 platných hlasov. 

C. konštatuje, že 

PaedDr. Oliver Kríž zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v 
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zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA VOĽBU MGR. OLIVERA KRÍŽA, 
POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, ZA 
ČLENA KOMISIE MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dva. Á Návrh na voľbu eee Olivera 

Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, za člena komisie Mestského zas zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Eee.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Je niečo, čo organizačné chce povedať k tomuto?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, teraz.  

Takže, pán Kríž,  

nech sa páči. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Chcem ešte k tomu bodu, ktorý bol pred týmto bodom sa 

poďakovať za myslím veľmi pozitívne prijatie z vašej strany 

ako istého kolektívu, ktorý nejakú dobu funguje a chcem 

deklarovať, že sa teším na spoluprácu s vami. 

Prichádzame k bodu, kde budeme voliť moju maličkosť 

do niektorej z pracovných komisií, ktoré fungujú pri 

mestskom zastupiteľstve. Ako som si všimol v návrhu 

materiálu, je tam to miesto, kde je konkrétna komisia má 

byť vpísaná, je zatiaľ vybodkované. Čiže predpokladám, že 

je to vecou dohody a nejakého návrhu. 

Keď som si preštudoval uznesenie mandátovej komisie, 

jak sa nemýlim, mandátová komisia navrhovala, aby som 

zaujal miesto v komisii finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta. Predpokladám teda, lebo som 

nemal možnosť komunikovať s členmi komisie, že vychádzali 



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

 44 

z toho, že uvoľnený mandát, ktorý zostal po pánovi 

ministrovi Budajovi, tak tento si plnil svoje povinnosti 

práve v tejto komisii. To je po prvé.  

Po druhé predpokladám, že brali do úvahy aj moje 

minulé pôsobenie, keď som ja sa dlhodobo venoval finančnej 

stránke fungovania samosprávy. Mnohokrát som navrhoval 

množstvo vecí, čo sa týka finančného, finančného fungovania 

hlavného mesta. 

Čiže, myslím si, že ak by som teda do tejto komisie 

bol zvolený, určite by som pána ministra Budaja dôstojne 

nahradil.  

Samozrejme, bude to eee na hlasovaní vás, kolegyne 

a kolegovia, čiže ja, samozrejme, budem rešpektovať 

akúkoľvek voľbu s tým, že samozrejme, pevne verím, že aj 

všetci moji voliči.  

Eem. Chcem povedať ešte dve, alebo tri také 

myšlienky.  

Stojíme, podľa mňa, pred veľmi zásadnou dobou ohľadom 

financovania Bratislavy a ostatných samospráv. V prvom rade 

máme tu obdobie, ktoré nás čaká a ktoré bude po, takzvanej 

koronakríze, kedy  bude musieť byť prehodnotené asi aj 

financovanie, priority finančné, finančné toky. To je po 

prvé.  
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Po druhé. Nastúpila nová vláda, ktorá, jak som si 

dobre prečítal programové vyhlásenie tejto vlády, chce 

zvážiť zmenu modelu financovania samospráv. Čiže okrem dane 

z príjmu fyzických osôb by sme pravdepodobne dostávali 

podiel my ako obce a mestá z celkového daňového výberu.  

Takisto vláda deklaruje, že chce urobiť istú analýzu 

možností na úpravu usporiadania samosprávy. Je veľký 

predpoklad, že niektoré mestské časti budú minimálne 

oklieštené niektoré ich kompetencie. Vieme o tom, že 

v bývalej,  

eem, poprosím ďalšie dve minúty, ak by som nestihol. 

V reforme samosprávy, respektíve z decentralizácii 

štátnej správy sa pred iks rokmi urobili niektoré 

nedostatky, ktoré sa časom ukázali v rámci fungovania, 

množstvo kompetencií je duplicitných tým, že máme paralelné 

štruktúry medzi mestskými časťami a hlavným mestom. 

Prichádzame v priep v priemere okolo jedenásť a pol milióna 

Eur ročne.  

Predpokladám teda, že bude nás čakať veľmi 

turbulentná (gong) doba a budeme  sa snažiť, myslím ako 

hlavné mesto, v tej novej dobe sa čo najviac uchádzať 

o spravodlivé financovanie a nehovoriac aj o tom, že hlavné 

mesto si musí plniť svoje úlohy ako hlavné mesto a na toto 

nedostáva žiadne extra financie. Myslím si, že ad hok (ad 
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hoc) dotácie sú nie systémové riešenie. A verím, že 

spoločne, my ako zastupiteľstvo a pán primátor sa 

vynasnažíme o to, aby Bratislava bola tak financovaná ako 

aj iné hlavné mestá Európskej únie a mohla dôstojne 

reprezentovať našu krajinu. 

Čiže, toto sú argumenty prečo si myslím, že komisia 

finančnej stratégie bude v tomto veľmi dôležitá a myslím 

si, že viem byť zo svojimi skúsenosťami v tejto komisii 

prínosom.  

Preto si dovolím predložiť mandátovej komisii návrh 

na uznesenie. Prečítam.  

Miestne zas, mestské zastupiteľstvo v Bratislave volí 

doktora Olivera Kríža do komisie finančnej stratégie a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta.  

Odovzdávam písomne. Samozrejme, akýkoľvek eem eem 

výsledok hlasovania budem akceptovať.  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Eee ak nie je k tomuto eee žiadna diskusia, dávam 

hlasovať o tomto návrhu.  

Takže, budeme, budeme hlasovať vlastne, musíme 

hlasovať na dvakrát?  

Pani Kiczegová,  

hlasujeme na dvakrát? Aj o tom pozmeňováku? Alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže začína pozmeňovák.  

Takže hlasujeme o pozmeňováku, v ktorom hovorí sa do 

ktorej komisie je nový poslanec zaradený.  

(poznámka: počuť ženský hlas „Nemá byť“ (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, ideme hlasovať o pozmeňovacom návrhu, že 

v časti bé (B) doktor Oliver Kríž hlas, teda volíme ol 

doktora Olivera Kríža za náhradníka na uprázdnený mandát 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR za 

člena  komisie pre správu a podnikanie, komisie, finančnej 

komisie stratégie, pre správu a podnikanie s majetkom eee  
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mesta mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR a dňom 30. 

apríla 2020. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Respektíve, 

hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za osemnásť, proti nula, zdržalo sa devätnásť, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod 2-Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena 
komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 

pozmeňujúci návrh p. Kríža – zaradenie do komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

 Prítomní: 37 Áno 18 Nie: 0 Zdržal sa: 19 Nehlasovali: 0 

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

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová ZDRŽAL SA 

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

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič   

P. Strapák ZDRŽAL SA Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák  

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

J. Káčer nám. ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno to vysvetlím. My sme sa bavili na gremiálke aj 

o tom, eee, požiadavka z finančnej komisie bola tá, aby sa 

nerozširoval počet ľudí v ši vo finančnej komisie, aby táto 

bola viac nejak ako keby flexibilnejšia, alebo nejakým 

spôsobom eee, rý nie že rýchlejšia, neviem to povedať. 

Možno povie šéf finančnej komisie k tomu. A ja som mal za 

to, že pánovi Oliverovi Krížovi bol navrhnutý, navrhnutá 
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komisia nie menej dôležitá v tejto dobe, a to je komisia 

územného plánu a životného prostredia v kras v krátkosti 

ako ju voláme.  

To znamená, že povedzme si otvorene, že či musí byť 

poslanec zaradený v nejakej komisii a musíme to doriešiť 

teraz, alebo akým spôsobom to doriešime? Pretože vlastne 

tie komisie aj teraz sa stretávajú v podstate tiež nemajú, 

tiež nemali hlasovanie schválené per rollam, tak sa vlastne 

ani teraz ne nes niestretávajú. Ak by sa to dalo, vieme to 

vyjasniť a tak, aby boli všetci spokojní 

(poznámka: počuť ženský hlas „ale“) 

do ďalšieho zastupiteľstva. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Nemôžme to teraz riešiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

oddelenia: 

Dobre. 

Takže, z teraz by sme mali hlasovať o tej časti 

A a tú časť bé (B) by sme mohli sa teda za mesiac. Nebude 

budúci mesiac zaradený v žiadnej komisii, keď sme dneska 

inú komisiu nenavrhli, len túto jednu a budúci mesiac by sa 

mu mohli dohodnúť a predložiť opätovne na konci mája nejakú 

už komisiu, ktorú by sme schválili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Eee. Okej. Asi, asi. Dobre.  

To znamená, že aj tak musíme asi hlasovať o tom 

druhom bode.  

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

oddelenia: 

O tom áčku, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Tak v tom prípade eee ideme hlasovať o tom druhom 

bode, pretože tak vlastne to musíme dodržať.  

Okej. Tak prosím vás, eee hlasujme o tom 

o u o u o bodu programu ako o celku.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže v procese hlasovania nemôže byť ani diskusia, 

ani  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak.  

Možno ja som mal ten svoj príspevok dať až po tom 

druhom hlasovaní, ospravedlňujem sa za chybu. 

Takže otváram hlasovanie k tomuto bodu programu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Nie?  Dobre hovorím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O pre, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Ospravedlňujem sa, pani poslankyňa. Z mestskej rady 

som ešte popletený.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže i, sme v procese hlasovania, takže nemôžme 

dávať žiadne návrhy ani diskusiu. 

Budeme hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené 

s tým, že časť bé n(B) sa vyhadzuje.  

Čiže, berieme iba na vedomie, že  

za prvé, pán Ján Budaj sa vzdal písomne svojho 

mandátu  

a za bé (B) zaniklo jeho členstvo, tak ako to máte 

uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 2-Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena 
komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 

- hlasovanie o časti A uznesenia 
 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  
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J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

 



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

 57 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena 

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie, že 

1. Ján Budaj, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, sa písomne ku dňu 31. marca 2020 

vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. zaniká členstvo Jána Budaja v komisii finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

ku dňu 31. marca 2020, z dôvodu vzdania sa mandátu 

poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 2A VZDANIE SA ČLENSTVA POSLANKYNE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY PHDR. JANY 
POLÁČIKOVEJ V KOMISII ÚZEMNÉHO A 
STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A VÝSTAVBY MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY A VOĽBA POSLANKYNE MGR. 
LENKY ANTALOVEJ PLAVUCHOVEJ ZA 
ČLENKU KOMISIE ÚZEMNÉHO 
A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dva A, to znamená, vzdanie sa 

členstva a menovanie novej členky v komisii územného plánu, 

a tak ďalej, a tak ďalej.  

Eee. Nech sa páči, za organizačné, myslím, to bude.  

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

oddelenia: 

Došiel nám návrh od pani poslankyne Poláčikovej, 

ktorá sa chcela vzdať v komisii územného plánovania a pani 

Antalová Plavuchová prejavila záujem o prácu v tejto 

komisii. Takže, takto je pred predložený materiál.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Keď nie je, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Pardon. Oliver Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja len veľmi krátko sa chcem k tomuto vyjadriť.  

Ďakujem za dôveru tým poslancom, ktorí mali záujem, 

aby som pomáhal a pracoval v komisii finančnej stratégie.  

Tým dôvodom pre nenavyšovanie ďalšieho počtu 

stopercentne chápem.  

Tak ako bolo povedané a jak som už prvýkrát vyjadril 

vo svojom vystúpení, ja akceptujem akékoľvek rozhodnutie. 

Ak poslanci zvážia, že by som bol prospešný v nejakej inej 

komisii, tak samozrejme sa takémuto návrhu prispôsobím. 

Zatiaľ takýto návrh neprišiel.  

Ja chcem len vyjadriť také veľmi, ale veľmi mierne 

rozčarovanie z toho, že táto vec eee nebola so mňou 
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komunikovaná. Čiže ja som mal veľmi málo kusých informácií 

z eee eee oddelenia organizačného.  

To sa  myslím že zatiaľ ešte v histórii môjho, môjho 

pôsobenia v zastupiteľstve nestalo, že sa dozviem nálady 

poslancov priamo na pléne. Ale beriem to ako istú 

nováčikovskú daň. Nie teda moju, samozrejme. 

A pevne verím, že do ďalšieho zastupiteľstva nájdeme 

nejaké dôstojné a hlavne prospešné fungovanie mojej osoby 

v nejakej komisii pracovnej. 

Teším sa na spoluprácu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som chcel len nášmu novému pánovi kolegovi 

povedať, že ja sa určite teším na ďalšiu spoluprácu. Tej 

práce je toľko, že si myslím, že nie je limitovaná nejakými 

pozicími, pozíciami alebo funkciami. Koniec koncov, aj pán 

poslanec uruqa ukázal, že vie prispievať aj aj fejsbúkom 
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(facebook) aj inými vecami k k finančnému hospodáreniu 

mesta. 

A ale naozaj, kľudne si môžeme sadnúť k niektorým 

návrhom, nemám s tým problém a som pripravený na ďalšiu 

spoluprácu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja som sa faktickou prihlásila už k tomu návrhu 

predtým bodu. Je tu taká nejaká dvojznačnosť.  

Návrhová komisia hovorí doktor Oliver Kríž. Na tabuli 

je magister, aby ste si to nejako zjednotili. Nebude to 

dobré, keď to bude proste ináč 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

na nam ináč zapísať. 



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

 62 

A tiež musím povedať, že už dlhodobo veľmi zvažujem 

zotrvanie v komisii územného plánu.  

A podľa mňa sa treba pozrieť na to, že ako tá komisia 

pracuje. Či teda nie je niekde možno aj ten, nie je vnútri 

problém, nakoľko si myslím, že sa nezaoberá vecami, ktoré 

súvisia so zastupiteľstvom a to čo v podstate je komisia, 

ktorá je nejak odborne príslušná a v podstate má rozoberať 

tie body, ktoré sa budú prerokovávať. Je to tam príliš 

voľná debata, z ktorej nevyplýva.  

Proste, ja normálne poviem, že pri  mojom vyťažení 

neviem byť v tejto komisii tak, aby som tam neprišla na dva 

body a odišla. Takže, to iba hovorím. Možnože na budúce 

zastupiteľstvo budete mať takýto istý bod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dolinay. 

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

Ďakujem za, ďakujem za slovo. 

J a nechcem úplne že zbytočne predlžovať tú diskusiu, 

len ja som bol v tom, že práve akoby že záujem finančnej 

komisie je v tom, že eee naozaj že nerozširovať č členstvo, 
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čomu úplne, úplne rozumiem. Ale práve teraz som sa dozvedel 

od člena finančnej komisie, že finančná komisia o tom 

nerokovala. Tak či toto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte raz. Ne nerozumiem moc, čo hovoríte, pán 

poslanec. K mikrofónu bližšie. 

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

Že fina, že finančná komisia o tom nerokovala, že 

teda nerozširovať to členstvo. Že teda kde sa vzal ten 

názor teda, že nerozširovať to členstvo finančnej komisie. 

Lebo teraz som sa dozvedel práve od člena finančnej 

komisie, že teda toto nepadlo na finančnej komisii, že 

nerozširovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) Ja si myslím, že, ja 

si myslím, že je dôležité, že je, že sme sa všetci zhodli, 

že v nejakej komisii pán poslanec bude a teraz bude čas na 

to, aby sa to vyjasnilo. Lebo je tu nejaký chaos v tom.  

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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To znamená, že dávam hlasovať o tomto bode programu. 

Eee, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ospravedlňujem sa. Tá mestská rada ma pletie, čo bola 

doobeda ráno.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže hlasujeme o bode dva bé (B). návrh uznesenia, 

kde berieme na vedomie vzdanie sa členstva pani doktorky 

Jany Poláčikovej a v časti bé (B) volíme Lenku, pani 

magistru Lenku Plavúchovú za členku komisie územného 

a strategického plánovania, životného prostredia, výstavby 

mestského zastupiteľstva k 1. máju 2020.  

Ostatné tak, ako máte písomne 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. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 2A-Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany 

Poláčikovej v komisii územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky 

Antalovej Plavuchovej za členku komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 



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

 66 

 

Z. Zaťovičová  

 

 
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 NEHLASOVAL P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

 



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

 67 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v 

komisii územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky Antalovej 

Plavuchovej za členku komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v 

komisii územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy ku dňu 30. apríla 2020 a s účinnosťou k 

dňu 1. mája 2020. 

B. volí 

Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú za členku komisie územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s 

účinnosťou ku dňu 1. mája 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA VOĽBU ČLENA MESTSKEJ RADY 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme bod, na bod číslo tri. Návrh na voľbu člena 

Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, organizačné, máte slovo. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže teda tým, že pán poslanec Budaj sa stal 

ministrom, prišiel o, vzdal sa mandátu poslanca, tým pádom 

končí jeho členstvo aj v mestskej rade. A dostali sme návrh 

na doplnenie teda člena mestskej rady na pani Elenu 

Pätoprstú. 

Takto je predložený materiál aj návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Nech sa páči,  

pán poslanec Palkovič.  
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Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja k tomuto bodu budem mať ešte jeden pozmeňujúci 

návrh.  

Keď už sa riešia členovia mestskej rady, eee po 

nejakej internej diskusii v klube vzhľadom na moju, moju 

pracovnú vyťaženosť, sme sa dohodli, že by bolo fajn 

spraviť ešte jednu personálnu zámenu. Tým, že ja by som sa 

vzdal členstva v mensk v mestskej rade a poprosil by som 

vás, keby ste potom vo voľbe podporili eee nomináciu eee 

Romana Lamoša.  

Môžem teda ešte prečítať konkrétne ten pozmeňujúci 

návrh. Ten by znel eee, že sa za bod dva dopĺňa nový bod 

tri v znení: 

Poslanec Tomáš Palkovič sa vzdáva členstva v mestskej 

rade hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 

k dňu 30. apríla. A potom vás teda ešte po poprosím 

o podporu Romana Lamoša.  

Návrh, samozrejme, predložím aj písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som skôr procedurálny návrh, aby sme vlastne 

tajnú voľbu hlasovania zmenili za verejnú. Z dôvodu, 

samozrejme, súčasnej situácie a urýchlene aj procesu 

zastupiteľstva. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Pani poslankyňa Antalová Plavúchová. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som mala úplne identický návrh procedurálny na 

zmenu eee tajnej voľby za verejnú.  

Takže len zopakujem to isté.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len v nadväznosti na predchádzajúce body. Mestská 

rada bola vždycky, keďže má jasne stanovený počet, tak bola 

vždycky predmetom dohôd.  

Ale čo sa týka, napríklad, komisií, tak v minulosti 

vždy bola taká obydžaj, že poslanec, ktorý chcel robiť 

v akejkoľvek komisii, tak mu to bolo vždycky umožnené. Aj 

napriek tomu, že finančná komisia mala vždycky veľmi veľa 

členov, tak nikdy sa nezabraňovalo ako keby niekomu 

pracovať v komisii, kde chcel pracovať. A bola by som rada, 

keby to možno ostalo takým pravidlom, aby sme nedávali ľudí 

do komisií, v ktorej sa možno necítia úplne doma a robili 

v komisiách, kde robiť chcú. To k tomu predchádzajúcemu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

Ja podporím tento návrh, teda na zmenu tajnej voľby 

na verejnú, ale poprosil by som návrhovú komisiu, aby 

preverila, či taká možnosť je. Nemám naštud, nemám teda 

v hlave rokovací poriadok, ale poprosil by som, aby, aby sa 

teda povedalo, či v zmysle rokovacieho poriadku takáto vec 

je možná.  

A taktiež chcem nadviazať na to, čo sa tu stalo.  

Keďže ja už tu nejaký ten piatok sedím, tak môžem 

vám, páni kolegovia a kolegyne, povedať, že to som tu ešte 

nezažil. Nezažil som, že by sa neumožnilo poslancovi 

pracovať v takej komisii, v ktorej by chcel. Naozaj som 

veľmi sklamaný.  

A možno z histórie si pamätáte slávne rokovanie 

Národnej rady Slovenskej republiky  4. novembra 1994, 

takzvanú Noc dlhých nožov, keď mečiarovská väčšina 

nahádzala ľudí proti ich vôli do komisie životného (gong) 

prostredia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, potrebujeme na to, aby sme mohli 

procesovať túto vec ešte jednu vec, potrebujeme pred 

zastupiteľstvom vyjadriť o súhlas obidvoch eee poslancov, 

ktorí idú do mestskej rady s touto voľbou, že do toho idú.  

Tomáš, pardon. Kto je tam? Eee Lenka.  

Aha, pardon.  

Roman Lamoš,  

potrebujeme, aby si vyjadril súhlas pred poslaneckým, 

pred poslancami o tom, že ideš do, idete. 

Á pani Pätoprstá vyjadrila.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

To znamená, chce tam ešte niečo organizačné doplniť? 

Nie.  

Môžme dať, odovzdať slovo pani Pätoprstej. 

Nech sa páči. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte by som chcela poprosiť pána kolegu, ktorý dal 

ten návrh, aby doplnil teda hlasovanie o pánovi Lamošovi, 

pretože v tom texte má len, že sa vzdáva členstva. A iba 

odporúča. Takže malo by tam byť, a navrhuje. 

Čiže, ak mô. Ak dovolíte, ja to tam dopíšem, aby ste 

nemuseli behať tých sto metrov.  

Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte ak, ak dovolíte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o, najprv o tom procedurálnom návrhu, 

že budeme verejne eee hlasovať o všetkých bodoch.  

Čiže, to som len chcela pripomenúť, že ešte musíme 

o tom procedurálnom hl eee hlasovať.  

Kľudne si zoberte slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ň nie. Ja si myslím, že práve už teraz som vám 

odovzdal slovo a že ideme návr potom hlasovať postupne. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ako prvé budeme hlasovať o procedurálnom 

návrhu, že hlasovanie o všetkých bodoch bude verejné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto procedurálnom návrhu.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 3-Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

- procedurálny návrh na zmenu z tajného hlasovania na 
verejné hlasovanie 

 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

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

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže najprv budeme verejne hlasovať o návrhu eee 

pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Palkoviča, v ktorom sa 

v časti v bode dva vzdáva svojho členstva. 

Ja ho teda prečítam. 

V časti tri pán poslanec to má Palkovič sa vzdáva 

členstva v mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy 

s účinnosťou k 30. aprílu 2020 a navrhuje za seba ako člena 

pána poslanca Tomáša Lamoša.  

A v časti tri sa prehl, prehadzuje číslovanie eee 

číslom štyri. Tajným hlasovaním bo a tak ďalej.  To budeme 

hlasovať o tom  tak, ako to bolo uvedené v materiáli.  
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Čiže tajným hlasovaním boli za členov mestskej rady 

a tak ďalej zvolení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Verejným. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže.  

Pardon, pardon. Áno, jasne.  

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

oddelenia: 

Volí za členov mestskej rady. Tak to bude.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže volí verejným hlasovaním, boli vele, vo verejným 

hlasovaním za členov mestskej rady eee hlavného mesta SR 

Bratislavy zvolení poslankyňa Elena Pätoprstá a poslanec 

Roman Valoš ú s účinnosťou k 1. máju 2020. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Dobre. Eeem. 

V tomto bode nie je diskusia, ale pán kontrolór chce 

povedať.  

Chcete povedať niečo k k regulérnosti tejto voľby?  

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si práve teraz pozerám rokovací poriadok mestského 

zastupiteľstva a v článku 9 je jasne napísané, že v tajnom 

hlasovaní sa volia členovia mestskej rady a v článku 10 je 

priebeh a organizácia tajného hlasovania. A nikde som 

nenašiel možnosť, že by mestské zastupiteľstvo sa mohlo 

hlasovaním uzniesť na rokovaní, ktoré bude nie tajné.  

Takže, ja neviem. By som  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

potom ešte chcel upresniť, alebo právne oddelenie, že 

či to chápem správne, alebo, alebo nesprávne, aby sme 

nespravili chybu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Niekomu to puká. Neviem či, asi si vypínate 

mikrofóny.  

Toto sme už absolvovali viacej krát túto diskusiu. 

Jano možno Hrčka nás uvedie. 

Nech sa páči, s poslanec pán Hrčka. Alebo starosta.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tiež som si to pozeral v rokovacom poriadku a nevidím 

to tam. Na druhej strane si to ale pamätám, lebo ja som bol 

autorom toho návrhu, keď sa toto riešilo, že na 

zastupiteľstve som dával pozmeňujúci návrh k rokovaciemu 

poriadku presne pre to, aby sme si nemuseli prechádzať 

touto procedúrou. A bolo tam dané, že v prípade, že 

zastupiteľstvo odsúhlasí, môže hlasovať.  



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

 82 

Neviem. Môže sa stať vzhľadom k tomu, že to nešlo 

štandardným procesom, ale bolo to navrhnuté na zasadnutí 

zastupiteľstva, ale určite viem, že som taký návrh dával 

presne pre to, že sa o niečom hlasovalo a potrebovali sme, 

bolo by to strašne dlho trvalo a vtedy to všetci 

odsúhlasili. Myslím, že to bolo jednotné. A zmenil sa tým 

rokovací poriadok. Ale možno sa to neprenieslo do tohto.  

Opätovne ak s tým je problém, rokovací poriadok je 

vec, ktorá sa dá kedykoľvek zmeniť. Čiže, dá sa urobiť to, 

že sa otvorí bod, dá sa pozmeňujúci návrh rokovacieho 

poriadku.  

Len hovorím, pamätám si, že som takýto návrh určite 

dával ja a nepamätám si, že by sa v tejto veci od vtedy 

menil rokovací poriadok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Organizačné,  

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

oddelenia: 

Áno, je to tak, jak hovorí pán poslanec. Bolo to 

zmenené vlastne na prvom alebo druhom zastupiteľstve tohto 

volebného obdobia práve na jeho návrh. A tiež pozerám, že 

tu tá novela dvanástka neni.  

Takže, my ju samozrejme zverejníme. 

Ale bolo to schválené. Naozaj  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

oddelenia: 

je to v uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže sme v poriadku. Takže odovzdávam späť.  

Takže môžme už hlasovať vlastne, že?  

Tak, myslím že, už sme boli v bode hlasovanie, že? 
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Prosím, hlasujte teda o tomto, o tej voľbe. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 3-Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
-vzdanie sa členstva v mestskej rade – poslanec Tomáš 

Palkovič 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  
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M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 



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

 86 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že máme to hotové?  

Nie. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ako celok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme to hotové.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

No, ešte musíme hlasovať ako o celku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. 
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Nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, ideme hlasovať o návrhu ako o celku.  

Tým, že sme si schválili bod tri a štyri, pripomeniem 

ešte body jedna a dva.  

To je v bode jedna sa berieme na vedomie, že pán 

poslanec Budaj sa vzdáva a druhé, že zaniklo jeho členstvo 

v rade.  

Čiže, pripájajú sa teda body, ktoré sme si práve 

odsúhlasili. Bod tri a štyri. A ideme hlasovať o celku, tak 

ako bolo schválený a tak ako ho máte v materiáli písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto bode. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem poslancov a poslankýň 

mestského zastupiteľstva. 

To bolo o bode ako o celku, že?  

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 3-Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
-body 1 a 2 uznesenia, zobranie na vedomie, že p. Budaj sa 

vzdal mandátu poslanca a tým mu zaniklo aj členstvo 
v mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy 

 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. Ján Budaj, poslanec Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, sa písomne ku dňu 31. 

marca 2020 vzdal mandátu poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. zaniklo členstvo Jána Budaja v Mestskej rade 

hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu vzdania sa 

mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy ku dňu 31. marca 2020, 

3. poslanec Mgr. Tomáš Palkovič sa vzdáva členstva v 

Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy s 

účinnosťou ku dňu 30. apríla 2020. 

 
B. volí 

verejným hlasovaním za členov Mestskej rady hlavného 

mesta SR Bratislavy poslankyňu Ing. arch., Mgr. art. 
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Elenu Pätoprstú a poslanca Ing. Romana Lamoša s 

účinnosťou ku dňu 1. mája 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA ZMENU ZASADACIEHO PORIADKU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY S ÚČINNOSŤOU 
OD 30. 4. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Bod číslo štyri. Návrh na zmenu 

zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 30. 4. 2020. 

Nech sa páči, organizačné, máte slovo.  

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

oddelenia: 

Predkladáme vám zasadací poriadok s tým, že pán 

Oliver Kríž bol, teda zložil sľub, tak sme ho umiestnili.  

Je to, samozrejme, zasadací poriadok, ktorý je platný 

pre Zrkadlovú sálu, nie pre tieto provizórne priestory. Že 
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keď budeme už normálne sedieť v Zrkadlovke, tak tak, jak 

bol predložený.  

Je to na základe dohôd.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram  diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo štyri. Návrh na zmenu 

zasadacieho poriadku s účinnosťou od 30. 4., 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. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 4-Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 

od 30. 4. 2020 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 



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

 94 

 

Z. Zaťovičová  
 
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  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 

30. 4. 2020  

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 30. 04. 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 
K 29. 2. 2020 A K 31. 3. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod päť, Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 29. 2. 2020 a k 31. 3. 2020. 
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Nech sa páči, organizačné. 

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

oddelenia: 

Bez úvodného slova. Je to tak, jak sú plnené 

uznesenia.  Akeď budú otázky odpovieme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, keby ste 

v tomto bode mohli vždycky uznesenie, ktoré rušíme, nejakým 

spôsobom vysvetliť pre verejnosť.  

To je bod číslo štyri, zrušenie uznesenia číslo 1001 

z roku 2017 časť bé (B) bod 2. 

Aspoň formálne, aby ľudia vedeli o čo ide.  

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

primátor 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: 

K tomu len poviem, že ide o  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím vás, aby ste hovorili do mikrofónu, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

oddelenia: 

o o uznesenie, ktoré sa týka Spoločnosti pre rozvoj 

bývania.  

V tom roku 2017 sme schválili jeho zrušenie. Dneska 

sa spoločnosť nanovo rozbieha. Čiže, zrušujeme zrušenie 

zrušenia spoločnosti SRBB. 

Čiže, SRBB nám zostáva ďalej ako spoločnosť naša.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo päť Informácia uz 

o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, tak ako máte 

uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem poslancov a poslankýň alebo 

naopak. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5-Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2020 a k 

31. 3. 2020 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2020 a k 

31. 3. 2020 

Uznesenie  
zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.   350/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 



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

 101 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č.      778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 

2.2 č.      293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 

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

2.4 č.        49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 

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

2.6 č.        21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011 

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

2.8 č.      673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 

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

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

2.11 č.    1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 

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

2.13 č.    1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 

2.14 č.    1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 

2.15 č.    1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 

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

2.17 č.      485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 

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

2.19 č.    1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 

2.20 č.    1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
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2.21 č.      149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 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 

293/1996 
časť B 
zo dňa 25. 4. 
1996 

Pôvodný 
termín: 
TK: k 30.6. 
a 31.12. 
Zmeny 
termínov: 
TK: 30. 6. 
TK: 30. 4 

T: 28. 5. 
2020 

3.2 
predsedníčka 
mandátovej 
komisie 

49/2003 
časť B 
zo dňa 27. 3. 
2003 

Pôvodný 
termín: 
TK: 31. 3. 

T: 28. 5. 
2020 

3.3 primátor 

673/2012 
časť C bod 9 
zo dňa 27. 6. 
2012 

Pôvodný 
termín: 
31. 1. 2013 
Zmeny 
termínov: 
31. 03. 2014 
31. 10. 2014 
1 x ročne 
k 31. 3. 

T: trvale 
TK: vždy k 
30. 9. 

3.4 primátor 

1147/2013 
časť D bod 2 
zo dňa 26. 6. 
2013 

Pôvodný 
termín : 
každé 
zasadnutie 
MsZ 
Zmeny 
termínov: 
polročne 
počnúc 
31. 3. 2016 

T: 28. 5. 
2020 

3.5 primátor 

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

Pôvodný 
termín: 
štvrťročne 
Zmeny 

T: 28. 5. 
2020 
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termínov: 
T: mesačne 
T: každé 3 
mesiace 

3.6 primátor 

1345/2013 
časť C bod 1 
zo dňa 21. 11. 
2013 

Pôvodný 
termín: 
raz za 2 
mesiace 
Zmeny 
termínov: 
T:raz ročne 
k 31.3. 

T: 28. 5. 
2020 

3.7 primátor 

1405/2014 
časť B bod 1 
zo dňa 30. 1. 
2014 

Pôvodný 
termín: 
trvalá 
úloha, ročne 
počnúc 31. 
3. 2015 

T: 28. 5. 
2020 

3.8 primátor 

1458/2014 
časť B 
zo dňa 26. 3. 
2014 

Pôvodný 
termín: 
TK: 30.6. 
a 21.12. 
Zmeny 
termínov: 
T:každé 
zasadnutie 
   MsZ 
T: polročne 
počnúc 1. 3. 
2019 

T: 28. 5. 
2020 

3.9 primátor 
1174/2018 
bod 2 
22. 6. 2018 

Pôvodný 
termín: 
27. 9. 2018 
Predĺžené 
termíny: 
30. 6. 2019 
31. 3. 2020 

TK: 
štvrťročne 
počnúc 1. 5. 
2020 

3.10 primátor 

149/2019 
časť C bod 1 
a 2 
zo dňa 25. 4. 
2019 

Pôvodný 
termín: 
bod 1 vždy 
k 28.2. 
bod 2 vždy 
k 31.3. 

T: 28. 5. 
2020 
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4. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 

20. 11. 2017. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5A DOPAD PANDÉMIE COVID-19 A 
PROTIOPATRENÍ NA FINANČNÚ SITUÁCIU 
DOPRAVNÉHO PODNIKU BRATISLAVA, 
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na  bod ako keby päť A, to je bod devätnásť 

presunutý na toto miesto. Dopad pandémie COVID-19 a 

protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť. 

Ja by som poprosil šéfa sekcie eee finan financií 

a Matúša Luptáka, respektíve, nie, ide iba vedenie 

Dopravného podniku. 

Nech sa páči. 

Ide aj Matúš Lupták? Ide aj Matúš Lupták.  
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Takže nech sa páči, páni. 

Pán riaditeľ,  

máte slovo. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Tak, dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

pán primátor. 

Ja by som začal prvou pozitívnou vecou, ktorá 

vyplynula možno nie z tejto pandémie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím, bližšie k mikrofónu, aby všetci počuli. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Pardon. 

Jediná pozitívna vec, ktorú poviem, môžem povedať, že 

po prijatí prevádzkovo-dopravných opatrení v Dopravnom 

podniku sa nám podali podarila stabilizovať situácia zo 

zdravotnej stránky.  
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Čiže, naši zamestnanci eee sú zdraví. Na začiatku sme 

ich dali dos dosť veľa do karantény, čím sme podchytili 

celú situáciu a dneska, dneska je tento pomer zamestnancov 

v preventívnej karanténe minimálny. A teda, môžeme 

konštatovať, že situáciu máme pod kontrolou.  

Čo je, čo je však horšie, tak Dopravný podnik sa 

momentálne preklenul do inej situácie a to je situácia, 

v ktorej  máme problémy s financiami. Čiže, začíname riešiť 

ekonomickú krízu.  

Možno ste zachytili aj z médií, sme vydali spoločné 

vyhlásenia dopravných podnikov na Slovensku, v ktorom 

hovoríme za Dopravný podnik Bratislava, že výpadok tržieb 

Dopravného podniku je na úrovni až štyri milióny Eur 

mesačne. Čo neni malá čiastka.  

Čo by som chcel tiež povedať, že v súčasnosti 

nespadáme pod žiadnu štátnu pomoc. Akékoľvek opatrenie, 

ktoré sa prijalo, vylúčilo s pomoci od štátu subjekty 

verejnej správy, ktorým Dopravný podnik Bratislava je.  

Čiže, momentálne nemáme nárok na žiadne financie zo 

štátnej pomoci od, od vlády. 

Napriek tomu sme prijali množstvo rôznych opatrení, 

začali sme aj prepúšťaním. Redukovali sme úväzky, robali 

sme organizačné zmeny v oblasti ejdžár (HR), robili sme aj 
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dopravno-prevádzkové opatrenia, ktoré nám šetria nejaké 

peniaze. Samosenej samozrejme, aj efektívne obstarávame. 

Avšak aj po prijatí týchto opatrení, ktoré generujú nemalú 

úsporu, nevieme vykryť ten štvormiliónový výpadok tržieb.  

Aj vzhľadom na to tu dneska sedíme a chceli by sme 

vás požiadať o podporu a o zahlasovanie za tento návrh.  

Dobrou správou je, že vedenie hlavné mesta sa stáva, 

stavia k tejto problematike čelom. Chce nám pomôcť. Riešime 

tieto problémy na dennej báze aj s pánom primátorom 

a s námestníkmi a dúfame, že sa takto k tejto veci postaví 

aj zastupiteľstvo.  

A tým by som vám (poznámka: nezrozumiteľné slovo) aj 

vás chcel poprosiť o pomoc v tejto situácii. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Lupták,  

ešte niečo ideš dodať? 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ja som len chcel v skratke dodať tie dve navrhované 

formy pomoci, ktoré sú, ktoré sú v tom materiáli opísané. 

Prvou je ako keby predčasné zálohové vyplatenie 

ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019, ktoré je už 

rozpočtované vo výške päť miliónov Eur. A je, štandardne sa 

vypláca až po schválení záverečného účtu a po auditu týchto 

nákladov.  

Zálohové vyplatenie piatich miliónov Dopravnému 

podniku pomôže z hľadiska keš flou (cash flowe) keď, keď sa 

po, po schválení tu na tomto zastupiteľstve vyplatiť skôr.  

Ako druhé opatrenie teda navrhuje, aby, ak by bol v 

v rámci finančných možností mesta navýšený ten mesačný, 

mesačný transfer, ktorý, ktorý Dopravnému podniku chodí 

v súvislosti s výpadkom tržieb. 

Eee. To samotné navýšenie bude, bude, predmetom 

debaty v tom, v tom druhom bode, kde aj na základe diskusie 

vo finančnej komisii bude jej predsedom predložený 

pozmeňujúci návrh k rozpočtu, ktorý toto, ktorý túto 

situáciu bude riešiť. Vlastne vo výš vo výške siedmich 

miliónov Eur navýš navýšenia rozpočtu, z ktorých by mal byť 

krytie tie ur urgentné straty v najbližších, v najbližších 

mesiacoch.  
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Takže toľko, tak, tak je navrhnutá tá, tá schéma 

podpory momentálne, teda, teda päť miliónov a sedem 

miliónov. 

A a ďalej debatujeme aj teda s s ministerstvom 

financií o o pomoci Dopravnému podniku, a teda, a zároveň 

tým aj samospráve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Však asi budete mať nejaké otázky, tak otvorím 

diskusiu k tomuto bodu programu a môžeme si to vyjasňovať.  

Nech sa páči. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Netušila som, že budem prvá. 

Ale ja by som využila prítomnosť pána riaditeľa, aby 

som sa spýtala v súvislosti s nasledujúcim bodom. 

Ja chápem, že snažíte sa robiť nejaké menežérske 

(manažérske) opatrenia, aby sa znížili straty, alebo teda, 

aby sa vylepšila trošičku tá táto nepríjemná veľmi 
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situácia, ale mňa by zaujímalo, akým spôsobom zasiahne túto 

službu, ktorú sme povinní poskytovať obyvateľom hlavného 

mesta na škrt v nasledujúcom bode v zmene rozpočtu na nákup 

nových kĺbových autobusov. 

Pripomeniem situáciu. 

Pri zaobstarávaní náhradnej autobusovej dopravy pri 

rekonštrukcii Karloveskej radiály, v akých sme boli vážnych 

problémoch. Čo, ako to Dopravný podnik vyriešil. A myslím 

si, že tá situácia sa odvety (poslankyňa hovorí so 

smiechom) zamak nezlepšila.  

Akým spôsobom dokážete sa vysporiadať s touto 

situáciou? Do budúcna. Idú ďalšie opravy. To to by,  toto 

by ma zaujímalo ako prvé.  

A potom možno ešte prídu ďalšie otázky.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, odpoveď. 

 



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

 111 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Samozrejme, že obnova a pravidelná obnova vozidlového 

parku je dôležitá. Avšak dneska možno predraďujeme výplaty 

našich zamestnancov v rebríčku priorít pred pred túto 

obnovu.  

Ja si dovolím povedať, že momentálne nie že máme dosť 

autobusov, ale kusovo vieme zvládnuť výluku, ktorá nás čaká 

aj teraz od mája.  

Zvládli sme aj prvú etapu, pani starostka, si myslím 

že obstojne a dobre.  

Takže, je to skôr vecou komfortu, hej? Tie autobusy 

ešte do konca roka vydržia, tie staré. Vieme ich nasadiť aj 

v dostatočnom počte, ale do budúcna nie je moc prijateľné, 

aby sme poskytovali obyvateľom Bratislavy takýto komfort 

v podobe vysokopodlažných autobusov, možno bez klimatizácie 

ešte k tomu. 

Takže, neobával by som sa tomu, že obslužnosť nebude 

zabezpečená. Zabezpečená bude, ale, ale aj ten komfort bude 

možno znížený ešte nejaký čas.  

Tým, že ešte dám do pléna aj informáciu, že stále 

čakáme na dodávku desiatich autobusov, ktoré boli podpísané 
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z tej súťaže. Čiže, tento rok nejaké nové autobusy prídu. 

A rovnako ich nasadíme aj, aj, aj v rámci tejto výluky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ideme ďalej. 

Neviem, pani starostka, vy ste mali ďalšie otázky? 

Alebo môžem ísť ďalej?  

A asi ideme ďalej. 

Eee. Či?  

Dobre.  

Pán Chren, 

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja len s faktickou poznámkou ešte na pani starostku 

som sa hlásil. 

Chcel som sa spýtať. Odklad nákupu nových autobusov 

bude znamenať nárast výdavkov na opravu a údržbu tento rok 

aj budúci rok. A ten nárast asi nebude úplne malý. Že či 
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s tým počítate vo vašom rozpočte? A o koľko peňazí nás to 

bude viacej stáť, teda na opravách a údržbe? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Ing. Martin   R y b a n s k ý ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava: 

Nepredpokladáme teraz rapídny nárast nákladov na 

opravu autobusov, lebo, lebo súčasné prostriedky aj na 

opravu máme narozpočtované na rok 2020. dneska nemáme 

v podstate žiadne autobusy v záruke, alebo iba minimum. 

Takže, takže ten stav sa nezmení oproti tomu, čo bolo na 

tento rok plánované.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník. 

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

Ďa ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni. 
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Navrhovali sme predradenie tohto bodu programu práve 

preto, že nám vecne súvisí tá zložitá situácia, v ktorej sa 

Dopravný podnik ocitol so zmenou rozpočtu, ktorý taktiež 

reaguje na  očakávané výpadky príjmov aj v v rozpočte 

hlavného mesta.  

Myslím si, že tá situácia v Dopravnom podniku je 

bezprecedentná. Nebola zavinená menežmentom (manažmentom), 

ani zamestnancami podniku. Verím, že sa už ani nebude 

opakovať. Nebolo možné sa na ňu pripraviť. A podľa mojej 

mienky, ani táto situácia nemá riešenie na úrovni podniku 

a nemá riešenie bez pomoci mesta ako hlavného akcionára 

a hlavného objednávateľa výkonov v mestskej hromadnej 

dopravy.  

Myslím si, že je správne, že sa rokuje so štátom, 

lebo takémuto problému systémovo čelia dopravné podniky nie 

len v Bratislave, ale aj v iných mestách.  

Menežment (manažment) môže urobiť akékoľvek úsporné 

opatrenia, ale situáciu to nevyrieši. Dopravný podnik je 

tretí najväčší zamestnávateľ v tomto meste. A myslím, že 

veľmi pozorne je sledovaná nie len zamestnancami, ale asi 

aj obyvateľmi nášho mesta.  

Nemyslím si, že by riešením bolo prepúšťanie vodičov 

mestskej hromadnej dopravy, lebo si myslím, že my chceme po 



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

 115 

odoznení tejto pandémie  sa vria vrátiť k plnému fungovaniu 

mestskej hromadnej dopravy.  

Preto si myslím, že by dnes sme sa mali za Dopravný 

podnik v plnej miere postaviť, garantovať vyplácanie miezd, 

garantovať plnenie záväzkov podniku, garantovať fungovanie 

mestskej hromadnej dopravy a podporiť Dopravný podnik tak, 

aby po skončení pandémie sme dokázali obnoviť fungovanie 

mestskej hromadnej dopravy. 

Pôvodne som mal problém hlasovať za zmenu rozpočtu 

v situácii, kedy som nevidel, že je tam, proste, podpora 

pre Dopravný podnik.  

Viem, že posledné mzdy zamestnancom podnik vypláca už 

z kontokorentného úveru. Stoja pre nimi potreba vyplatiť 

ďalšie mzdy. Proste, pred týmto nemôže mesto zatvárať oči.  

Diskusia bola zaujímavá aj vo finančnej komisii. 

Ďakujem pekne. 

Včera ma pán primátor osobne ubezpečil, rovnako ako  

šéf ekonomickej sekcie, že sa za podnik v plnej miere 

postavíme. Že dnešný, dnešné schválenie je len prvou etapou 

pomoci Dopravnému podniku, ktorá by mala zabezpečiť naozaj 

vyplatenie miezd a tých základných záväzkov, ktoré podnik 

má. A že na ďalších zastupiteľstvách, najneskôr v júni, by 
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sme sa tou situáciou komplexne zaoberali a naozaj 

Dopravnému podniku pomohli.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Tešovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som chcel reagovať teda na kolegu Záhradníka.  

Hovoríte mi, hovoríte mi z duše. A nie len to, ale 

Dopravný podnik Bratislava nie len že robí opatrenia, ro 

robí, robí si svoje domáce úlohy, ktoré má od akcionára 

a ktoré, ktoré naozaj prejednáva aj z dozornou radou, ale 

ja tam za rok a pol tej práce vidím, že krok po kroku 

proste idú, riešia kostlivcov, ktorých tam našli v skrini.  

Sú to, sú to proste veľké balvany, ktoré, ktoré 

naozaj zaťažujú ten podnik z minulosti.  

V čase ekonomickej pohody to možno nikoho až tak 

netrápilo, ale naozaj, od úplného začiatku sme si všetci 



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

 117 

uvedomovali, že keď príde kríza, môže to byť naozaj 

devastačné a môže to byť zlé.  

Keď pozrieme ako Dopravný podnik, proste, sekal 

nevýhodné obstarávania. Za koľko obstaráva dnes. Keď vidíme 

ako sa vy postupne musí vysporadávať s neriešenými vzťahmi 

s odborovými organizáciami, keď vidíme aký investičný 

(gong) dlh v tom Dopravnom podniku je, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja asi nebudem až taký optimistický ako kolegovia. 

V prvom rade chcem pochváliť, že sa teda návrh 

dotácie pre Dopravný podnik zreálnil a teda nejdú sa 

vyplácať nejaké budúce ušlé tržby, ktoré my dneska vôbec 

nepoznáme.  
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Čiže, toto je pre mňa aj nejaký nástroj do budúcna, 

že dofinancovávať, ale reálne, z reálne podkla podložených 

podkladov, nedávať dopredu proste peniaze, ktoré  následne 

bude možno mesto potrebovať použiť na sociálne služby 

dôchodcov a záchranu iných, veľmi dôležitých funkcií tohto 

mesta. 

Samozrejme, k jedným úplne z hlavných patrí aj, aj 

Dopravný podnik. 

Často krát si určite po položíte, alebo kladieme si 

dneska otázku, že pri deväťdesiat jedna percentnom tržieb 

máme deväťdesiatjedna percent tržieb a pri obmedzenom 

harmonograme v prázdninovom režime, či trinásťpercentý 

náklad je naoz, trinásťpercentné zníženie nákladov či je 

naozaj dostatočné?  

Ja to dneska neviem, lebo z tých podkladov, ktoré nám 

boli predložené, nie sú, podľa mňa, dostatočne detailne 

spracované, čím, hovorím, nejdem spochybňovať tento 

materiál, ale na to júnové zastupiteľstvo, ako spomínal pán 

Záhradník, ja potrebujem trošku detailnejší prehľad. 

Takisto by som poprosil, že keď sa idú schvaľovať 

nejaké takéto veci nad, teraz hovoríme o siedmych miliónov, 

aby to bolo aj predmetom dozornej rady. Aby k nám jasne 

prišiel výstup z dozornej rady schválený. Myslím, že tam je 
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najlepší priestor, nie tu už priamo na na zastupiteľstve 

dohľadávať následné informácie.  

Musím však vyjadriť aj, lebo neboli ste, nie všetci 

ste sedeli na mestskej rade, kde zaznelo niekoľko, niekoľko 

informácií, kde dochádza k šetreniu.  

Ale toto by asi bolo na samostatnú diskusiu, že 

naozaj si to šetrenie prejsť, či nebyť v niektorých rokoch 

ambicióznejší, lebo, napríklad, zaznela, vytiahnem len 

jednu z tých vecí, že ušetrili sme na mobilných operátoroch 

šesť percent, hej? Teda ten poplatok čo dávame za ľuď, lu 

akože ľudia platia pri kupovaní esemes lístkov je šesť 

percent. Tu si myslím, že naozaj je priestor byť oveľa, 

oveľa ambicióznejší, lebo stále štrnásťpec percentný za 

esemes lístok. Esemes lístok, to je dávno prekonaný. Určite 

so mnou kolegovia budú súhlasiť, že väčšina dopravných 

podnikov v hlavných mestách predáva prioritne lístky cez 

internet, alebo cez aplikácie, kde hovoríme o o poplatku 

niekde od nula a pol percenta po tri percentá. To je ten 

rozdiel. 

Toto by mala byť tá ambícia, kde by sme mali chcieť 

sa, napríklad, aj v esemes lístkoch dostať. Je to obrovský 

balík peňazí, ktorý môže byť v Dopravnom podniku.  
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A takisto by sme, by som si veľmi rád ďalšie 

prevádzkové náklady rozbil do podrobna, a potom nebudú 

musieť byť hodinové debaty na finančnej komisii.  

Čiže, tento návrh, samozrejme, ja podporím, lebo 

dneska je urobený, je urobený správne. Ale dajme si tú 

ambíciu do toho júna, že spravíme pre to trošku viacej.  

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja môžem len súhlasiť, pán pán viceprimátor. A pokiaľ 

ma berieš do tímu, veľmi rád, veľmi rád. Môžeme si na to 

sadnúť, môžeme, môžeme hľadať tieto riešenia.  

Ja by som chcel ešte k tejto debate povedať, že tá 

otázka nestojí teraz tak, že či ten Dopravný podnik 

podporíme, nepodporíme. My si u Dopravného podniku 

objednávame nejaké výkony a oni na základe naších, našej 

objednávky podľa zmluvy, ktorú s nami majú, tie výkony 



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

 121 

plnia. A my sa zaväzujeme, že za to im uhradíme rozdiel 

medzi skutočnými nákladmi a tržbami. A tie tržby teraz nie 

sú.  

To znamená, že tu nestojí otázka, že, že či, ale 

možno ako účinne a kedy. Čiže to je to, o čom sa bavíme. 

A preto je pre mňa dô, skôr dôležitá otázka, či si plní ten 

Dopravný podnik tie úlohy v rámci, v rámci efektivity. Či 

si plní tie úlohy v rámci nejakej tej racionalizácie. A tu 

ja hovorím jednoznačne áno a a musíme ten Dopravný podnik 

zasanovať. My inú možnosť prakticky ani nemáme.  

Ďakujem. 

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: 

Skúsim byť stručný, ale ono, to čo pán pri eee 

viceprimátor spomína, ako, s mnohými vecami sa dá súhlasiť. 

Akože nárast (poznámka: nezrozumiteľné slovo) lístkov, ale 

číselné ukazovatele, že deväťdesiatšesťpercentný výpadok 

tržieb a trinásťpercentné ušetrenie nákladov je veľmi 

sploštené.  
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Mestský podnik dopravný podnik je veľmi špecifický 

práve v tom, že eee keď sa jazdí aj v nejakom zníženom 

režime, tak najväčšia nákladová položka sú mzdy práve. Áno, 

o niečo menej sa spotrebuje nafty, opravy a podobne a ale 

mzdy tam zaberajú tú najväčšiu položku, ktorú proste treba 

nejakým spôsobom za zaplatiť. A práve v tomto čase krízy 

tak má výrazne zvýšené náklady. Napríklad, na dezinfekciu 

a p a podobne. 

Jednoducho, tých položiek, v vrámci ktorých sa 

pohybuje Dopravný podnik je výrazne viac (gong) a malo by 

to naozaj že dôkladne  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická,  

pán viceprimátor. 

Či chce eee, chceli ste si predĺžiť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Však ešte bude diskusia. Dobre. 

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

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Len kolegovi by som vysvetlil, lebo nebol na mestskej 

rade.  

Tie esemes lístky boli spomenuté ako jeden 

z výrazných krokov smerom k šetreniu zo strany Dopravného 

podniku. Preto som to otvoril. Preto som otvoril len túto 

jednu tému, lebo táto jedna bola spomínaná. Ale určite 

chceme sa baviť, samozrejme, o ďalších  

Určite chcem kolegov ubezpečiť, že dezinfekčné 

opatrenia prijaté v Dopravnom podniku tiež nemajú nejaký, 

nejakú významnú, neni sú žiadnou významnou položkou do vs, 

smerom k vstupu. A ja nespochybňujem, ale chcem o tom 

vedieť viac. 

Naozaj na prvé počutie, takisto to bolo aj na mi 

ministerstvo financií malo presne tie isté otázky. Máte 

deväťdesiat jedna percentný výpadok v tržbách, iba trinásť 

percentný pokles v nákladoch. Prosím, dôkladné vysvetlenie.  

To neni len moja otázka. Tá otázka je prirodzená. 

A samozrejme, že bu musí byť zodpovedaná. Špeciálne pri 

dotáciách sedem a viac miliónov.  
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Samozrejme, my dopravný, my musíme urobiť všetko pre 

to, aby sme Dopravný podnik udržali. A ja sa dnes aj vyja 

hlasovaním vyjadrím, že určite som za to, aby Dopravný 

podnik fungoval ďalej.  

Ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Dolinay,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja ja len vítam tento materiál, že aspoň z nejakej 

časti ideme sanovať výpadok tržie. 

A aj to, že museli nabrať kontokorent, čo je 

najnevýhodnejšia si nie že zaúverovanie, pri takmer 

nulapercentných úveroch bežných.  

Tuná chcem možno poznamenať to, že dnes Dopravnému 

podniku naozaj že znižujeme eee vlastne investície do 

budúcna. Eee. Snáď to aj my ako členovia dozornej rady 

vnímame, že je to také dra, naozaj že do dočasné opatrenie, 

lebo dnes znižovať investície, naozaj že z dlhodobého 

hľadiska by bolo veľmi, veľmi nesprávne. 
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Tak ako aj tu spomenul pán Záhradník, alebo len 

viacerí predrečníci predo mnou, určite sa prihováram za to, 

že v nejakej dohľadnej dobe, keď budeme mať reálnejšie 

čísla o výpadkoch aj z p z dane z príjmov a podobne, tak 

investície do, do zmeny vozového parku, do klimatizácie 

autobusov, určite nejakým spôsobom zakomponovať.  

Práve dnes v čase, keď tie autobusy môžu mať výrazne 

nižšiu o obstarávaciu cenu, tak by bolo veľmi nesprávne, 

alebo aj prípadne mnohé ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, 

na tomto, na tomto šetriť. Práve dnes by sme sa mali 

zamyslieť, ako práve zefektívniť aj fungovanie d Dopravného 

podniku v rámci investícií.  

Tak len na to som chcel upozorniť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Doplním pána Dolinaya.  
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Jedna z vecí, ktoré, na ktoré upozorňujú odborníci 

je, že vlastne vírusy sa udržujú aj v znečistenom 

prostredí.  

Čiže, do, mestská hromadná doprava je jeden 

z dôvodov, kde európske mestá upozorňujú na to, že sa zníži 

celkové zaťaženie péem desať (PM 10) aj teda zaťaženie 

z automobilovej dopravy. 

Ja by som skôr využila tento čas práve na to, aby sa 

zosilnila možnosť ľahšieho prechádzanie pre pre tie 

prechody, pre autobusy, aby mali práve v tomto čase možnosť 

vyznačovať pruhy kde vlastne mestská hromadná doprava bude 

mať zrýchlený, zrýchlenú premávku oproti svojej v podstate 

konkurencii automobilovému dop a automobilovej doprave. 

Rozumiem tomu aký aká je potreba v súčasnosti, ale 

predpokladám, že čas prejde, (gong) rúška nám ostanú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Veľa z tých vecí, ktoré ja chcem povedať tu už 

zaznelo, ale ja tu dovolím si nejako dať celé dokopy, 

pretože ja som bol tým poslancom, ktorý na finančnej 

komisii predložil ten pozmeňovací návrh eee v prospech 

Dopravného podniku, alebo vyfinancovania aj tých strát 

existujúcich, ale aj tých do budúc, aj tých do budúcna.  

Najskôr ten návrh bol niekde okolo osemnásť celá 

deväť milióna, potom bol pätnásť miliónov Eur. V tejto sume 

aj na tej finančnej komisii prešiel. Nakoniec dnes tu máme 

materiál, kde hovoríme o siedmich miliónoch.  

Eee. J ja musím k tomuto povedať, a preto aj vznikla 

tá veľká debata na finančnej komisii, že my sme najskôr 

schválili zmenu rozpočtu, ktorá je vyčíslená, myslím, 

niekde na úrovni pätnásť miliónov euro, a potom sme sa 

začali venovať druhému materiálu, ktorý eee mal minimálne 

takú istú váhu z hľadiska dopadu na financie, ako, ako ten 

prvý, ako tá prvá schválená zmena rozpočtu.  

Preto ja vítam to, že pred tým ako schvaľujeme zmenu 

rozpočtu sa najskôr rozprávame o tomto probléme, ktorý tu 

dnes je. Ak by takýto postup bol zvolený na finančnej 

komisii, tak tá finančná komisia, jej prvé dva body 

netrvajú dva, dve a pol hodiny, ak, ak nie viacej.  

To znamená, že ja vítam, že sme ten, že sme ten 

postup zmenili a teda, najskôr si poďme trošku naliať 
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čistého vína, že v čom sa vlastne dnes nachádzame vo vzťahu 

k Dopravnému podniku, alebo vôbec k financovaniu mesta.  

My síce v súčasnosti ideme schváliť plus päť miliónov 

Eur ako keby zálohy tých ekonomicky oprávnených nákladov za 

rok 2019, ale tam je predpoklad, že skončíme niekde na 

siedmych miliónoch eurách. Ale teda ešte to nie je 

skončené. To znamená, to sú peniaze, s ktorými sme my aj 

tak v rozpočte na rok 2020 už rátali.  

Súčasne ideme schváliť plus sedem miliónov euro na 

bežné výdavky, avšak tých, tieto bežné výdavky, tie aj 

existujúce, aj budúce straty súvisiace s Kovidom 19 

(Covidom 19), ale jedným dychom je k tomu potrebné povedať, 

že týchto istých sedem miliónov Eur my v súčasnosti z toho 

Dopravného podniku berieme. Pretože berieme šesť celá štyri 

milióna Eur na nákup nových autobusov. To sú iné autobusy 

ako tie, ktoré už eee eee boli vysúťažené, boli vysúťažené 

niekedy v minulom roku.  

To znamená, tieto z Dopravného podniku berieme 

a súčasne berieme a súčasne berieme, máte to všetci v tých 

materiáloch, berieme šesťstotisíc euro peňazí, ktoré mali 

ísť eee na na klimatizáciu, na do, na klimatizáciu do 

starých autobusov.  

Ak bude treba, ja vás poprosím ešte o ďalšie dve 

minúty.  
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Hovorím to preto, že. Nie preto, že si myslím, že 

tento návrh dnes predložený je zlý, ale hovorím to preto, 

aby sme si všetci poslanci uvedomili, že toto mesto 

z hľadiska dopadov eee Kovidu 19 (Covid 19) na financovanie 

mesta stojí pred úplne zásadnými, zásadnými rozhodnutiami 

a ten Dopravný podnik je z môjho pohľadu len, len takým 

katalyzátorom, na ktorom vy jasne vidíte, že čo to vlastne 

znamená.  

Už tu hovoril o tom pán riaditeľ Dopravného podniku, 

že mesačná strata od 15. marca do 15. apríla bola štyri 

milióny euro oproti pr rovnakému obdobiu minulého roka. 

Dajme tomu, že odvedy teda ľudia začínajú trošku viacej 

jazdiť, ale samozrejme zďaleka to nedosahuje tie, 

nedosahuje tie výšky aké boli v predchádzajúcich rokoch.  

To  znamená, my ak rátame s tým, že sa, že sa začne 

mesto a vôbec štát trochu fungovať od 1. septembra a že 

deti začnú znova chodiť do školy, ľudia si budú kupovať 

električenky a tak ďalej, tak ten predpokladaný mesačný 

dopad je mínus tri milióny euro.  

To znamená, že nie sedem miliónov, ktoré my sme dnes, 

dnes schválili tým, že (gong) ich zobrali z tých 

investičných peňazí a presunuli do tých bežných výdavkov, 

ale ten problém bude niekde na úrovni, v ideálnom prípade 

pätnásť miliónov, v tom horšom prípade dvadsať miliónov 

euro.  
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A súčasne určite si, určite eee určite je. Vy viete, 

že napríklad včera vyšla nová prognóza Národnej banky 

Slovenska, kde len ten medianový eee eee, alebo tá tá 

stredo stredový predpokladaný dopad  má byť deväť celá dva 

percenta poklesu hádépé (HDP). To bude mať úplne zásadný 

dopad na to, koľko peňazí toto mesto dostane.  

Ja tým chcem povedať to, že. Aj ja, samozrejme, tento 

návrh podporím. Beriem to ako keby nejaké naozaj že rýchle 

peniaze, aj keď v tejto súvislosti mi nedá nepovedať to, že 

aj v súčasnosti a myslím, že oprávnene sa kritizuje eee, 

eee vláda eee súčasná nová vláda sa kritizuje v tom, že 

síce hovorí o opatreniach na záchranu ekonomiky, ale ich 

veľmi pomaly vykonáva. V tomto zmysle som aj ja ten návrh, 

ktorý bol podaný na finančnej komisii a ktorý teda bol 

najskôr kvantifikovaný osemnásť celá deväť milióna, potom 

bol kvantifikovaný pätnástimi miliónmi, bral ako niečo, čo 

je, čo s, čo je rýchla pomoc pre tú firmu.  

Nepadlo tu ešte jedno dôležité číslo. Firma je 

zaťažená jedna celá osem miliónma miliónmi euro, ktoré musí 

vyplatiť exekútorom za exekúcie, ktoré sa, ktoré sa 

zastavujú v zmysle exekučnej amnestie zákona prijatého, 

myslím že v roku 2017 alebo 2018. 

To znamená, že poďme sa o tom Dopravnom podniku veľmi 

dlho a dobre rozprávať.  
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Dvakrát potvrdzujem to, čo povedal pán námestník 

Káčer, že jasné, že potrebujeme vedieť, kde tá firma má 

ešte svoje rezervy a kde tie peniaze vie šetriť. O tom sa 

ani nerozprávajme. To je jasné. A týka sa to aj OLa (OLO), 

týka sa to aj, týka sa to aj Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti. V konečnom dôsledku, (gong) týka sa to 

samotného magi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Záhradník.  

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

Ďakujem pekne. 

Chcem reagovať na kolegu Buocika. Lebo naozaj, ak vám 

vypadne tri a pol milióna euro mesačne, tak mieste 

riaditeľa môže sedieť Bill Gejts (Bill Gates) a s tým 

naozaj zo dňa na deň nedokáže efektívne nič urobiť.  

Prosím vás, kolegovia, keď na nejakom ministerstve 

financií sa pýtajú, že keď je deväťdesiatjednapercentný 

výpadok tržieb, prečo vám len o trinásť percent poklesnú 

náklady, tak to je hlboké nepochopenie. To je čisté 

nepochopenie úradnícke. Lebo ten podnik proste zo dňa na 
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deň prišiel o tie tržby. Nie zavinením menežmentu 

(manažmentu), nie zavinením zamestnancov. Hej?  

A oni, samozrejme, môžu šetriť, môžu zefektívňovať 

procesy, môžu vymiesť každý kút v tom podniku, ale tri 

a pol miliónový mesačný výpadok proste, nie sú schopní 

urobiť najmä preto, že najväčšou položkou sú personálne 

náklady. A tam majú kolektívne zmluvy, zákonník práce.  

To znamená, ak by aj začali prepúšťať, aby šetrili 

v tej najväčšej položke, (gong) tak pri odstupnom to pr 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem povedať iba to, že vlastne všetci hovoríme 

to isté. Všetci chceme podporiť Dopravný podnik. 

Chcem vás ubezpečiť, ako ste hovorili, dlho a veľmi 

my diskutujeme s Dopravným podnikom eee eee o tom ako to 

urobiť. Aj nás zaujíma či šetria a ako šetria. Aj my vieme 

veľmi dobre, tak isto ako vy, že najväčšie ušetrenie je 

práve eee v zamestnancoch a platoch, ktoré jednoducho sa 

dneska neoplatí nejak radikálne atakovať nejakými veľkými 

počtami.  

To znamená, že samozrejme, na tom sa všetci zhodneme.  
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Dneska sme zhodnutí aj v tom, že zmena rozpočtu 

a pozmeňovák k tej zmeny rozpočtu dáva Dopravnému podniku 

dostatočné peniaze, aby vydržali do, do júna, kedy budeme 

robiť ďalšiu zmenu rozpočtu a kedy budeme nejakým spôsobom 

reagovať na vzniknutú situáciu aj v Dopravnom podniku, aj 

v ďalšími predpokladami, kto, predpokladmi, ktoré 

ekonomické inštitúcie na Slovensku nám dajú a budeme sa 

vedieť okolo toho orientovať. 

Takže ja vás chcem ubezpečiť, takisto ako na mestskej 

rade, že nám veľmi záleží na tom, aby Dopravný podnik mohol 

fungovať normálne s peniazmi, ktoré má a mô a tak ďalej.  

To znamená, že ja si myslím, že nepoďme sa ako okolo 

toho točiť, lebo už hovoríme všetky všetky veci, ktoré sa 

buď povedali na dvoch stretnutiach poslancov kvôli 

rozpočtu, alebo na finančnej komisii, alebo na gremiálke 

eee a navrhujem sa posunúť ďalej. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže sme v bode päť A, ktorý bol presunutý z bodu 

devätnásť a rieši dopad pa pandémie Kovid 19 (Covid 19) 
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a protiopatrenia a finančnú situáciu v obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.  

A v návrhu uznesenia súhlasím s úhradou zálohovej 

platby na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov a v časti 

dva zvýšením me bežného mesačného transferu pre obchodnú 

spoločnosť.  

V zároveň v bode bé (B) žiadame predsedu 

predstavenstva obchodnej spoločnosti, akciovej spoločnosti 

na dvojtýždennej báze informovať vedenie hlavného mesta 

o aktuálne situácii v obchodnej spoločnosti.  

Ostatné tak, ako máte uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Dávam hlasovať o tomto bode programu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 
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Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5A-Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 
situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 



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

 136 

 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 

situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. súhlasí 
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1. s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky 

oprávnených nákladov obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, za rok 2019 

vo výške schválenej v rozpočte hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020 (5 000 000,00 Eur), pred 

schválením záverečného účtu hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

T: 31. 05. 2020 

2. s navýšením bežného mesačného transferu pre obchodnú 

spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, v súlade so schváleným rozpočtom. 

T: 31. 05. 2020 

 
B. žiada 

predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, na dvojtýždennej 

báze informovať vedenie hlavného mesta SR Bratislavy o 

aktuálnej finančnej situácii obchodnej spoločnosti. 

T: priebežne 

koniec poznámky) 
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BOD 6 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:. 

Poďme na bod číslo šesť, to znamená, Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. 

Nech sa páči, dávam slovo Matúšovi Luptákovi eee za 

sekciu financií.  

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

financií: 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

zmena rozpočtu, ktorá je pred vami, je ešte viac ako 

iné zmeny rozpočtu, krokom do neznáma.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) kríze, s ktorou sa 

nikto z nás ešte nestretol. Eee. To, čo nás čaká možno aj 

o mesiac, naozaj nikto netuší. Ale aj podľa v princípe 

relatívne optimistickej prognózy, tento svet stratí asi tri 

bilióny dolárov tento rok.  

Na základe ktor, prognóz, ktoré teraz máme pred 

sebou, očakávame, že mesto bude táto kríza stáť v roku 2020 

okolo štyridsať miliónov Eur.  
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Najviac nás bude stáť výpadok podielovej dane 

a tržieb Dopravného podniku. (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) sme počuli v predošlom bode. 

V tých štyridsiatich tieto dve položky tvoria okolo 

tridsať miliónov Eur.  

Sme na začiatku a prognózy sú neisté. Pomoc štátu 

pomalá. Pre mesto zatiaľ žiadna. Istota oživenia ekonomiky 

v tomto roku ohrozená. Chceme sa však rozhodnúť aj v tejto 

neistote.  

Tento návrh na zmenu rozpočtu je prípravou na tých 

štyridsať miliónov, kt o ktoré tento rok prídeme.  

Bežný rozpočet škrtáme o dvanásť miliónov Eur 

a viažeme ďalších desať milión Eur. Investície škrtáme 

o trinásť miliónov Eur.  

Čo to znamená? Je, že tento rok opravíme menej ciest, 

vysadíme menej stromov, opravíme menej budov a a bytov, 

ktoré sú vo vlastníctve mesta. Zastavíme najímanie nových 

ľudí. A zamestnanci dostanú nižšie, alebo žiadne odmeny. 

A budeme musieť odložiť investície, ktoré nie sú úplnou 

prioritou. Nanešťastie, aj tak ako bolo povedané 

v predošlom bode, zatiaľ aj nákup tých autobusov. Em eee 

pri tom, ak by sme naplnili aj to ďalšie viazanie, tak eee 

ten, tak sa v tomto roku naozaj opraví, laebo teda zásadne 
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zmení veľmi málo vecí v tomto meste. Bude sa menej kosiť 

a tak ďalej.  

To je aj v súlade s dnes ne zverejňovanou finančnou 

stratégiou mesta, kde teda celý ten výpadok, ktorý 

očakávame, plánujeme kryť práve týmito dvoma opatreniami. 

Znížením bežného rozpočtu a uvoľnením investičného 

rozpočtu, ktorú použijeme spolu s našimi rezervami na 

krytie bežného rozpočtu. Dnes teda pokladáme základ týchto 

opatrení. Eee.  

Rezervný fond eee má bude po spresnení odhadov 

a schválení záverečného účtu zapojený v potrebnej miere na 

júnovom zastupiteľstve. 

Ako sme sa však v predošlom bode rozprávali, časť 

z neho bude po diskusii na finančnej komisii zapojená už 

dnes pozmeňujúcim návrhom, ktorý bude predložený. 

Prečo nečakáme so všetkým až do júna?  

Lebo je situácia príliš vážna na to, aby sme čakali. 

Vo verejnej správe platí jedno zákonné pravidlo. Čo nie je 

v rozpočte, to sa nestane. Alebo teda stane, čo je 

v rozpočte. Nemôžeme si preto dovoliť ponechať dva mesiace 

v platnosti teraz už nereálny rozpočet bez zmien.  

Preto vás prosím o podporenie tohto návrhu rozpočtu. 

Škrtá všetko čo je potrebné škrtnúť. Nezastavuje úplne rozp 
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rozvoj mesta. Každý mesiac budeme situáciu prehodnocovať 

a korigovať. A v júni sa k tomu rozpočtu vrátime spolu 

znovu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

K tomuto rozpočtu boli dve Zum (Zoom) diskusie, alebo 

prezentácie, kde sa každý mohol pýtať našich kolegov. Potom 

bola finančná komisia, pomerne búrlivá. Bolo, bola 

gremiálka, doplnenia.  

Takže som presvedčený, že všetci máte dostatočné 

informácie o tomto rozpočte a o tej zmene ako prebehla.  

V každom prípade otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Takže pani, tak.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Vážené kolegyne poslankyne, vážení poslanci.  
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Aj keď predložený návrh zmeny rozpočtu reaguje na 

očakávané výpadky príjmov mesta v súvislosti s Kovidom 19 

(Covid 19), priamo nereaguje na finančnú situáciu 

v Dopravnom podniku Bratislava. To je vlastne spôsobené aj 

tým, že naozaj situácia sa mení z týždňa na týždeň 

a príprava tej zmeny teda si vyžadovala aj určitý, určitý 

čas.  

Ako nám priblížil aj predchádzajúci bod rokovania, 

Dopravný podnik Bratislava aktuálne generuje tržby 

o približne tri milióna Eur nižšie, než za bežnej 

prevádzky.  

Potreby spoločnosti sú hradené čerpaním 

kontokorentných úverov, ale bez pomoci mesta a štátu bude 

likvidita dépébé(DPB) ohrozená už pred letom. Spoločnosť 

nebude schopná splácať záväzky svojim zamestnancom 

a dodávateľom. 

Okrem toho na Dopravný podnik dopadli rozhodnutia 

bývalého vedenia o spôsobe uhrádzania mzdy cez sviatky, kde 

zamestnanci hrozia podniku žalobami.  

Dopravný podnik Bratislava zdedil po minulom vedení 

mesta, žiaľ, aj mnohé ďalšie záťaže.  

Mesto tiež prehodnocuje priority v projektoch, ktoré 

realizuje a počas finalizácie tohto materiálu došlo 
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k zmenám v týchto prioritách. Účelom zmien v rozpočte nie 

je úplne ochromiť, alebo zastaviť mesto, ale urobiť určitú 

symbiózu v tom, aby sa aj naďalej pracovalo na niektorých 

projektoch, ale aby sme aj udržali financie mesta.  

Preto navrhujem predložený materiál zmeny rozpočtu 

pozmeniť nasledovne. Sú to také dva základné súbory.  

Zvýšiť dotáciu mesta na bežné výdavky Dopraného 

podniku Bratislava pri zabezpečovaní mestskej hromadnej 

dopravy v prvku rozpočtu jedna jedna jedna, Mestská 

hromadná doprava o sedem miliónov Eur z ú, s nasledovným 

účelom:  

za a) v sume šesťstopäťtisícstotri Eur pokryť 

doplatenie príplatkov za sviatky vodičom za minulé roky, 

za bé (b) sumou šesť miliónov 

tristodeväťdesiatštyritisíc osemstodeväťdesiatsedem Eur 

pokryť výpadky tržieb za mesiace marec, apríl a máj 2020, 

spojené so situáciou okolo pandémie.  

Detaily uhrádzania ušlých tržieb určí dodatok 

k zmluve s Dopravným podnikom Bratislava. To znamená, 

jednotlivé transfery a tranže pôjdu po preukázaní výdavkov 

a a postupným financovaním.  

Zvýšenie dotácie navrhujem kryť zapojením Rezervného 

fondu nasledovne: 
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za a) znížiť alokáciu v rozpočte na projekt 

Preferencia emhádé (MHD) na prvku dva tri jeden Nosný 

dopravný systém, o milión deväťstotisíc Eur z toho dôvodu, 

že pri tomto projekte sa momentálne obstaráva iba 

projektová dokumentácia a samotné financovanie investície 

môže byť kryté z eurofondov a bude potrebné až v budúcom 

roku.  

Za bé (b) dodatočným zapojením Rezervného fondu 

zvýšením príjmových finančných operácií vo výške päť 

miliónov stotisíc Eur.  

Druhý súbor opatrení sa týka teda tých rozvojových 

projektov, a preto navrhujem navýšiť kapitálový transfer 

pre Generálneho investora Bratislava na položke štyri osem 

dva vo výške stodvanásťtisícosemstoosemdesiat Eur na 

projekty: 

za a) projektová dokumentácia pre Pamätník 

Novembra ´89 dvadsaťpäťtisícšesťstoosemdesiat Eur, 

za bé (b) projektová dokumentácia pre Námestie 

Slobody tridsaťsedemtisícdvesto Eur,  

rekonštrukcia verejného priestoru okolia cintorína 

Karlova Ves vo výške päťdesiattisíc Eur. 

Po druhé, navýšiť kapitálový transfer pre Mestské 

lesy na prvku štyri bodka tri vo výške stodvadsaťtisíc Eur 
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na projekt Revitalizácia areálu muničný muničné sklady 

objekt a okolie.  

Po tretie, navýšiť kapitálový rozpočet oddelenia 

stavebných činností na prvku tri dva jeden vo výške 

sedemdesiatosemtisíc Eur na projekty Osvetlenie Hurbanovo 

námestia a osvetlenie Hodžovho námestia.  

Po štvrté, navýšiť kapitálový rozpočet oddelenia 

tvorby mestskej zelene na prvku dva štyri jeden vo výške 

stodvadsaťtisíc Eur na projekt Motýlia lúka v mestskej 

časti Dúbravka.  

Po piate, navýšiť bežný rozpočet oddelenia tvorby 

mestskej zelene na prvku dva štyri jeden vo výške 

stodvatisíc (gong) Eur na  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím o predĺženie.  

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

Čiže, po piate, navýšiť bežný rozpočet oddelenia 

tvorby mestskej zelene na prvku dva štyri jeden vo výške 

tristodvatisíc Eur na účely realizácie úprav na Hodžovom 

námestí a Komenského námestí a nákup a opravu mobiliáru. 
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Po šieste, navýšiť bežný transfer pre MIB v prvku 

sedem bodka sedem vo výške stotrinásťtisícšesťsto Eur na 

výdavky spojené s architektonickými súťažami Jurigovo 

námestie, objekt pod Mostom esenpé (SNP). Petržalská 

centrálna os a zariadenie sociálnych služieb Borská.  

A teraz tá druhá stránka mince. Navýšenie tohto 

rozpočtu navrhujem kryť nasledovne: 

z a) znížením alokácie kapitálového rozpočtu na 

projekt Vnútroblok Poľská/Justičná na prvku dva štyri jeden 

o stopäťdesiatdvatisícosemstoosemdesiat Eur, 

za bé (b) zapojením poplatku za rozvoj vybratého 

v mestskej časti Nové Mesto vo výške stodvadsaťtisíc Eur, 

za cé (c) znížením alokácie kapitálového rozpočtu na 

projektové dokumentácie na prvku sedem bodka sedem 

o stotisíc Eur, 

a za e (e) dodatočným zapojením Rezervného fondu 

zvýšením príjmových finančných operácií vo výške 

štyristosedemdesiattritisícšesťsto Eur.  

To doplnenie uznes návrhu uznesenia bude vyzerať tak, 

že prakticky žiadam o zmenu uznesenia, ktoré sa doplní tak, 

že sa, že sa dopĺňa písmeno bé (B) schvaľuje návrh na 

zvýšenie výdavkov rozpočtu v sume sedem miliónov 

osemstošesťdesiatštyritisíc štyristoosemdesiat Eur v zmysle 
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predloženého pozmeňujúceho návrhu, kryté znížením výdavkov 

a navýšením príjmových finančných operácií.  

A pridáva sa bod cé (c) splnomocňuje primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy zapracovať 

schválené zmeny v časti bé (B) do časti A uznesenia.  

Čiže, po potom už primátor následne bude bude 

splnomocnený upraviť tie sumy v v písmene A.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

S faktickou pani starostka Čahojová. 

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

Už? 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pán poslanec,  

mám jednu otázku, lebo dostala som tento papier 

z tohto návrhu na stôl bez toho, aby teda bol autor tohto 

návrhu tejto zmeny uznesenia. To by som prosila, či je to 

výsledok rokovania finančnej komisie informáciu, alebo či 

je to návrh vášho poslaneckého klubu.  
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A druhá vec.  

Keďže som to dostala až dnes, tak zásadne protestujem 

proti časti, alebo bodu šesť navýšiť bežný transfer pre 

MIB, hlavne teda spojenie s architektonickou súťažou 

Zariadenie sociálnych služieb Borská.  

Ja som, toto je vec, ktorú už druhé volebné obdobie 

mestská časť žiada od mesta. Nejaký posun v tejto veci. 

A myslím si, že sme sa s pánom primátorom zhodli, aj s jeho 

kolegami, ktorí sa touto vecou zaoberajú, už dávno, že na 

tomto mieste architektonická súťaž (gong) nebude, pred 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, môžete to dopovedať vo vašom príspevku, 

ktorý začína.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže dúfam, že sa dostanem, teda dozvieme tú 

odpoveď, či je to návrh poslaneckého klubu Tímu Vallo (Team 

Vallo), alebo či je to výsledok finančnej komisie, lebo ja 

to v tejto chvíli neviem. Vidím to prvý raz. 
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A naozaj príprava architektonickej súťaže na miesto, 

kde sa plánuje celé roky a dúfame, že sa pohne smerom 

k realizácii zariadenie sociálnych služieb Borská, tak 

voči, s týmto kategoricky nemôžem súhlasiť. A dúfam, že 

žiaden poslanec, ktorý reprezentuje našu mestskú časť, za 

to nemôže zahlasovať, pretože sa realizácia odďaľuje, podľa 

mňa, o niekoľko rokov. 

Ja som aj tento rok opakovane žiadala písomne pána 

primátora o súhlas so zbúraním starej budovy, aby sme mohli 

nejakým spôsobom v tejto veci pokročiť.  

A hodlala som sa k tejto veci vyjadriť, aj keby sme 

prerokúvali bod Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý 

bol vypustený ale z programu.  

Ak by som náhodou, ale asi neprekročím časový limit, 

eee, tak prosím o predĺženie. 

Vážený pán primátor,  

ja si veľmi vážim vaše úsilie, aj úsilie pána Luptáka 

a snahu presadiť, vysvetliť túto zmenu rozpočtu a ja stále 

mám veľmi vážne otázky a pochybnosti. Nie som vysporiadaná 

s touto zmenou rozpočtu. A ešte stále nie som si istá, či 

ju svojim hlasovaním podporím.  

Samozrejme, bude závisieť aj od toho teda, aké 

dostanem odpovede na svoje otázky. Ale to, čo ma naozaj 
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vážne znepokojuje, tak spomeniem len tie niektoré 

najdôležitejšie veci, ktoré ma veľmi vyrušujú.  

Po prvé, je to zrušenie tej súťaže na nákup, teda 

finančnej položky na nákup nových autobusov pre Dopravný 

podnik, ale sú tam aj také veci, ktoré sú kľúčové pre 

mestskú časť. A nie je to otázka po poslanecká priorita 

tohto roku, ale je to priorita mestskej časti už šiesty 

rok, a to je, napríklad rozšírenie komunikácie Staré 

grunty, ktoré, samozrejme, je beh na dlhú trať, ale 

momentálne sa v zmene rozpočtu škrtá položka stotisíc euro 

na výkup pozemkov, ktoré sú potrebné na vybudovanie 

chodníka a osvetlenie tejto komunikácie, kde chodí mestská 

hromadná doprava, kde vznikajú nové budovy, kde sa pohybuje 

množstvo študentov, žijú tam rodiny s deťmi, deti chodia do 

školy do Karlovej Vsi, my tam nemáme vybudovaný ani 

chodník.  

Je je to veľmi kritické, obyvatelia na to stále sa 

dopytujú. Mali, zaevidovali signály, že sa v tejto veci už 

konečne niečo hýbe. Čiže, sme ich uspokojili. A teraz, keď 

škrtneme túto položku z rozpočtu. Ja naozaj neviem ako sa 

vyvinie ekonomická situácia, kedy sa k tejto veci vrátime.  

Dala by s, vedela by som to pochopiť, keby sa škrtali 

veci aj iné, ale, eee, ktoré sú rovnako život alebo 

bezpečnosť našich obyvateľov ohrozujúce, ale ja si myslím, 

že sú tam položky, ktoré pre zabezpečenie eee chodu života 
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nášho mesta, nie sú tak kategoricky dôležité ako verejné 

osvetlenie a chodník na komunikácii druhej triedy, kde 

chodí mestská hromadná doprava. Mohla by som teda aj 

menovať, ale myslím si že oprava fontány za státisíce Eur 

môže počkať. Môže počkať, môžu počkať aj iné veci, ale sú 

veci, ktoré neznesú odklad.  

Ešte pán finančný riaditeľ dopravného podniku povedal 

na mestskej rade také pekné , čo som ja nevedela, pretože 

sa Dopravným podnikom detailne nezaoberám, ale jeden milión 

euro sú štyri autobusy. Ja si viem predstaviť omnho viacej 

škrtov v našom bežnom rozpočte a že by sme tie autobusy 

mohli kúpiť skôr. No.  

Takže, veľmi pekne by som vás poprosila, 

pravdepodobne eee, eee bude sa hlasovať o návrhu pána 

Tešoviča, (gong) keďže padol prvý v rozprave ako o prvom, 

tak ja by som dala procedurálny návrh, aby sa 

o jednotlivých eee tých odsekoch, eee to zmien jedna až 

sedem hlasovalo samostatne a podľa toho, podľa toho ako 

budú schválené, tak ja by som teda sa zariadila a budem 

hlasovať za celkový návrh na zmenu rozpočtu.  

A okrem toho podávam návrh zmenu uznesenia a to tak, 

že v kapitole štyri tri, v tomto pozmeňováku máme eee 

pridávame, navrhujete, pán Tešovič, stodvadsaťtisíc Eur na 

projekt Revitalizácia areálu Muničné sklady, čo ja 

schvaľujem, ale bohužiaľ, sa mi zdá, že tentokrát to musí 
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počkať, hoci Mestské lesy a všetky tieto iniciatívy sú mi 

veľmi sympatické, navrhujem krátiť túto položku a alokovať 

ju do kapitoly dva  dva jedna GIB na chodník a osvetlenie 

komunikácie Staré grunty.  

Čiže, toto  je môj pozmeňovací návrh a zároveň aj 

procedurálny návrh, aby sa o jednotlivých bodoch návrhu 

pána Tešoviča hlasovalo samostatne. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som teda krátko zareagoval úplne k tej 

procedúre. 

Ono v podstate tie jednotlivé body sú v podstate 

odôvodnením toho návrhu. Samotný text návrhu je až ten text 

od zároveň žiadam o zmenu uznesenia za bé, za cé.  



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

 153 

Čiže, čiže o tom sa vlastne o tomto normatívnom texte 

sa bude hlasovať. Možnože návrhová komisia potom toto 

uzrejmí. 

Pokiaľ ide o o tie otázky. Tak, tak samozrejme, po 

formálnej stránke je to môj pozmeňujúci návrh, ktorý som 

podal ja ako poslanec, ale takéto veci, keď človek presúva 

niekde sedem alebo osem miliónov, tak to sa nerobí takto od 

stola.  

Už možno mesiac, mesiac riešime v rámci Dopravného 

podniku niektoré veci, úlohy. Možno posledný týždeň, týždeň 

a pol sa to rieši aj na expertnej úrovni. Či už na úrovni 

eee ria riaditeľa sekcie financovania, na úrovni vedenia 

mesta, na úrovni vedenia Dopravného podniku. Bolo tých 

stretnutí, proste, niekoľko.  

Následne, následne sme toto prerokovali aj na 

finančnej komisii, ktorá prijala aj uznesenie, kde, kde 

odporučila zastupiteľstvu (gong) zvýšiť, z 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zvýšiť ten príspevok mes Dopravnému podniku.  

Pani Ferenčáková,  

nech sa páči. 
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja sa musím zhodne teda pridať k pani kolegyni 

Čahojovej. 

Skutočne tiež v tomto materiáli, aj keď chápem teda, 

že treba šetriť, vieme aká je situácia, čiže naozaj každý 

sme nejakým spôsobom dotknutý, u nás však bolo vyradených 

päťdesiattisíc Eur na výkup pozemkov, teda p a do 

dopracovanie projektovej dokumentácie na vstupnú 

komunikáciu, ktorá vedie do Čunova.  

Naozaj tento materiál ja vlastne tlačím už od roku 

2008. komunikácia je v. je to najhoršia komunikácia 

v rámci, v rámci Bratislavy kde pre premáva emhádé (MHD). 

Majetkosprávne vysporiadaná nejaký kúsok teda, ktorý treba 

dokúpiť, ale to je skutočne oproti tomu, tomu veľkému 

balíku ako kvapka vo vode, nič.  

Len chcem upozorniť na to, že v súčasnosti prebieha 

územné konanie a má sa (gong) do 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, nedozvieme sa to, bohužiaľ, lebo to bola 

faktická.  
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Prihláste sa ešte. Alebo prešla už  tá minúta.  

Pán Polakovič.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja len teda chcem pripomenúť, že my sme všetci 

poslanci a poslankyne mali dvadsiateho prvého eee takéto 

Zumove (Zoom) virtuálne stretnutie práve k rozpočtu. Teraz 

veľa týchto vecí a diskusii prebieha práve onlajn (on 

line). A teda, ten kto sa zúčastnil a teraz bol pozvaný 

každý jeden poslanec aj poslankyňa na to stretnutie, tak 

tam sme presne tieto veci diskutovali. 

Ja si úplne nespomínam teda, že, že kto tam nebol. 

A možno práve ako v tom je chyba, že sa niekto nezúčastnil 

na niektorých stretnutí. 

Druhá vec je, že chcem pripomenúť, že my máme nejaké 

spoločné programové vyhlásenie, ktoré sme si minulý rok 

schvaľovali. A myslím, že aj jedna z častí hovorí aj o tom, 

že chceme riešiť veci cez architektonické súťaže. 

Čiže znova rozumiem, že to môže znamenať zdržanie, 

ale práve architektonické súťaže sú kľúčom k tomu, aby sme 

mali kvalitné budovy, aj kvalitný verejný priestor.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja si myslím, že keď sa škrtá nejaký rozpočet, naozaj 

mnohí z nás máme slzy v očiach, pretože veľmi dôležité 

projekty sa odtiaľ vyškrtávajú.  

Pani starostka,  

vy ste spomenuli projekty vo vašej mestskej časti. Za 

Nové Mesto ja môžem povedať, že napríklad odtiaľ vypadáva 

chodník na Kramároch veľmi dôležitý, kde žiadny nie je. 

Vypadáva odtiaľ priechod pre chodcov cez frekventovanú 

cestu, kde chodí emhádé (MHD), napríklad. Kde naozaj 

situácia je zlá. A bohužiaľ, musíme to všetci akceptovať.  

A preto si myslím, že, že každá mestská časť nejakým 

spôsobom bude dotknutá.  
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Druhá vec je váš, ohľadom vášho názoru vyhodiť 

položku na rozšírenie alebo revitalizáciu areálu Pri 

muničných skladoch. 

Mestské lesy v Bratislave sa stali novým centrom 

trávenia voľného času v Bratislave. Naozaj, kto bol v lese 

vie, tam sú davy ľudí od rána od šiestej (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec,  

sme, myslím, dúfam, stále kamaráti. Viete, že Mestské 

lesy sú aj moja srdcovka. Ale bezpečnosť ľudí pred trávením 

voľného času má prednosť. 

Ak by ste vy vačej vašej mestskej časti mali vyberať 

chodník alebo bezpečný priechod pre chodcov 

s rekonštrukciou bufetu, čo by ste si vybrali pred vašimi 

voličmi? O ten bufet som nechcela ani spomínať. Ale už sú 

tam muničné sklady. To sú veci, ktoré môžu počkať.  
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Ja si myslím, že návštevníci Partizánskej lúky budú 

potešení veľmi, keď budú môcť chodiť slobodne na 

Partizánsku lúku a navštíviť bufet aj v dnešnom stave, ak 

bude otvorený a bude fungovať.  

Čiže, to je prvá vec. 

Ja som dostatočne otvorená. Snažím sa zí zúčastňovať 

všetkých, aj tých zum (Zoom) konferencií, ale prepáčte, 

tento materiál, ktorý som dnes dostala na stôl, som videla 

dnes prvýkrát. A pokiaľ viem, sa o ňom nerokovalo ani na 

finančnej komisii, nieto na zum (Zoom) konferenciách, kedy 

sa hovorilo. Tam kde som bola ja, len o základných 

východiskách.  

Takže, prepáčte. (gong) To sú veci, o ktorých ja vy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Eee. No. Ja už som to hovoril v tom predchádzajúcom 

vstupe.  
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Ja myslím, že táto zmena rozpočtu aj s tým návrhom, 

ktorý predložil Rasťo Tešovič. Ona úplne nereflektuje 

realitu, v ktorej sa toto mesto nachádza.  

Ja nebudem hovoriť o tých konkrétnych veciach. Už tu 

niekto spomenul bufet, eee, a iné veci. Ale čo považujem za 

úplne kľúčové a musím povedať, že sa to už opakuje a už sa 

to niekoľkokrát stalo napriek tomu, že som teda žiadal a je 

to aj v zápisoch z finančnej komisie, my rozhodujeme 

o pomerne zásadných číslach bez toho, aby sme vedeli čo sa 

za tými číslami skrýva.  

Ja neviem, či si kolegovia všimli, že oddelenie 

správy komunikácií bežné výdavky je mínus tri celá sedem, 

mínus tri celá sedemdesiat osem tri celá osem milióna euro. 

To znamená, že v každej mestskej časti sa niečo neurobí.  

Ja rozumiem, prečo to tak je. A chápem, prečo ste to 

urobili, ale to, čo mi vadí a už musím povedať, že mi to 

vadí, napriek tomu, že som to niekoľkokrát o to žiadal na 

finančnej komisii, pretože to nie je prvýkrát, je to, že 

k takémuto materiá, k takejtomu číslu my nedostaneme, čo sa 

nejde robiť.  

Ako mám ja re, ako mám ja rozhodovať o peniaz, 

o nakladaní s peniazmi tohto mesta, ak ja  za tým číslom 

neviem čo sa za ním nachádza.  
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A keď som sa na toto opakovane pýtal pána Luptáka, 

tak pán Lupták, proste bohužiaľ, keďže to nie je jeho šálka 

kávy, by musel mať hlavu veľkú ako melón, aby vedel na 

tieto otázky odpovedať. On na tie otázky nevie na tých 

komisiách nám odpovedať. 

Na tých komisiách nie je ani riaditeľ magistrátu. Keď 

schvaľujeme zmenu rozpočtu za dvadsaťštyri miliónov euro, 

ja nechápem, prečo tam nesedí riaditeľ magistrátu.  

A súčasne musím povedať, že keď sme takéto niečo 

schvaľovali, ja to viem porovnať len s tým predchádzajúcim 

funkčným obdobím, vždy tam sedel aj primátor. Aby vedel 

povedať, prečo to je tak.  

Ako? Prečo ja sa mám tejto informácie dopátravať?  

Keď bude potrebné, poprosím vás o predĺženie 

príspevku.  

To isté platí, eee, čistenie komunikácií. Mínus jedna 

celá osem milióna. Čo to znamená?  

Čistilo sa doteraz päťkrát? Bude sa čistiť trikrát?  

Ja neviem. Mňa tu zastaví niekto na ulici a opýta sa 

ma, dobre, schválili ste mínus dvadsaťštyri miliónov, čo 

aký, čo to vlastne znamená? Ja som člen finančnej komisie, 

ja to neviem. Dokonca som podpredseda. Teda keď už sme pri 

tom. 
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Dopravná zeleň, deväťstotisíc. Mínus deväťstotisíc.  

Ja všetkému rozumiem. Jasné, že tie škrty treba 

robiť. Len pre pána kráľa, dajte k tomu ten podklad, aby 

sme vedeli na to reagovať, že ktoré to je. A najmä v optike 

toho, keď sa tu riešia a zostávajú medzi, medzi prioritami 

mesta bufety.  

Parky, zelené plochy. Mínus jedna celá jedna milióna.  

Však, čítal to niekto?  

Keď sa vrátim k Ružinovu. Uránová. To to je základná 

umelecká škola. Mínus jeden milión. Nie je k tomu absolútne 

žiadna informácia. Ja, ja neviem, teraz mám osobitne 

dopátravať, že či tam je vydané stavebné povolenie, je tam 

zazmluvnená firma, alebo nie je zazmluvnená firma.  

Aké sú dopady toho, že tam nedáme ten milión euro?  

Nie je problém, že tam nedáme milión euro, ale 

problém je, že o tom nič ďalej neviem. Je to v mojom 

volebnom obvode.  

O tejto, o tejto zuške (ZUŠ) sa rozpráva tretie 

funkčné obdobie. Doteraz tam mesto nepr okrem toho, že tam 

vysporiadalo ten byt, nepreinvestovalo tie peniaze.  

Pri tých zmenách, ktoré navrhuje aj Rasťo Tešovič. Ja 

tam nevidím jedinú vec, ktorá by pribudla v Ružinove.  



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

 162 

Tu vy všetci viete z vedenia mesta (gong), vrátane 

pána Konečného, že eee eee ja sa tu neviem ako dlho snažím 

o presadenie jednej priority, ktorá je proste v rádoch 

tisícov euro, projektovej dokumentácie, ja tu nevidím nič. 

Vidím tu iks iných vecí, ale, ale toto, toto tu nevidím. 

Len vidím za Ružinov mínus milión euro. Hej?  

Napríklad ma, tiež ma zaujalo, že kapitálová rekonš, 

kapitálových výdavkov rekonštrukcia budovy tej budovy 

Železnice Rača. Milión štyristopätnásťtisíc.  

Preto o nej hovorím, znovu rozumiem, prečo to nejdeme 

robiť, ale preto o tom hovorím, lebo to má zase svoj dopad 

nejaký. Tá budova sa mala ísť robiť preto, aby sa tam 

presťahovali ľudia. My dnes platíme dva milióny euro ročne 

ľuďom za eee eee za nájomné, ktoré, ten rozdiel nájomného. 

Však to je priorita, aby toto mesto neplatilo tie peniaze. 

Platíme to od roku 2017. Sú odvtedy tri roky. My sme šesť 

miliónov euro úplne vyhodili do Dunaja. Ne nerozumiem tomu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán poslanec, pán starosta Kuruc.  
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som v mene nášho poslaneckého klubu chcel 

požiadať, keďže už za tri minúty je obedová prestávka, aby 

hlasovanie bolo až po obede a my si ešte počas obeda chceme 

k tomu pozmeňováku prejsť nejaké veci, lebo tiež sme ho 

prvýkrát počuli. Ja nehovorím, že ho nechceme podporiť, ale 

musíme si tam vydiskutovať.  

Takže, myslím, že je všeobecný súhlas. Aj tak za tri 

minúty asi nestihneme toto všetko tu, tak len aby sa 

hlasovalo až po po obedovej prestávke.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že  jakos jako budeme reflektovať na túto 

požiadavku? Dobehne diskusia a budeme hlasovať potom? Alebo 

prerušíme teraz na obednú prestávku?  

Ideme si to odhlasovať? 

Dobre. Tak dobehnime faktické. Dobehnime faktické 

určite minimálne, aby sme mali a.  
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Dajte mi nejaké rozhodnutie v rámci poslaneckých 

klubov a ostatných, prosím vás. 

Nech sa páči, pani Augustinič s faktickou. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Dobrý deň, ďakujem za slovo. 

Ja tiež prvýkrát vidím tento pozmeňujúci materiál 

a mňa by zaujímalo, čo je zapojenie zostatku finančných 

prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázanej mestskej časti 

Nové Mesto? A prečo teda tu nie sú aj prostriedky 

z poplatku za rozvoj z iných mestských častí, alebo teda, 

či my sme to odvádzali neskôr. Toto by ma zaujímalo. 

A rovnako, keďže je to stodvadsaťtisíc, je pre mňa 

záhadou, prečo sme takúto sumu nekonzultovali všetci 

mestskí poslanci za Nové Mesto, ale teda klub Tím Vallo 

(Team Vallo) si to rovno poukázal na Mestské lesy? 

Tiež s tým nie som úplne okej. Kým mi to nebude 

vysvetlené, za tento bod hlasovať nebudem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

reagujem na kolegu Buocika, nie úplne všeobecne.  

Je veľká škoda, že celá finančná komisia bola 

o pätnástich milióna, ne nepredrokovaných pätnástich 

miliónov na Dopravný podnik, kde sa zabila tá diskusia, 

ktorá mala byť. Ako s rozpočtom? Ako ideme pracovať 

s rozpočtom? Čo sa bude robiť? V akej sme finančnej 

situácii? Lebo tam by sme si povedali to základné. 

Každý mesiac počas tejto krízy, kedy nemáme vstupy, 

sa bude meniť rozpočet. To znamená, že ak niekomu dneska 

vypadne päťdesiattisíc a sú dôležité, tak sa to v máji môže 

vrátiť. A čakáme č, ako zareaguje štát. hej? Tlačíme na 

štát. Bojujeme za peniaze a robíme to, čo sa robiť dá. 

Zároveň absolútne všetko netlmíme. Nejdeme tak, ako 

niektoré mestá, že idú do absolútneho útlmu. 

Táto diskusia mala byť na finančnej komisii. 

Bohužiaľ, bola to dva a dva a pol hodinová diskusia 

o nepredrerokovanom návrhu o za pätnásť miliónov.  

Čiže, Jano, všetky odpovede si mohol dostať. Nič 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická, pani Čahojová. 

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

Tiež reagujem na pána Buocika s tým, že pravdepodobne 

teda tieto veci neboli prerokované na finančnej komisii, 

ako som pochopila.  

A pán Buocik,  

áno, súhlasím s vami. My aj návrhom tohto, tejto 

zmeny rozpočtu takýmto prístupom k mestu umrieť na krásu.  

My proste, ideme dvestopäťdesiattisíc zobrať bétébé 

(BTB), hoci je na to viazané množstvo pracovných 

príležitostí. Však toto mesto, proste, by malo žiť tiež 

z turizmu. Však z čoho ešte eee eee reštauračné služby, 

hotely a ja neviem.  

Myslím si, že bétébé (BTB) bude prežívať veľmi ťažký, 

veľmi ťažký rok, najmä ten budúci a toto je tiež položka, 

že by sme mali vidieť za roh. Nie len po dnešné hlasovania 

do konca tohto rozpočtového obdobia, ale aj do budúceho 

roku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani viceprimátorka Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja reagujem na tú jednu poznámku, čo sa týka 

Dopravnej. Chcem to dať do kontextu. My sme pred polrokom 

mali uzavretú zmluvu, ktorú bol, ktorá bola z oboch strán 

odsúhlasená. V momente, keď sme sa začali, začali konkrétne 

rokovať, tak prišli na stôl ďalšie a ďalšie veci so 

Železnicami.  

Čiže, v tomto kontexte napriek tomu, aj keby neprišlo 

k šetreniu, tak nevidím ten projekt v horizonte jedného, 

dvoch rokov ako realistický.  

Takže, ja chcem len pri tomto konkrétnom projekte 

povedať, že napriek tomu ak by sme sa aj vrátili do 

normálu, tak, tak neviem zaručiť, že by sme vlastne tam 

boli úspešní. 

Budeme mať rokovanie s ministerstvom o ďalších 

voľných budovách. Oni sami chcú využívať tie budovy. Takže, 

uvidíme, ako to bude pokračovať. Takže k tomuto. 
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A ešte chcem na podporu vlastne aktívít 

Prosím e 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bola, toto bola faktická, takže dávam slovo pánovi 

Záhradníkovi. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia,  

tiež by som sa rád stručne vyjadril. 

To, že mesto pripravilo zmenu rozpočtu a a reaguje na 

situáciu, ktorá vznikla, ja si myslím, že to je správne, že 

sa budeme rozpočtom musieť kontinuálne zaoberať asi, možno, 

na každom zastupiteľstve. 

Moja skúsenosť hovorí, že treba pristupovať k týmto 

veciam uvážlivo. Naozaj sa netreba ani naplašiť, ani 

pristupovať spôsobom, že sa život vlastne zastavuje. 

Tiež sa mi nepáči, že niektoré samosprávy naozaj 

vstúpili, obrazne povedané, na brzdu v takom rozsahu, 
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ktoré, ktoré budú proste sami im následne robiť vá vážne 

problémy, aby sa znovu rozbehli.  

Myslím si, že na viazanie výdavkov a na úspory, na to 

netreba zmenu rozpočtu. To vie robiť menežment (manažment) 

mesta, pán primátor z vlastného rozhodnutia. 

Samozrejme, je to bolestivé, je to nepopulárne. 

A takisto si uvedomujem, že musí byť zachovaná aj nejaká 

spravodlivosť v prerozdelení tých nepopulárnych rozhodnutí 

na jednotlivé mestské časti. V tomto, v tomto rozumiem 

filozofii mesta, aj rozumiem prečo je nám predkladaný 

takýto návrh.  

Samozrejme, na zvýšenie výdavkov, na to už 

rozhodnutie mesta je potrebné, najmä ak sa tam objavujú 

niektoré nové, najmä investičné aktivity.  

A to, musím povedať, že v tej väzbe na to, ten 

predchádzajúci bod, kedy sme hovorili o problémoch 

v Dopravnom podniku, ja si myslím, že tá finančná 

katastrofa, pred ktorou stojí Dopravný podnik je tak vážna, 

že naozaj je otázne, či my budeme schopní to odfinancovať.  

A preto je tá aj diskusia ostatných kolegov, že či 

naozaj sa púšťať do niektorých nových investičných aktivít 

na mieste. Či by sme nemali tieto veci naozaj zvážiť, 

povedzme, na tom júnovom zastupiteľstve pri komplexnom 
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posúdení rozpočtu mesta. Budeme vedieť viac o tom, ako sa 

vyvíjajú podielové dane. Okolo dvadsiateho júna už budeme 

poznať výsledky aké budú podielové dane za vlastne 

z reálnych miezd vyplácaných v apríli. To bude dostatočný 

signál toho, že kam až sme sa prepadli.  

Preto by som si dovolil dať vlastne procedurálny 

návrh, aby sme o časti návrhu pozmeňujúceho návrhu pána 

Tešoviča, ktorý sa týka Dopravného podniku, hlasovali ako 

samostatnom bode.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

sa, ako o samostatných bodoch ste mysleli, asi.  

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

Aby Dopravný podnik nebol vsunutý do ďalšieho balíka 

ďalších pozmeňujúcich návrhov. O to mi ide. Aby sa o tomto 

uznesení hlasovalo, tom, o tom texte, ktorý predložil pán 

Tešovič, ako samostatne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Nech sa páči, s faktickými pán Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Len veľmi krátko na pána námestníka.  

No ale, pán námestník, ty si na tej komisii bol a ja 

som sa presne na to pýtal. Čo sa skrýva za mínus tri celá 

osem milióna oeská (OSK)? Čo sa skrýva za čistenie 

komunikácií jedna celá osem milióna? Dobre. Asi som sa 

neopýtal na dopravnú zeleň, ale odpoveď bola v tom, že 

proste, pán Lupták nevie, lebo ten materiál nemá, lebo ten 

materiál sa ešte len robí.  

A ja preto o tom hovorím, pretože sa to zopakovalo 

druhý alebo tretíkrát. Stalo sa to pri schvaľovaní 

rozpočtu, stalo sa to pri prvej zmene rozpočtu.  

Pán Lupták je mi svedkom, že sa na to pýtam 

pravidelne na každej komisii a doteraz ten materiál nemám.  

To znamená, chcem sa opýtať aj týmto pána Luptáka, 

kde ten materiál je? Čo sa teda ide škrtať? A či to teda 

ostatní poslanci majú, nemajú? Ja to nemám.  
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A ešte som sa chcel opýtať jednu dôležitú vec. Že či 

už nám prišli peniaze z tej prvej tranže Dúbravsko-

karloveskej radiály, respektíve či máme podpísanú zmluvu 

o nenávratnom (gong) fina  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič.  

Keď chceme reagovať, reagujme na to. Pán Lupták? 

Nejakú, zodpovedajme nejakú otázku. Aj keď.  

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

financií: 

Ja ja len v skratke. Že zmluvu o enefpé (NFP) máme 

podpísanú. Išla tam prvá žiadosť o platbu. Vlastne na v 

princípe všetky výdavky za minulý rok, teda cez dvadsať 

miliónov. Kedy nám ju reálne ministerstvo vyplatí neviem, 

ale teda, posudzujú práve tú žiadosť. Takže je to 

v procese. A v nejakom realistickom akoby harmonograme je 

v priebehu leta by mali byť vyplatené tie peniaze.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Korček.  

S faktickou. 

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

Ale j. Aha, ja som. 

Ďakujem. 

Ja som sa prihlásil s faktickou.  

K tomu návrhu na, na hlasovanie osobitne, ono je to 

trošku problém, pretože ten ten ten normatívny text toho 

pozmeňujúceho návrhu je vlastne až od od toho, od toho 

bodu, že bé (B) schvaľuje a cé (C) splnomocňuje. Čiže, to 

vlastne to je, to je v jednom balíku dané.  

Takže, v tomto prípade to asi úplne nebude že možné.  

Ale ja som chcel každopádne povedať, že toto ná, 

tomuto naozaj predchádzala široká odborná, odborná debata. 

Je jedna chyba, za ktorú môžem sa aj ja ospravedlniť 

kľudne. Je , je to že naozaj to mohlo byť širšie 

rozdiskutované aj z ostatnými klubmi, ale tomuto 

predchádzala naozaj odborná debata. A je to, je to asi to 

najlepšie z toho možného. 

A finančná komisia sama odporučila v podstate navýšiť 

ten rozpočet o pätnásť miliónov Eur. Bolo to ako vo forme 
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odporúčania. Ale na. Takisto mesto nemá ten, nemá nejaký 

trezor, z ktorého môže brať peniaze.  

Čiže, vzhľadom aj na keš flou (cash flow) mesta, 

(gong) nakoniec toto je kompromis.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som taktiež pána kolegu Tešoviča a taktiež aj 

vás pán primátor, poprosil, pokiaľ sa jedná o Nové Mesto 

a prostriedky, ktoré sú z Nového Mesta, ktoré sú teda 

z poplatku za rozvoj, kde sú ľudia naozaj obťažovaní novovu 

a novou stále kontinuálnou výstavbou, aby o týchto 

prostriedkov, pokiaľ ich ideme alokovať, boli, boli tieto 

prostriedky, alokácia týchto prostriedkov konzultovaná so 

všetkými poslancami za Nové Mesto. 

My každý, myslím si, veľmi zodpovedne zastupujeme 

Novomešťanov a zaslúžime si rovnaký prístup.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, určite áno. Máte pravdu. 

Ďakujem pekne. 

Dostal som fitbek (feedback) z ďalších troch klubov, 

že by  chceli dorokovať celý tento bod pred obedom.  

Takže sa ospravedlňujem vášmu klubu Kurucovcom, ale, 

ale asi vypočujeme väčšinu a dokončíme tento, tento, tento 

bod, aby sa nám úplne nerosypal. 

To znamená, ja možno poviem pred tým ako pristúpime, 

ako dá, odovzdám slovo návrhovej komisii, chcem povedať iba 

jednu vec.  

Samozrejme, že toto nie je úplne, nie že úplne ľahká, 

ale že je to ťažká doba. Chcem povedať na začiatok, že 

prečo tu vôbec je nejaký pozmeňovák zmeny rozpočtu. 

Asi nikto z vás nám nemôže vyčítať, že sa neusilujeme 

komunikovať s poslancami zmenu rozpočtu. Boli dve 

stretnutia, kde ste sa mohli prihlásiť. Bolo grémium, bola 

finančná komisia, bolo kopec priestoru na to bol.  

Matúš Lupták bol ochotný, napríklad, ešte včera mať 

zum kol  (Zoom call ) s klubom pani Čahojovej kvôli tomu, 

aby sa dovyjasňovali ďalšie veci. Donekonečna sme 
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pripravení, dvíhame telefóny a bavíme sa o tom, čo sa ide 

diať. To je k zmene rozpočtu. 

K tomu pozmeňováku, prečo vôbec vznikol pozmeňovák? 

Vznikol preto, pretože tá situácia sa tak rýchlo 

vyvíja a rieši, že v jednom momente už bol zverejnený, 

alebo tesne pred zverejnením k zmena rozpočtu a neboli tam 

niektoré veci. My sme ten rozpočet urobili o dosť 

radikálnejší a ako vyzerá, že ten priebeh korony bude, tým 

pádom sme tam bez problémov rovno dať tú väčšiu pomoc 

Dopravnému podniku. To bolo jasné. To neni o čom. A mohli 

sme vrátiť niektoré peniaze, ktoré tam boli navrhované. 

Alebo ktoré sa mali zmeniť týmto, touto zmenou rozpočtu 

a mohli sme ich vrátiť, napríklad, na tie veci, ktoré 

chceme, aby išli.  

To znamená, že keď dneska máme architektonickú súťaž, 

ktorú zastavíme, alebo ktorú posunieme tridsiatimi tisícmi 

eurami znamená to, že za rok, možno keď bude kríza 

zažehnaná a budú peniaze, budeme mať v rukách nejaký 

projekt. fKeď ju nerozbehneme, ten projekt v rukách 

nebudeme mať a budeme takisto ako posledný rok nemať, nemať 

tie kvalitné projekty k dispozícii.  

To znamená, že to je normálny spôsob fungovania, kde 

proste nebudem histerický primátor s vedením mesta v tom, 

že všetko zastavím, všetko sa zastaví, zabetónuje 

a nebudeme už nikdy nič robiť. Lebo som presvedčený, že 
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ľudí bude zaujímať o tom, ako bude vyzerať Partizánska 

lúka, lebo tam chodia v tisíckach. Ľudi Ľudí bude zaujímať 

ako bude vyzerať naše chodníky, naša zeleň a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

Som presvedčený, pán Buocik, že kebyže nepredávame tú 

budovu, ktorú sme, teda, kebyže nezrušíme tú kúpu tej 

budovy, tak sa vy ozvete, že prečo ju nerušíme. Hej?  

To znamená, že nedá sa vyhovieť všetkým.  

Áno, niektorým mestským častiam boli zobraté veci. 

Nebude spravodlivé asfaltovanie. Nevieme to spraviť 

spravodlivo. Ale usilujeme sa maximálne komunikovať. 

Ja chápem, že vy potrebujete robiť aj tú politiku 

v priamom prenose a nás to učíte ako sa to robí, ale ja vás 

prosím, je tu krízová situácia v korone.  

Proste všetci viete, možno ste si všimli, čo vedenie 

mesta robilo za posledných päť, šesť týždňov, čomu sme sa 

okrem rozpočtu venovali, skúsme k tomu pristupovať 

normálnym spôsobom. Vy viete, že ja, my sa vždycky 

dohodneme tak, aby boli všetci spokojní. To je môj cieľ.  

To znamená, že ten pozmeňovák vám neprišiel na stôl 

preto, lebo to je pozmeňovák na poslednú chvíľu, aj keď, aj 

keď to, to s tým Dopravným podnikom bolo známe skorej a to 

malo ísť skorej. To sa, za to sa ospravedlňujeme. Ale neni 



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

 178 

za tým žiadna zlá, nejaká zlá eee zlý eee chcenie niečoho 

zlého, alebo niekomu ukrátiť nejakej mestskej časti. Nič 

také, o nič také sa neusilujeme.  

Takže, žiadam aj vás o trochu pochopenia v tejto 

situácii. Samozrejme, budeme rešpektovať vašu, vašu voľbu.  

A ešte k tomu Matúšovi Luptákovi.  

Ja mám pocit, že Matúš Lupták je trpezlivý človek 

a každému, kto mu zavolá, každý kto ho pošle na svoj klub, 

dajme tomu, alebo aby mu vysvetlil čo sa deje s financiami, 

čo sa deje s rozpočtom, vždycky a donekonečna trpezlivo 

vysvetľuje.  

Hovorím aj to, že včera sme ponúkli aj klubu pani 

Čahojovej, že urobíme ešte s nimi večer ďalší zum míting 

(Zoom meating), aby sme vysvetlili niektoré veci. Aj ja som 

osobne volal pánovi Záhradníkovi, lebo my ne. Ja 

nepotrebujem, aby sme, aby ste s nami vždycky súhlasili, 

ale chcem mať ten pocit, že ste dostali všeky informácie, 

ktoré v tej sekunde máme. N 

o niekedy tie informácie nemáme. My nevieme povedať, 

ktorá cestná zeleň bude ukrátená teraz. Obrovský elaborát, 

ktorý sa spracúva dlho a my to nevieme v tejto sekunde 

povedať. Vieme, že to oddelenie si muselo skrátiť svoj 

rozpočet o dvadsať percent. Takisto ako všetky ostatné 

oddelenia. A takto to vzniklo.  
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Sa budete pýtať, ktoré chodníky sa robia alebo 

nerobia? V tejto sekunde to nevieme úplne povedať. Ideme do 

júna, podľa toho, čo bolo zazmluvnené a čo sa robí a potom 

skúsime vyjednať nejaký kompromis s tým,  stými peniazmi 

málo, čo ostali.  

Ale keď oddelenie dostane, znížte svoj badžet 

o dvadsať percent, tak znížia badžet o dvadsať percent 

a potom sa rieši, čo sa urobí, alebo neurobí. (gong) Možno 

sa to niekde dá, možno sa to, možno to bude devätnásť 

percent alebo dvadsaťdva percent, neviem.  

Takže, my nemáme informácie, ktoré vám nedávame. 

Informácie, ktoré máme, vám dávame. Akurát skúste zreálniť 

vaše, niektoré vaše požiadavky.  

To bolo, to bolo iba za mňa.  

To, že ten pozmeňovák mohol v nejakej forme prísť 

skorej na vaše stoly, za to ospravedlňujem. Asi mohol. 

Nech sa páči, s faktickou pani Čahojová. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja som sa poďakovala za ochotu diskutovať, či s pánom 

Luptákom, alebo s vami, pán primátor, ale ja dosť 
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pochybujem,  po dnešnom, po dnešku, že by ste nám povedali, 

že dnes sa chystá nejaký pozmeňovák. A že prídu muničné 

sklady.  

A nič proti Dúbravke, Motýlia lúka za stodvadsaťtisíc 

euro a tak ďalej, a tak ďalej.  Veci, ktoré sú nie 

nevyhnutné.  

Pán primátor, a 

 to je tá politika, z ktorej obviňujete vy nás. Vy by 

ste nám to včera nepovedali a dnes by sme to mali na stole 

tak, či tak. To je politika, ktorú robíte aj vy. Lebo je to 

politický návrh vášho poslaneckého klubu politického. 

Takže, nie len my robíme politiku, aj vy robíte 

politiku.  

A čo sa týka Borskej.  

Principiálne s tým nemôžem súhlasiť, pretože ja si 

pamätám a a dúfam, že si dobre pamätám, ešte mi pamäť 

slúži, že sme sa dohodli, verbálne, že tá architektonická 

súťaž nie je na Borskej taká nevyhnutná a keď tam budeme 

robiť architektonickú súťaž,  je jasné, že v tomto volebnom 

období sa zase nejakého posunu, eee posunu, alebo nejakého 

reálneho výkonu (gong) vo veci prípravy nedo 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

ďakujem pekne. 

Ja si osobne pamätám, že sme hovorili na grémiu 

o tomto pozmeňováku. Takže, to neni nejaké tajomstvo tento 

pozmeňovák.  

Pán Polakovič,  

nech sa páči. S faktickou.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja absolútne rozumiem tomu v akej sme situácii 

a zásade tá otázka je teraz o tom, že či máme zastaviť 

všetko, čo v meste chceme urobiť a čakať niekoľko mesiacov 

na nejaký vývoj, alebo či máme pokračovať aspoň 

v niektorých projektoch? Ja osobne zastávam názor a vidíme 

to tentoraz na cyklodoprave, kde sme nezdedili po 

predchádzajúcom vedení žiaden normálny projekt cyklo 

v cyklodoprave a dneska nám po roku cyklisti toto vyčítajú, 

že sa vlastne nič nedeje. A presne takisto môžeme skončiť 

aj v prípade nejakých ďalších iných projektoch.  

Nemyslím si, že, že, že investovať momentálne do 

verejných priestoroch do a do rekreácie sú vyhodené 
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peniaze. Naopak. V týchto dňoch sa snažíme, aby tí ľudia 

mali stále nejaký normálny život a aby si ho užili a aby tá 

infraštruktúra pre to množstvo ľudí v tej prírode 

existovala.  

Čiže, ja si myslím, že toto je dobrý návrh a určite 

ho podporím. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Záhradník, 

Faktická. 

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

Ne. Vážený pán primátor,  

ja chcem naozaj povedať, že si mimoriadne vážim 

komunikáciu, ktorú, ktorú sa snažíte vy, aj váš menežment 

(manažment) venovať s poslancami. Naozaj som zažil aj 

vašich predchodcov primátorov, nikto sa tak neusiloval 

o komunikáciu s poslancami, ako to robíte vy. To je, to 

bezpochyby.  

A myslím si, že mňa včera naozaj trápil ten Dopravný 

podnik. Dali ste si tú prácu. Konzultovali ste to so mnou 

osobne. Ubezpečili ste ma. Som, som  spokojný. Zistil som, 

že máme rovnaký spôsob vlastne myslenia a ide nám o to 

isté.  
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Takže, poprosím, nebuďme možno trošku znepokojený, ak 

v niečom aj prejavíme možno trochu odlišný názor. Ja som 

presvedčený, že v tom strategickom smerovaní sa dokážeme 

vždy dohodnúť a my sa naozaj necítime byť vašou opozíciou 

a chceme všetky návrhy podporiť. A možno len kladieme 

o niečo viac otázok, ako by možno bolo dobré takto pred 

obedom (gong). Takže to sa ospravedlňujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Však samozrejme, ja. Mne, mne naozaj ako o to ide, 

aby, aby a a samozrejme, ve. 

Práve z toho, že ja tak často konzultujem 

s poslancami a s poslaneckými klubmi a tak vznikajú veci, 

ktoré potom tie veci opravujú.  

Pán Buocik je je toho hlavný svedok. Tesne pred tým, 

ako sme zaviedli tú neobľúbenú, to zvýšenie dane 

z nehnuteľností, ktoré nás ale teraz zachraňuje, práve 

Buocikov návrh na to, aby bolo ešte logickejšie 

a presnejšie, prešiel veľmi rýchlo a a bol zobraný do 

úvahy.  

Takže nám naozaj o tom ide. Mám povedať ako voláme tú 

dať teraz? Nemám to povedať, že? Lebo. Ne nepoviem ako 
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voláme tú tú Buocikovu daň teraz a ale, ale dôležité je, že 

ak je tam nejaká vec. 

Takže. Samozrejme, že ja by som chcel, aby Nové Mesto 

malo všetko, čo sme sa dohodli pred tým. Hej? Ja by som to 

chcel, aby to mal akákoľvek mestská časť, ale bohužiaľ, 

tých peňazí je menej. Keď to bude, tých peňazí sa vrátia, 

aleo zistíme, že sme to príliš osekali, tie investície sme 

dali príliš dole, určite sa budeme o to usilovať. 

Tam je, tam sú aj problémy, že ja sa usilujem 

komunikovať s so starostom, ale potom sú tam vlastne 

poslanci, ktorí tiež ako majú svoj názor a hľadáme tú 

komunikačnú cestu. 

Takže, toto, toto neberte, nechcem, aby ste to brali 

ako, poslanci za Nové Mesto, nejak osobne, že, že na vás 

menej myslíme, ako na ostatných. Aspoň ja určite nie. 

To znamená, že poďme asi na to. Nebudem, nebudem vás 

už zdržovať nejakými svojimi rečami. Poďme sa teda 

dohodnúť, respektíve poďme si povedať, akým spôsobom sa ide 

o tom hlasovať.  

Ja by som chcel odovzdať slovo návrhovej komisii. Ale 

oni tam ešte asi dohadujú nejaké technické veci.  
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Ma mali sme tam viacero, vali s procedurálnych 

návrhov. Všeobecne sa hlasuje o rozpočte plus jednom 

pozmeňováku a myslím, že dvoch ďalších návrhoch.  

Dá dáte mi signál z organizačného ako sme na tom, 

alebo čo sa tam deje?  

Aha, vlastne áno. Ale to nebol oficiálne podaný 

procedurálny návrh, to bol len mne povedané od pána 

starostu Kuruca, aby sa hlasovalo poobede.  

 Jaj, hlasovanie po bodoch. Sorry ja som počul, že 

hlasovanie poobede.  

Dobre. Počkáme na, na návrhovú komisiu. Si tam niečo 

vyjasňujú. Trošku trpezlivosti vás poprosím.  

(poznámka:  čaká sa na návrhovú komisiu, ktorá sa 

radí) 

Môžem vám nejak pomôcť, organizačné? Alebo urobím iba 

väčší chaos v tom?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Legislatívne si potrebujete niečo prejsť. Dobre. 

Počkáme sekundu.  

(poznámka:  čaká sa na návrhovú komisiu, ktorá sa 

radí) 
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Môžem vám zatiaľ niečo rozprávať. By ste chceli? 

Zaspievať, nezaspievam. Neviem. Na gitaru jedine.  

Možno vám poviem, vlastne. Vtip? Vtip nehovor. Dobre. 

Eee. Počkaj, vlastne toto je prenos, že?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, okej.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Nebudem vtipy rozprávať. 

Možno vám poviem iba, že čo urobilo mesto za 

posledných päť, šesť týždňov. 

Sú tri základné body, ktoré my sme riešili eee na to, 

aby sme , aby sme prežili dobre túto koronakrízu. Sú to 

naši seniori, sú to ľudia bez domova a bol to magistrát so 

sedemsto zamestnancami. Vyše sedemsto zamestnancami. 

Možno viete, že máme tisícstopäťdesiat ľudí v našich 

domovoch seniorov. Eee. Dneska ich máme v podstate 

hermeticky uzavretých. Ne nepáči sa im to nijak, lebo 

tancujeme na hrane s tým, čo môžeme, ako ich tam spôsobom 

uzavrieť, ako nie, ale v každom prípade sme schopní si 

urobiť vlastné testovanie. Sme schopní, máme karanténne 

miestnosti pripravené.  
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Takže, získali sme tou disciplínou čas, ktorý nám 

dovoľuje dneska byť pripravení na to, keď v našom domove 

seniorov vypukne, vypukne koronavírus, čo veľmi všetci 

chceme, aby nevypukol. 

Takisto, druhá vec sú ľudia bez domova. Možno ste si 

všimli, že m máme urobené karanténne mestečko.  

Je to najmä z toho dôvodu, aby sme chránili túto 

menšinu. Alebo. Je ich štyritisíc ľudí bez domova, ale 

zároveň, aby sme chránili väčšinové obyvateľstvo. Pretože, 

ľudia bez domova dosť migrujú po meste a a ak by, ak  boli, 

ak by sa v tej komunite vo zvýšenej podobe vyskytla nákaza, 

mohlo by to byť zlé pre celé mesto.  

Dneska sme schopní, ak človek, ktorý nemá domov, 

prejavuje príznaky koronavírusu, ho o odizolovať, urobiť mu 

dva testy, prvý hneď, druhý po piatich dňoch a nejakým 

spôsobom ho riešiť ďalej.  

Samozrejme, treťou dôležitou vecou pre mňa bol 

magistrát.  

Ja som, samozrejme, (gong) sa bavil o tom, ako túto 

firmu so sedemsto, vyše sedemsto zamestnancami zvládneme 

v koronavíruse.  

Tu sa chcem poďakovať aj našim kolegom z magistrátu. 

Veľmi rýchlo sme boli nútení, aj oni boli nútení zmeniť 
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svoje návyky a zvyky. Napríklad v tom, že akým spôsobom 

a koľko ľudí dneska  a musím povedať, že efektívne vie 

robiť z domu, teda homofis (home ofice), ale aj mnohé iné 

veci. Zistilo sa, že možno nie všetky mítingy boli potrebné 

ako doteraz a veci sa hýbu. Alebo nejakým spôsobom sme 

celkom zvládame aj, aj niektoré ostatné procesy, na ktoré 

musí takáto firma reagovať, alebo takýto počet ľudí. 

Chcem vás iba uistiť, že, že sme sa tým veľmi, veľmi 

výrazne zaoberali, pretože to bolo dôležité ako naši 

kolegovia, ktorí robia pre mesto túto dobu prežijú. 

Mali sme aj, urobili sme s nimi aj onlajn (on line) 

stretnutie so mňou a takisto sme mali dotazník, kde sme 

zisťovali ich potreby aké sú to a ich všetky, všetky, celú 

ich situáciu v tejto, v tejto korone, zavinenú 

koronakrízou.  

Takže, to boli také akože tri hlavné veci, ktorými 

sme sa zaoberali.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nech sa páči, povedz. 

Poprosím pani viceprimátorku, aby povedala, čo ďalej 

sa dialo. 
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Môžete zapnúť pani viceprimátorku? Alebo sme 

pripravení cca? 

Vyzerá to, že 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ja už som zapnutá, kým sa úplne pripravíme, by 

som vám ešte povedala, že taká na dennej báze vlastne teraz 

funguje aj komunikácia s našimi podnikmi.  

O Dopravnom podniku asi viete najviac, vrátane teda 

tých bezpečnostných opatrení pre cestujúcich, ale nie len, 

aj pre vodičov. Ale máme ešte ďalšie podniky, ktoré sú 

strategické z hľadiska dodávania služieb. Je to spoločnosť 

OLO, spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť 

a MARIANUM.  

V zásade kým teda prebehli výberové konania a po 

výberových konaniach sme riešili skôr také akoby tie, tie 

zabezpečovacie eee okolnosti, alebo teda to, čo bolo 

potrebné pre normálny chod týchto spoločností.  

Táto koronakríza bola pre nich takisto takým veľkým 

akoby prekvapením, ako pre nás. Musím ale povedať, že veľmi 

sa dobre s touto situáciou vysporiadali. Urobili základné 

opatrenia, aby bol zabezpečený chod týchto firiem. 
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Bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov. Napríklad by som 

povedala, OLO, ktoré musí na sto percent každý deň 

vychádzať, inak by sme mali teda, by sme o tomto sa veľmi 

rýchlo sa dozvedeli, že to nie je v poriadku.  

Bezpečnostné opatrenia Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, čo sa týka kvality vody, ale aj odpadu.  

Komunikácia s epidemiológmi a inými odborníkmi, ktorá 

bola úplne na inej úrovni a dosť na o iných témach ako 

dovtedy.  

Rovnako MARIANUM.  Opatrenia. Komunikácia s hlavným 

hygienikom, opatrenia aj pre tých, ktorí sa zúčastňujú tých 

smútočných obradov, ale aj  zamestnancov.  

Takže v podstate dve úrovne ako. Aby boli 

zabezpečení, zabezpečený chod týchto spoločností bez 

problémovo na sto percent, možno niekedy aj na viac, ale 

súčasne aj bezpečnosť aj pre tých užívateľov týchto 

služieb, ktoré tieto spoločnosti zabezpečujú.  

Čiže, z môjho pohľadu môžem povedať, že sme sa veľa 

naučili v prvom rade. Naučili sme sa komunikovať úplne inak 

o témach, ktoré boli dovtedy bežné. A s inými ľuďmi, 

s inými odborníkmi. 

Takže, to je ďalšia informácia. 
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Ešte vidím, že nie sme, nie sme úplne na konci 

diskusie o hlasovaní, ale. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na návrhovú komisiu, ktorá sa 

radí pred uvádzaním hlasovania) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Váže vážené poslankyne, vážení poslanci,  

ospravedlňujeme sa, myslím, že nejaké veci sa 

vyjasnili, takže môžeme pristúpiť eee eee k hlasovaniu 

a odovzdávam slovo návrhovej komisie.  

Nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení ko kolegovia, chcem vás veľmi pekne poprosiť 

o zvýšenú pozornosť pri hlasovaní. 

Keby ste boli takí láskaví a zobrali si návrh 

uznesenia pred seba plus tabuľku, ktorá bola prílohou 

návrhu pána Tešoviča. To je taká tabuľka, ktorá bola 

prílohou. Nie ten text, ale tá tabuľka. Lebo budeme 
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hlasovať o jeho návrhu, ktorého súčasťou je vlastne aj 

rozdelenie, záväzné rozdelenie rozpočtu.  

Ešte by som chcela upozorniť, že máme dva návrhy. 

Teda tri návrhy. Prvý dal pán Tešovič, kde, ktorý, ktorého 

súčasťou je táto tabuľka.  

O hlasovaní jednotlivých bodov požiadala pani 

starostka. Podľa rokovacieho poriadku má na to právo bez 

hlasovania. 

Druhý návrh dala pani Čahojová, kde nah chcela 

nahradiť revitalizáciu skladov, muničných skladov. Ale 

pozor, nejde o tie, ktoré sú v lese, v mestských lesoch, 

ale tie, ktoré sú na Peknej ceste v blízkosti obytných 

budov. A chce, aby tých stodvadsaťtisíc bolo nahradených na 

chodníku na Starých gruntoch, na vybudovanie chodníka 

a osvetlenia.  

Jedná sa o tých stodvadsaťtisíc euro, ktoré máte na 

druhej strane tabuľky v časti štyri päť tri. 

Tam je, podľa mňa, asi chybne napísané, že Mestské 

lesy.  

Preto došlo asi k tomu omylu.  

Takže, teraz ideme hlasovať najprv.  
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A ešte je tu aj pán, hlasovanie o pána Záhradníka. 

Ale to by sa jedine vtedy o ňom hlasovalo, keby sme 

neodsúhlasili tých sedem miliónov pre Dopravný podnik, čo 

dúfam, nikto neurobí.  

Takže, chcem vás poprosiť. Ideme hlasovať o návrhu 

pána Tešoviča, ktorý má dva body.  

Bod bé (B) a bod cé (C). K tomu bodu bé (B) patrí tá 

tabuľka, o ktorej chce pani starostka hlasovať o každom 

bode zvlášť.  

Čiže, ja teraz budem čítať eee jednotlivé tie 

položky, tak sa, prosím, sústreďte a pozerajte sa na tú 

tabuľku.  

Ideme čítať tú prvú časť, ktorá sa týka Dopravného 

podniku a pridelenie sedem miliónov pre Dopravný podnik.  

Čiže, ten návrh znie: 

za bé (B) schvaľuje návrh na zvýšenie výdavkov 

rozpočtu v sume sedem miliónov osem stotisíc šesťde 

šesťdesiatštyritisíc štyristoosemdesiat Eur v zmysle 

predloženého pozmeňujúceho návrhu a tabuľky, kryté znížením 

výdavkov a navýšením prímové finančných operácií. 

Tá prvá časť, idem ju čítať. Ideme o nej hlasovať 

samostatne.  
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Zníženie výdavkov a zvýšenie príjmov tejto časti 

príjmové finančné operácie a Nosný dopravný systém, popis 

zapojenie Rezervného fondu na krytie dopadov Kovid 19 

(Covid 19) a v časti sedemstodesať Preferencia emhádé 

(MHD). T 

ie navrhované sumy sú päť miliónov stotisíc a mínus 

stodeväťdesiattisíc. 

V tej časti zvýšenie výdavkov to bude na Mestskú 

hromadnú dopravu vo výške sedem miliónov euro.  

Prosím vás, pán primátor, dajte hlasovať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja ja to nebudem celé čítať, priatelia. Lebo by sme  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasne. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

tu boli do aleluja. Máte to pred sebou v písomnej 

forme v tabuľkách. Ja vám len hovorím, aby ste sa vedeli 

zorientovať.  

Čiže, je to tá prvá časť oddelená dvoma čiarami.  

Ideme hlasovať v podstate o navýšenie dotácie mesta 

pre Dopravný podnik vo výške sedem miliónov tak, ako to 

máte uvedené v tej tabuľke.  

Nebudem to čítať, pretože by som. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba, iba sekundu. Že my, my to vlastne sme rozdelili 

do bodov?  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. Každá tá časť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A o to, chcem si byť istý. O tom nebolo treba 

hlasovať? Že to nebu 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Nie, podľa rokovacieho poriadku 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

keď poslanec požiada o rozdelenie  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, skvelé. Len a aby sme, ale aby sme 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

hlasovania  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

nemali s tým problém. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže, je jasné, o čom sa ide teraz hlasovať?  

Myslím, že to je všetkým jasné. 

Pán Tešovič. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Už nemáme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nedá sa teraz vstupovať do diskusie, pokiaľ to 

neni niečo úplne fatálne.  

Iba ešte sekundu. Je to všetkým jasné, hej?  

Dobre. 

Dobre.  

Tak v tom prípade vás poprosím, aby sme hlasovali.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovala jedna. 

Prítomných štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča - navýšenie dotácie mesta pre Dopravný 
podnik vo výške sedem miliónov podľa tabulky priloženej 

k pozmeňovaciemu návrhu 

 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

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  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o tej druhej časti, ktorú máte pred 

sebou v tabuľkách. Ideme o všetkých týchto častiach 

súčasne. Ja vám budem je hovoriť teda zjedno skrátene. 
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Čiže, na jednej strane máme zníženie výdavkov na 

otéemzet na projekt Vnútroblok Poľská/Justičná, mínus 

stopäťdesiatdvatisícosemstoosemdesiatosem, ktoré sa rozdelí 

v časti výdavkov na zvýšenie kapitálového transferu pre 

GIB: 

Panätník Novembra dvadsaťpäťtisícšesťstoosemdesiat, 

zvýšenie kapitálového transferu pre GIB projektová 

dokumentácia tridsaťsedemtisícdvesto,  

zvýšenie kapitálového rozpočtu pre oddelenie 

stavebných činností na osvetlenie Hurbanoveho námestia vo 

výške osemnásťtisíc,  

na osvetlenie Hodžoveho námestia a zvýšenie 

kapitálového rozpočtu stavebnej činnosti šesťdesiattisíc,  

na zvýšenie bežného rozpočtu otéem na Komenského 

námestie pavilón, mobilná zeleň dvanásťtisíc.  

Ideme teraz o tom hlasovať ako o celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula, 

nenehlasovalO jedna. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča – zníženie výdavkov Vnútroblok 

Poľská/Justičná, zvýšenie kap. výdavkov  podľa druhej časti 
tabulky priloženej k pozmeňovaciemu návrhu 

 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič 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  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

 

Tretia časť tabuľky sa vám prehodila aj na druhú 

stranu, takže potom si to prehodíte. 

Jedná sa o zapojenie Rezervného fondu vo výške 

dvestoštyridsaťtisíc a zníženie výdavkov na projektovú 

dokumentáciu MIBu (MIB) vo výške mínus stotisíc, ktoré sa 

použijú. Teraz vám budem čítať jednotlivé položky. 

Na zvýšenie bežného rozpočtu otéem pre Hodžovo 

námestie qé vé. Neviem čo to znamená, možno, nech to povie. 

To je dvestotisíc. Ale jedná sa o starostlivosť o verejné 

priestranstvá, parky a zeleň.  

Potom zvýšenie bežného rozpočtu pre mobiliéra mesta 

vo výške osemdesiatštyritisíc.  

Takisto obnova a starostlivosť o verejné 

priestranstvá na zvýšenie bežného rozpočtu, sprístupnenie 

dvorov piatich lokalít, výsadba šesťtisíc euro.  
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A posledné je pre GIB starostlivosť o pamiatky, 

fontány a mestské objekty, zvýšenie transferu eee na 

rekonštrukciu verejného priestoru v okolí cintorína Karlova 

Ves päťdesiattisíc.   

Ideme o tom hlasovať ako o celku.  

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 tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja. Z prítomných štyridsaťjedna poslankýň 

a poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča – zapojenie Rezervného fondu do rozpočtu 
podľa tretej časti tabulky priloženej k pozmeňovaciemu 

návrhu 

 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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

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  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Teraz by som bola rada, keby sa vyjadril 

predkladateľ, ktorý tvrdil, že to ide o Peknú cestu, ale v 

texte sú Mestské lesy.  
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Takže, čisto len technicky, či je tam chyba a doplní 

sa, že nie Mestské lesy. 

Lebo v texte máte Mestské lesy a ja to musím prečítať 

až do (poznámka: nezrozumiteľné slovo) máte napísané. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže ako to máte napísané. 

Takže, zapojenie zostatku finančného poplatku za 

rozvoj poukázaného z mestskej časti peto eee Nové Mesto, 

plus stodvadsaťtisíc sa použije pre Mestské lesy na 

zvýšenie transferu pre Mestské lesy na revitalizáciu 

objektov muničných skladov, ktoré sa nachádzajú hlboko v 

lese za stodvadsaťtisíc. 

Ideme o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu tejto zmene rozpočtu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za dvadsaťdeväť, proti dvaja, zdržalo sa osem, 

nehlasovalo dva. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča - navýšenie dotácie mesta pre Dopravný 
podnik vo výške sedem miliónov podľa tabulky priloženej 

k pozmeňovaciemu návrhu 

 Prítomní: 41 Áno 29 Nie: 2 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner ZDRŽAL SA  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 



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

 210 

 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel NEHLASOVAL 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

máte slovo. 



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

 211 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Posledná časť v tej vašej tabuľke je zapojenie 

Rezervného fondu  dvestotridsaťtritisícšesťsto, ktoré sa 

použije na zvýšenie bežného transferu pre MIB na výdavky 

spojené s architektonickými súťažmi.  

A druhá časť je zvýšenie kapitálového rozpočtu pre 

Motýlia lúka v mestskej časti Dúbravka. Jedná sa o položku 

obnava a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky 

a zelené plochy vo výške stodvadsaťtisíc.  

Ideme o tom hlasovať ako spoločný návrh. 

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 tridsaťštyri, proti jedna, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo dva. 

Prítomných štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča – zapojenie Rezervného fondu pre MIB 
a Motýlia lúka podľa tabulky priloženej k pozmeňovaciemu 

návrhu 

 Prítomní: 41 Áno 34 Nie: 1 Zdržal sa: 4 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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner ZDRŽAL SA  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel NEHLASOVAL 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ÁNO  
 

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

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

máte slovo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o druhej časti návrhu, ktorý dal pán 

Tešovič a to je bod Cé, splnomocňuje primátora hlavného 
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mesta Slovenskej republiky  zapracovať schválené zmeny 

v časti bé (B) do časti A uznesenia.  

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 štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča – hlasovanie o časti uznesenia C 

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

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

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

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Vzhľadom na to, že eee pani Čahojová dávala zmenu, to 

znamená, ona tam chcela urobiť tú zámenu za tie Mestské 

lesy na chodník na Staré grunty, tým pádom o jej návrhu sa 

už hlasovať nebude, pretože ot schválili. 

A takisto vhľadom na to, že sme schválili rozpočet 

pre Dopravný podnik, takisto o návrhu pána Záhradníka sa už 

nebude hlasovať.  

A budeme teraz hlasovať o návrhu ako o celku.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, okej.  

Takže hlasujeme o návrhu na zmenu rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na rok 2020 ako o celku. 

Nech sa páči, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa dva, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem tým pádom veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

 
návrh p. Tešoviča - navýšenie dotácie mesta pre Dopravný 
podnik vo výške sedem miliónov podľa tabulky priloženej 

k pozmeňovaciemu návrhu 

 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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skončili sme bodom programu eee päť, šesť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prepáčte bod bé (B), áno bod bé (B), ktorý hovoril 

o tý o tých sedemtisíc sedem celá osem milióna.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte hovorí Rasťo Tešovič, že ešte aj ten by sme mali 

schváliť ešte raz.  
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Mys. Ten Dopravný podnik, bod bé (B). Ale ja mám 

pocit, že sa 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To zda, sme dávali, nie? Aj ja si myslím. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prepáčte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Buďme si iba istý, aby sme to mali dobre. Takže iba 

na sekundu sa zastavme.  

To znamená, že máme to schvaľované, alebo nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sme si istý? Pán Šorl, viete o tom niečo? Eee, 

povedzte nám, ako to je?  

Rasťo,  

môžeš ísť tam a vyjasniť si to s ním, prosím ťa. Lebo 

všetci sú okej, len ty máš pochybnosť. Takže bolo by fajn, 

aby sme nemali tú pochybnosť. Aby sme niečo eee, aby sa 

niečo eee nepokazilo.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ale ja som to dala. Ja som dala béčko aj céčko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím vás o trpezlivosť a potom už bude obedová 

prestávka.  

Neviem prečo som si myslel, že to bude také rýchle 

zastupiteľstvo, ale (poznámka: prednášajúci sa zasmial), to 

sa občas stáva (poznámka: prednášajúci sa zasmial). 

Dobre.  

Rasťo,  

si okej? Pán riaditeľ finančnej komisie? Máme to 

teda. Hej? Sme okej? Tibor?  

Ďuro Káčer? Máme to? Je to okej?  

Do dobre. Dobre. Tak je to vyjasnené.  

Ďakujem veľmi pekne.  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2020 

Uznesenie  
zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

nasledovne: 

1. zníženie bežných príjmov o 11 042 715,00 Eur, 

2. zníženie bežných výdavkov o 11 576 169,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 5 285 492,00 Eur, 

4. zníženie kapitálových výdavkov o 12 738 721,00 Eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií 

o 7 986 233,00 Eur, 

6. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 

10 203 884,00 Eur. 

 
B. schvaľuje 

návrh na zvýšenie výdavkov rozpočtu v sume 7 864 480,00 Eur 

v zmysle predloženého pozmeňujúceho návrhu a tabuľky, kryté 
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znížením výdavkov a navýšením príjmových finančných 

operácií. 

C. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať schválené 

zmeny v časti B do časti A uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyhlasujem obedovú prestávku a máme obedovú prestávku 

asi na hodinu? Alebo nedávame si hodinové prestávku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kratšiu, hej? dobre. Dajme si polhodinovú prestávku. 

Dobre?  

To znamená, že presne o štrnásť pätnásť vám, vás 

volám späť.  

Ďakujem pekne. 

(Prestávka od 13.42 do  
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BOD 25 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Izi (easy) a potrebujú urobiť zastupiteľstvo a ja to 

veľmi rád, samozrejme, urobím, aby oni všetko stihli.  

Takže poďme, poďme na to, poprosím vás. 

Ideme ako vždycky po obede na Interpelácie. 

Takže, samozrejme, chvíľku počkám nech sa posadíte.  

(poznámka: čaká sa na usadenie poslancov po 

obedňajšej prestávke) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Že nebudem ich hovoriť, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To znamená, že dohoda bola taká, že Interpelácie 

nebudeme hovoriť, ale do, pô pôjdu mejlom (mailom)? Opravte 

ma organizačné.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, že nebudú dávať písomne. Pardon. To som zle 

pochopil.  
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To znamená, že otváram bod, (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo), otváram bod Interpelácie poslankýň a poslancov. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Pán poslanec Korček,  

ste prihlásený tou procedurálnou. Chcete procedurálnu 

nejakú?  

Tak, teraz akože, asi to je normálne.  

Nech sa páči, pán Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja mám dve interpelácie.  

Pred niekoľkými mesiacmi som interpeloval vás, pán 

primátor, ohľadom nefunkčného osvetlenia priechodu pre 

chodcov na Bajkalskej ulici. Dostal som odpoveď, že to bude 

riešené a že teda tá, to osvetlenie znova bude fungovať. 

Doteraz tak nefunguje.  

Takže, interpelujem opätovne,aby ste sa skúsili na to 

pozrieť. Pravdepodobne, treba komunikovať so Siemensom, 

alebo neviem s kým.  
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Čiže, to je jedna interpelácia.  

A druhá interpelácia, ktorú by som chcel podať. 

Získal som informáciu od nášho vicestarostu mestskej 

časti, že mestská časť už pomerne pred dávnym obdobím 

podala žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska na 

výstavbu Fénix park na Račianskej ulici v našej mestskej 

časti. A chcel by som teda vedieť, že v jakom štádiu je 

odpoveď na túto žiadosť. Či je to v konaní alebo už tá 

odpoveď bola mestskej časti daná? A ak áno, tak aby ste mi 

poskytli kópiu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Vážený, vážený pán primátor,  

dovolil by som si podať dve interpelácie.  
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Priznám sa, že ma trochu prekvapilo to, že to je už 

teraz, ale už som bol, už som bol informovaný, že to býva 

vždy o štrnástej hodine,  

Pevne verím, že keď sa teraz nedávajú tieto 

interpelácie písomne, takže niekto to bude zaznamenávať 

tak, aby som dostal písomnú odpoveď.  

Eee. Prvá moja interpelácia by smerovala 

k opatreniam, ktoré hlavné mesto plánuje do budúcna posky, 

teda spraviť v súvislosti aj s pandémiou COVID 19.  

Je možné, že sa tá táto téma tu riešila, lenže tým, 

že som nastúpil ako nový poslanec do rozbehnutého vlaku, 

tak túto informáciu nemám. Veľmi by som ocenil komplexný 

materiál či je teda nejaká stratégia akým spôsobom sa eee 

vyrovnať s dopadmi eee COVIDu 19 nie len z finančného, ale 

aj z ostatných pohľadov. To znamená, dezinfekcia povedzme 

verejných parkov, možno nejakých ihrísk, ktoré sú v správe 

hlavného mesta a tak ďalej, a tak ďalej.  

Súčasťou tejto interpelácie by som poprosil aj 

o vyčíslenie eee nárastu pracovníkov, ktorí boli prijatí 

v súvislosti s krízou na magistrát hlavného mesta. Poprosil 

by som eee samozrejme, tak, aby nebol porušený zákon 

o o eee džídípíár (GDPR), to znamená, počty a ich 

zaradenie.  
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Toto je moja prvá interpelácia. 

A ak si môžem dovoliť, rád by som predniesol ešte 

jednu.  

Tá by sa týkala veľmi, veľmi dôležitého projektu 

v Petržalke, a tou je dokončenie električky až na juh 

Petržalky. Ja to považujem za najdôležitejší projekt tohto 

volebného obdobia minimálne z pohľadu občanov Petržalky. 

Budeme sa mu aspoň trochu okrajovo venovať v bodoch 

dvadsaťjedna a dvadsaťdva.  

Ale ja by som veľmi pekne poprosil o o ehm aktuálny 

harmonogram, keby som mohol dostať v rámci interpelácie, 

v akom stave je tento projekt? Aké sú lehoty? A či teda 

v tej stanovenej časovej lehote stíhame a stíha mesto 

dokončiť tento projekt? Či nehrozí teda nejaké predĺženie?  

Ja som na toto upozorňoval aj v minulom volebnom 

období. Mal som také, aj niekedy aj ostrejšie výmeny 

s pánom primátorom Nesrovnalom, ktorý vždy nás upokojoval, 

že ten projekt je v rámci časového harmonogramu v poriadku. 

Ja si osobne myslím, že nie je. Eee. A mám obavu, aby sme 

sa nedostali do predĺženia.  

Čiže, moja druhá interpelácia bude smerovať k tomuto 

projektu a budem teda prosiť o nejaké také zjednodušené 
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rozpísanie ďalších fáz a jednotlivých tak, aby sme stihli 

ten finálny termín.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chcem iba pripomenúť, že treba poslať interpelácie na 

oddelenie priamo. Teda nie rukou písané, ale mejlom 

(mailom) na zastupiteľstvo@bratislava.sk. 

Ďakujem pekne.  

Pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja mám len takú krátku otázku, ani mi na to nemusíte 

písomne odpovedať, stačí keď mi to ústne poviete, ak budete 

teraz vedieť.  

Už ste to spomínali, že mesto vytvorilo také to 

mestečko pre bezdomovcov na Zlatých pieskoch. Pôvodne to 

malo byť pod Starým mostom. A tam teraz zostalo také 

ohradené územie eee, ktoré pred tým slúžilo na parkovanie.  
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Ja sa chcem spýtať, že čo sa plánuje v tom území a či 

sa to nemôže znova otvoriť pre parkovanie?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte teda, ja vám odpoviem rovno teraz. Možno 

to aj objasním aj ostatným, že.  

A my sme sa usilovali pred tým ako prišla korona 

a veľa vecí zmenila, eee presunúť Tí kom pláž (T-Com pláž), 

alebo Telekom pláž z toho miesta kde bola vždycky, práve na 

toto miesto, ktoré je ohradené.  

Eee. Jasne sme s nimi odkomunikovali, že chceme, aby 

boli na nábreží, ale keby mohli sa presunúť, že by nám to 

pomohlo kvôli ekologickým veciam. 

Máme tam problém so stromami, ktoré sú v zlom stave. 

A oni, keď tam robia tie stavby a vymieňajú ten piesok 

každý rok, tak z toho boli problémy. Viacerí ľudia sa 

sťažovali. 

Eee. Eee oni nakoniec už pred tým, ako s nami 

rokovali, mali z centrály príkaz, že vraj, aby, aby, 

Telekom pláž už nebola a idú, idú do nejakých iných vecí. 
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Ale my sme sa usilovali nejakým spôsobom eee tam tú mmm tú 

novú pláž udržať a hľadali sme prostriedok, ako to urobiť. 

A preto sme to nechali ohradené a riešili sa tam terénne 

veci.  

Samozrejme, teraz keď prišlo, prišla táto zmena, 

kríza, tak sa veľa vecí z tých zastavilo. 

V každom prípade my sa budem usilovať nejakým 

spôsobom zaregulovať to nábrežie. Mali sme veľa sťažností 

aj od občanov, že vlastne tam prišli a eee tam stáli, 

napríklad, eee tie, tie eee, karavány stáli až úplne skoro 

pri tom chodníku pri Dunaji na tej tráve a bolo to tam ako 

keby záchytné, také veľké záchytné parkovisko v strede 

mesta.  

To znamená, že my ho nejdeme, samozrejme, celé zrušiť 

hneď, ale postupne budeme budovať väčšie priestory, kde 

bude tráva a kde bude aj možnosť mať tú pláž.  

Zároveň ale, a to všetko teraz trošku musíme obnoviť, 

že vlastne a v akom stave to je. Zároveň sme o, sme začali 

rokovania s Inchebou o to, aby ona urobila také Park end 

raid (Park and Ride) parkoviská pre, pre tých, čo potrebujú 

záchytné. 

Za, vy. Dúfam, že sa nám podarí dohodnúť symbolické 

ceny, kde ľudia budú môcť parkovať na mieste, kde vlastne, 
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pokiaľ neni veľtrh, čo neni úplne každý deň, je úplne 

prázdno.  

Takže, eee, môžem. Zistím v akom stave sme a potom 

vás ešte môžem doinformovať o tom, lebo, lebo sme sa 

vlastne kvôli korone, sme tam nechali rásť trávu teraz 

a a ale, ale musím o, musíme o tie plány trošku abdeitovať 

(upgrade). 

Ďakujem pekne. 

Asi ideme rovno na ďalší bod tým pádom.  

Te tuná nehlasujeme o in. Či, nemusím, že? Pani 

Pätoprstá?  

Dobre.  
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BOD 7 NÁVRH NA ČERPANIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV V ROKU 2020 Z RÁMCOVEJ 
ÚVEROVEJ ZMLUVY Č. 2019 052968 
OD EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY 
(EUROPEAN INVESTMENT BANK) PRE 
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že bod eee na, ideme na bod číslo sedem. 

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 

z rámcovej úverovej zmluvy od Európskej investičnej banky.  

Nech sa páči, poprosím pána riaditeľa Luptáka.  

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

financií: 

Ďakujem pekne. 

Ako, ako viete, minulý rok na konci roka sme uzavreli 

rámcovú úverovú zmluvu s Európskou investičnou banku, 

bankou v celkovej výške päťdesiat miliónov Eur na 

financovanie dopravných projektov v meste.  

A teraz navrhujeme vyčerpanie prvej tranže z tej 

tejto úverovej rámcovej zmluvy vo výške dvanásť a pol 

milióna Eur. 
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Eee. Táto tá tento úver bude eee využitý predovšetkým 

na rekonštrukciu električkových tratí na Americkom námestí 

a v Rači. Eee. Tam to esíčko eee na Záhumeniciach. Taktiež 

na projektovanie a realizáciu cyklotrás a a parkovísk ako 

príprava na, ná pro na parkovaciu politiku á, a v prípade 

a taktiež aj na prípravu aj spomínanej petržalskej 

električky, ktorú vlastne zatiaľ ako všetku projektovú 

dokumentáciu musíme, musíme financovať z vlastných zdrojov.  

Eee pôvod, vlastne pôvodné če navrhované  čerpanie 

tohto úveru bolo dvadsať miliónov, aj vo svetle tejto krízy 

vlastne znižujeme toto čerpanie na dvanásť a pol milióna. 

A čo bolo aj, čo bolo aj zapracované aj v tej zmene 

rozpočtu v predošlom bode. 

Čerpanie eee a to uznesenie v bode bé (B) nehovor, 

nehovorí o konkrétnej forme fixácie úrokovej sadzby práve 

preto, že tie sadzby sa od eíbéčky (EIB) menia kaž 

v princípe každý týždeň, a teda neviem presne povedať, 

ktorá, ktorá úroková sadzba bude, alebo fixácia na aké dlhé 

obdobie bude v tom bode, alebo v tom momente, keď reálne 

dostatneme eíbečky (EIB) ponuku najvýhodnejšia.  

A my dostávame každý týždeň od nich informáciu, ako 

sa tie úrokové sadzby hýbu. Nanešťastie, teraz išli, išli, 

išli o niečo hore.  
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Keď sme pôvodne tento materiál predkladali na marcové 

zastupiteľstvo, boli, bola fixovaná nula až na dvadsaťpäť 

rokov, teraz, teraz neni nulový fix ani na štyri roky. ale 

je teda v materiáli stanovený vzorec akým spôsobom vlastne 

bude vypočítané najvýhodnejšia sadzba a podľa nej bude 

vlastne akceptovaná ponuka eíbe (EIB). 

Tým, že splatnosť tranže navrhujeme na dvadsať rokov, 

ale fixácia môže byť aj na menej.  

Takže, takže toľko, toľko k tomu. My vlastne následne 

na pripo po schválení tohto uznesenia, oslovíme eíbečku 

(EIB) so žiadosťou o čerpanie a a následne nám teda peniaze 

budú poskytnuté a ďalšie peniaze z tejto úverovej zmluvy 

vlastne budú môcť byť čerpané až keď eíbečka uvidí, že 

reálne sme ich použili.  

Takže, aj ani oni nám akoby nedávajú nejaké, nejaké 

voľné ruky hneď vyčerpať päťdesiat miliónov. 

Takže, toľko, toľko za nás. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tejto téme. Alebo rozpravu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo sedem, Návrh na čerpanie 

finančných prostriedkov v roku 2020  z rámcovej úverovej 

zmluvy tak, ako máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja poslanci a poslankyne. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 7-Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 
z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 
investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné 

mesto SR Bratislavu 

 Prítomní: 40 Áno 38 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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z 

Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 

investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné 

mesto SR Bratislavu 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

čerpanie úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Európskej 

Investičnej banky v sume 12 500 000,00 Eur podľa Rámcovej 
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zmluvy č. 2019 052968, pre potreby investícií na dopravné 

projekty hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020, 

pri zohľadnení dodržiavania pravidiel používania návratných 

zdrojov financovania v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. na akceptovanie tranže poskytnutej Európskou 

investičnou bankou a podmienok tranže vyplývajúcej z 

rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou 

bankou pri splatnosti tranže 20 rokov, 

2. na akceptovanie najvýhodnejšej dĺžky fixácie úrokových 

sadzieb zo strany Európskej investičnej banky na 

základe súčasnej hodnoty dlhovej služby tranže, 

3. na podpis zmluvy k zabezpečeniu čerpania finančných 

prostriedkov tranže Európskej investičnej banky v roku 

2020 podľa časti A tohto uznesenia a v rozsahu tohto 

splnomocnenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH NA REFINANCOVANIE EXISTUJÚCEHO 
ÚVERU VO VÝŠKE 19 000 000,00 EUR 
Z DÔVODU PRETRVÁVAJÚCICH NÍZKYCH 
ÚROKOVÝCH SADZIEB 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo osem. 

Ja iba chcem povedať, že eee problém je, myslím, že 

sme to zzz minule urobili. Vytiahli ste kartičky všetkým 

tým, ktorí tu nie sú? Lebo potom to je ako keby tu boli 

prítomní, len nehlasujú, alebo také niečo, hej?  

To znamená, že to sme sa dohodli, organizačné, že vy 

to budete robiť, lebo sa nám potom menia.  

Tunák nejde o nič, ale, ale aby to bolo v poriadku 

všetko.  

Okej. 

Bod číslo osem, Návrh na refinancovanie existujúceho 

úveru vo výške devätnásť miliónov Eur z dôvodu 

pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb. 

Poprosím pána Luptáka. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem pekne. 

Hlavné mesto malo v Slovenskej sporiteľni úver vo 

výške dvadsať miliónov Eur, ktorý sme tento rok začali 

splácať a my sme vlastne ešte pred splatením tých prvých, 

prvého jedného milióna oslovili banky eee s cieľom 

refinancovať tento úver a a znížiť tak úrokovú sadzbu 

a zafixovať ju, keďže ten úver mal variabilnú sadzbu 

a predĺžiť teda jej, jeho splatnosť.  

Eee v tých viacerých kolách toho prieskumu trhu 

nakoniec najúspešnejšou bankou bola práve Slovenská 

sporiteľňa. Keďže tým, že ostávame v tej istej banke, 

nemusíme platiť refinančné náklady vo výške približne 

dvestotisíc euro.  

A a teda aj z hľadiska súčasnej hodnoty na to 

desaťročné obdobie to predstavuje najvyš naj najvýhodnejšiu 

ponuku, aj keď tá úroková sadzba nula celá dva sedem štyri 

percenta per anum, je, je, je na na prvý pohľad nižšia, ako 

tá naj eee konkurenčná ponuka od čéesobé (ČSOB) vo výške 

nula celá dvanásť. Ale tým, že by sme museli zaplatiť 

dvestotisíc navyše pri čéesobéčke (ČSOB), tak výhodnejšie 

je ostať v sporiteľni.  

Ten materiál tie presné výpočty prezentuje.  
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Refinancujeme devätnásť miliónov (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) len preto, že jeden milión sme už 

zaplatili vlastne koncom marca.  

Takže, už časť toho dlhu zaplatená bola a zvyšok dlhu 

bude teda, bude mu predĺžená splatnosť na desať rokov, bude 

zafixovaný úver na celé desaťročné obdobie. Á a teda 

stihli, stihli sme vyrokovať túto nízku úrokovú sadzbu 

tesne pred tým, ako tie úrokové sadzby začali, začali kvôli 

korone stúpať.  

Takže aj keď to schvaľujeme až teraz v apríli, takže 

vlastne tá, tá ponúknutá sadzba platí od sporiteľne od 

kedy, od kedy ten prieskum trhu prebehol.  

Takže, to je toľko. Toľko za nás. 

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. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme v bode číslo osem, Návrh na refinancovanie 

existujúceho úveru vo výške devätnásť miliónov z z dôvodu 

pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb. Tak ako je 

uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 8-Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 
19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych 

úrokových sadzieb 

 Prítomní: 37 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 

000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových 

sadzieb 

Uznesenie  
zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2020 – 2022 

podpísanie úverovej zmluvy na refinancovanie existujúceho 

úveru spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., v sume 



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

 246 

19 000 000,00 Eur na základe najvýhodnejšej ponuky, ktorú 

predložila spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 
B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na podpis úverovej zmluvy na refinancovanie existujúceho 

úveru spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., 

a zabezpečenie čerpania úveru na refinancovanie v sume 

19 000 000,00 Eur v roku 2020 v zmysle časti A tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH ÚPRAVY HRANICE VYRUBENEJ VÝŠKY 
DANE Z NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ PRE 
SPLÁCANIE V SPLÁTKACH A ZMENY 
TERMÍNOV 2. A 3. SPLÁTKY NA ROK 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo deväť Návrh úpravy hranice 

vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie 

v splátkach a zmeny termínov druhého a tretieho zme, druhej 

a tretej splátky na rok 2020. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   poverený vedením sekcie 

financií: 

Ďakujem pekne. 

Tento materiál vlastne navrhuje zmenu existujúceho 

uznesenia, ktorým sa stanovuje od akej hranice sa 

štandardne platí daň z nehnuteľnosti v splátkach.  

Ako, ako opatrenie pre zmiernenie dopadov vlastne 

korona koronakrízy na na obyvateľov navrhujeme, aby všetky 

fyzické osoby mali možnosť platiť v troch splátkach 

automaticky. A doteraz tá hranica bola šesťdesiatšesť Eur.  

Takže, nemusia o to žiadať, nemusia nejakým spôsobom 

žiadnu aktivitu voči nám vyvi vyvinúť. V rozhodnutí, ktoré 

im príde, vo výmere, ktorý im príde, bude už automaticky 

možnosť splácať v troch splátkach. 

Zároveň sa mení posúvajú termíny, kedy sú tie splátky 

splatné.  

Takže ide len akoby o o zmenu tohto.  

Tie tie prvé, prvé výmery vlastne pôjdu začiatkom 

mája pre obyvateľov sú posielaný, sú posielané v približne 

päťdesiatich päťdesiattisícových dávkach. A pôjde priamo 

o obyčajnou poštou vlastne do schránok.  

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



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

 248 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu programu diskusiu. 

Igor Polakovič, pán poslanec Polakovič, 

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja mám takú, taký návrh v rámci toho nejakej 

modernizácie samosprávy, keďže sa posielajú tieto výmery 

poštou, tak aby bola súčasťou týchto výmer rovno aj kiuár 

kódy (QR kód) na platenie mobilnou bankovou aplikáciou. 

Myslím, že už celkom veľa ľudí je zvyknutých na používanie 

týchto aplikácií a rovnako to uľahčuje nejaké eee rýchlosť 

platenia a vieme, že je to taký malý nač nadžin, kedy 

vlastne keď je, keď je tá platba jednoduchá, tak oveľa 

viacej ľudí ju aj skôr zaplatí.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Podľa mojej informácie to bude tento rok, že?  
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Nech sa páči, chcete povedať? 

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

financií: 

Ako, ja len, ja len poviem, hej, že, že bude to 

súčasťou vlastne toho, toho výmeru, bude tam, bude tam qér 

kód (QR kód).  

A tak, taktiež vlastne prvý rok, prvýkrát tento rok 

bude mož, budú mať občania na výber vlastne z dvoch mož 

dvoch rôznych bánk na na ktoré môžu vlastne tú platbu 

poukázať. Čéesóbé (ČSOB) a sporiteľňu. Eee čo čo je, máme 

za to, štandardom, napríklad keď človek platí za telefón, 

alebo čokoľvek, že ak má nejakú banku, tak môže vlastne 

z tej svojej banky po po poslať vlastne peniaze na ten is, 

na účet v tej istej banke.  

Takže sa ten prevod odohrá okamžite.  

Takže, zatiaľ sú tam dve banky na výber, potenciálne 

môžme najbližší rok ten ten počet aj rozširovať.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem p ďakujem pekne. 

Pán Cmorej. 

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

Keď už bolo bolo spomenuté posielanie týchto výmerov, 

tak ja by som chcel dať na zváženie, že či by sme konečne 

a nezačali tieto výmery posielať imejlom (email). Tam kde 

tie imejlové (email) adresy máme. A pokiaľ si z minulosti 

správne pamätám, tak na poštovné len kvôli tomuto dávame 

určite asi milión Eur. Myslím, že sú to peniaze, ktoré 

vieme využiť aj podstatne lepšie.  

Pokiaľ by sme to odoslali imejlom (email), počkáme 

si, kto to zaplatí v nejakej lehote, keď to, keď to 

nezaplatí, tak následne mu to môžme doposlať poštou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chceme reagovať? Nech sa páči. 

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

financií: 

Ja len reagujem, aby, aby, aby sme si to vyjasnili. 
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Eee. Po poslanie imejlom (email) vlastne nie je 

z hľadiska legislatívy možné, keďže by išlo o porušenie 

daňového tajomstva.  

Eee je jediná forma ak ako elektronicky to môžeme 

posielať, je vlastne do elektronickej schránky na Slovensko 

es ká (SK) čo aj robíme pre tých, ktorý majú ju aktivovanú. 

Eee. A čo sa týka nákladov na poštovné, náklady na 

poštovné sú štandardne okolo pol milióna, nie nie milión 

a sú vlastne za predpokladu, že by sme ich posielali 

doporučene do vlastných rúk.  

Teraz tým, že ich budeme posielať obyčajnou poštou, 

tak tam je ešte ďalšia úspora. Nemám, neviem teraz presne 

z hlavy, ale minimálne polovičná.  

Takže aj aj tým sa, tým sa vlastne nie niečo ušetrí. 

Že sa bude posielať do do dó obyčajnou poštou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Krajčír.  

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

Ja by som chcel požiadať aj kolegov z Tímu Vallo 

(Team Vallo), že do budúcna si toto vyjasnite na finančnej 

komisii, alebo kdekoľvek inde, ale naozaj, chceme, aby to 
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tu malo rýchly priebeh nejaký konštruktívny a toto 

doplnenie kvér kódu (QR kód) a podobne, to sa naozaj dalo 

niekde inde robiť, ako tuná s tým, prepáčte, ale zaťažovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela skôr pre verejnosť informáciu.  

Dostala som teda pozitívnu interakciu od mesta na 

možnú spoluprácu, alebo teda ná spracovanie novely zákona 

eee zo strany hlavného mesta a prípravu na budúce, budúce 

da zdaňovacie obdobie práve v tom, aby sa eee táto na 

novela o Bratislave a o zber, teda výbere daní za 

nehnuteľnosti eee začala pripravovať eee hlavne na 

uvoľnenie, alebo teda podporu ekologickej dane, alebo dane 

eee proti reklamnému smogu, prípadne podporu malých 

prevádzok do cirka dvesto metrov.  

A teda pevne verím, že eee magistrát túto eee túto 

teda iniciatívu aj naozaj reálne urobí.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať za tú myšlienku 

zasielania tých obyčajných zásielok, pretože dneska 

skutočne tá situácia na prevádzkach pôšt je, bohužiaľ, 

niekedy katastrofálna.  

Takže určite to bude odľahčenie obyvateľov. Aj teda 

ľudí na prepážkach na poštách.  

Ja by som sa chcel spýtať, lebo z toho mi to nebolo 

jasné, či, ale bude zachovaná aj možnosť zaplatiť tú, tú 

celú daň naraz, alebo či automaticky sa to rozdelí na tri 

splátky.  

A zároveň teda, či ten kiuárd kód (QR kód) vygeneruje 

tú, tú tretinovú alebo celú? Alebo tam bude možné sa to 

zmeniť?  

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

financií: 

Ten, eee, vždycky je možnosť zaplatiť to naraz. To 

akoby bolo aj doteraz, aj keď teraz mal človek nárok platiť 

to v splátkach, na ten kvérkový (QR) vygeneruje celú sumu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

No pre správnosť je iba dôležité uviesť, že s ponukou 

na to zasielať to obyčajne prišla Slovenská pošta a zaslala 

to hlavnému mestu aj mestským častiam pred tým ako, myslím, 

že potom nastali tie rokovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujeme pekne. 

To znamená, že chceme ne zareagovať? Alebo ideme 

ďalej?  

Netreba. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme teda hlasovať o bode číslo deväť Návrh úpravy 

hraníc vyrúbenej výšky dane z nehnuteľnosti určené pre 

splácanie v splátkach v daných termínoch 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. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo dva. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 9-Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z 
nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny 

termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 2 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

 
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 ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  
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P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti 

určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. 

splátky na rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

dočasne do 31. 12. 2020 v uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 

2012 body 2. a 3. 

B. schvaľuje 

1. Platenie dane z nehnuteľností v splátkach dane 

nasledovne: 

1.1 fyzické osoby v troch splátkach, 
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1.2 právnické osoby do 666,00 Eur dane vrátane v 

jednej splátke; nad 666,00 Eur dane v troch 

splátkach. 

2. Lehoty plnenia (splatnosť) splátok dane z 

nehnuteľností nasledovne: 

2.1 daň vyrubená právnickým osobám v jednej splátke do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, 

2.2 daň vyrubená právnickým osobám v troch splátkach: 

prvá splátka: do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, 

druhá splátka dane: do 31. augusta zdaňovacieho 

obdobia, 

tretia splátka dane: do 31. októbra zdaňovacieho 

obdobia, 

2.3 daň vyrubená fyzickým osobám v troch splátkach: 

prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, 

druhá splátka dane do 30. septembra zdaňovacieho 

obdobia, 

tretia splátka dane do 30. novembra zdaňovacieho 

obdobia, 
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2.4 ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po termíne 

druhej alebo tretej splátky, daň alebo jej 

príslušné splátky, ktorých termín splatnosti už 

uplynul, sú splatné v termíne do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platenie 

splátok na daň z nehnuteľností, ktorých termíny 

splatnosti ešte neuplynuli, zostáva zachované. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA ZRIADENIE VÝBORU PRE AUDIT 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na v podstate ďalší bod. Návrh na zriadenie 

Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy. 

Eee. Nech sa páči, pán riaditeľ Lupták. 

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

financií: 

Ďakujem pekne. 
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V tomto bode by som rád prenechal slovo mojej 

zástupkyni, pani Mazákovej, ktorá ten materiál 

pripravovala.  

Ing. Marianna   M a z á k o v á , zástupkyňa riaditeľa sekcie 

financií: 

Dobrý deň páni poslanci, pani poslankyne. 

Eee. V roku 2016 nadobudol účinnosť zákon 

o štatutárnom audite a zmene a doplnení zákona 

o účtovníctve, ktorý sprísňuje a vyžaduje prísnejšie 

požiadavky na štatutárnych a audítorov subjektov verejného 

záujmu. 

Čiže, týmto návrhom ide iba uvedenie súčasného stavu 

do súladu so zákonom. 

Eee. Výber pre audi, výbor pre audit sa skladá zo 

štyroch členov, traja z nich sú nezávislí, nakoľko sme 

museli splniť podmienku nadpolovičnej väčšiny nezávislých 

členov. Jeho činnosť bude zameraná hlavne na prípravu 

všetkých materiálov, ktoré pôjdu za na audit, na 

komunikáciu s audítormi a nie len počas kontroly, ale počas 

trvania celého roka, aby sa robili priebežne materiály 

a pripravovali eee podklady pre audítorov.  

To je všetko za mňa. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja musím povedať, že k tomuto sprísneniu došlo možno 

aj práve z dôvodu auditov na hlavnom meste Bratislavy, 

ktoré výsledkom kontroly, teda enkáú (NKÚ) bolo zásadné 

a závažné porušenie. V rámci auditu, ktorý bol cez rámcovú 

zmluvu v minulom období objednaný v rámci tohto auditu 

okrem auditov, ktoré boli ekonomické, boli robené audity, 

ktoré vôbec ne ne nema nespadali do tohto pod toto 

označenie.  

A práve z so žiadosťou na to nastaviť poriadok, ja to 

tu nebudem čítať, ale je to proste váž de desivé to 

zistenie enkáú (NKÚ), eee vyzýva, že či neurobiť zmenu 

zákona na úrovni národnej rady, aby predpísala poslancom 

mestký mestského zastupiteľstva schvaľovať účtovnú 

závierku. Čo asi nie je š šťastné riešenie, ale v podstate 

to dospelo až do takéhoto štádia. Pre informáciu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pravdepodobne omylom sa vám dôvodová správa 

nekoreluje so štatútom, ktorý ste nám dali v materiáli, 

lebo jedna z navrhovaných členiek pravdepodobne teda 

závislá, lebo je zamestnankyňa magistrátu hlavného mesta 

Bratislavy, eee, by zostala bez výplaty, lebo článok dva 

eee bod štyri hovorí, že člen výboru nemá žiaden príjem od 

účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu vo vý vo výbore.  

Takže, či toto je úplne v poriadku? Či ste tam niečo 

neopomenuli?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, reagujme.  

Ing. Marianna   M a z á k o v á , zástupkyňa riaditeľa sekcie 

financií: 

Jedná sa o tých členov, ktorí sú nezávislí. Čiže, 

samozrejme, keď máme eee, keby boli všetci členovia 

nezávislí, čo sa nám te, to sme pôvodne teda chceli, tak 
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áno, tí členovia nemajú inú odmenu ako odmenu iba za túto 

prácu, ale eee jeden člen je teda eee členom aj teda 

zamestnancom aj magistrátu a ten je závislý. Čiže, na toho 

sa toto eee ustanovenie nevzťahuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Ja len že dá sa to, teda podľa mňa, výklad je správny 

ten môj. Nemáte to tam špecifikované.  

Odsek štyri hovorí, člen výboru nemá žiaden príjem od 

účtovnej jednotky. Nehovorí sa o akom členovi výboru. Či je 

závislý, alebo nezávislý.  

Čiže, to tam treba doplniť.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja poprosím naše organizáciu, organizačné a teda eee 

našich prá ko kolegov, ab aby, aby si dali pozor na túto 

vec. Aby sme to mali dobre. 

Je tu niečo, čo môžme? Je to nejaká organizačná vec, 

ktorú potom môžme zmeniť? Alebo keď za toto zahlasujeme, už 

to nebude možné meniť? Je to čo nie, čo ovplyvňuje toto 

hlasovanie?  

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

financií: 

Maxi ak, ak si primátor osvojí autoremedúrou úpravu 

toho ustanovenia, že teda nezávislý člen výboru nemá žiaden 

príjem od účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu vo 

výbore, tak by to malo byť v por uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem si to zobrať auto remedúrou, hej? Áno? Dobre.  

Takže si to osvojujem.  

Eee. Ďakujem pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo desať Návrh na zara zriadenie 

Výboru pre audit hlavného mesta Bratislava tak, ako to 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. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dve poslanci a poslankyne. 

Ďakujem pekne. 

 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod 10-Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 
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J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o 

štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov na funkčné obdobie odo dňa účinnosti do 01. 

05. 2023 v zložení: 
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1.1 Mgr. Marta Slobodová, vedúca oddelenia účtovníctva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov – členka Výboru 

pre audit hlavného mesta SR Bratislavy, 

1.2 Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru 

mestskej časti Bratislava-Ružinov – členka Výboru 

pre audit hlavného mesta SR Bratislavy, 

1.3 PhDr. Alžbeta Štubňová, referát kontroly a 

interného auditu Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy – členka Výboru pre audit hlavného 

mesta SR Bratislavy, 

1.4 Prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., katedra 

účtovníctva a audítorstva, fakulta hospodárskej 

informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave – 

člen Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

2. odmenu pre členov Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy na základe dohody o vykonaní práce 

nasledovne: 

- pre predsedu Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy v sume 15,00 Eur/hodinu, 

- pre člena Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy v sume 12,00 Eur/hodinu, 
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3. cestovné za každé zasadnutie Výboru pre audit hlavného 

mesta SR Bratislavy v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Rozsah práce bude predstavovať maximálne 60 

hodín ročne na každého člena Výboru pre audit hlavného 

mesta SR Bratislavy, resp. predsedu Výboru pre audit 

hlavného mesta SR Bratislavy, 

4. Štatút Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

(POZNÁMKA: INFORMÁCIE MIMO PROGRAMU MSZ – 
ORGANIZAČNÁ ZMENA NA SEKCII 
FINANCIÍ) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja chcem iba povedať všetkým, že Matúš Lupták eee sa 

presúva na inú pozíciu v rámci magistrátu. Stal sa z neho 

hlavný ekonóm mesta. Minulý mesiac bol vykonaný výberové 

konanie na na človeka, ktorý bude ako keby šéf sekcie 

financií.  

Takže posilňujeme nie len to strategické uvažovanie 

o financiách, ale zároveň eee mu dávame k nemu aj kolegu, 
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ktorý z rovnakej silnej pozície bude vedieť aj komunikovať 

o financiách nášho mesta a s vami poslancami.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

 

 

BOD 11 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV A O ZMENE NÁZVU ČASTÍ 
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTSKÝCH 
ČASTIACH BRATISLAVA-RUŽINOV 
A BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej na bod číslo jedenásť, Návrh všeobecného 

záväzného zariade nariadenia hlavného mesta Bratislavy o 

určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o 

zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských 

častiach Ružinov a -Staré Mesto. 

Nech sa páči, máte slovo, kolegyňa, kolega.  

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

návrh všeobecné záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky  o určení názvov novovzniknutých 

verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných 

priestranstiev mestských častí Bratislava-Ružinov 

a Bratislava-Staré Mesto bol spracovaný na základe uznesení 

miestnych zastupiteľstiev príslušných mestských častí. 

Názvoslovná komisia hlavného mesta prijala nasledovné 

uznesenie per rollam: 

V paragrafe 2 bod 1 názvoslovná komisia súhlasí 

s výberom pomenovania verejného priestranstva v Mestskej 

časti Bratislava-Ružinov na Park Alfréda Velc Veclera.  

V paragrafe 2 bod 2a názvoslovná komisia hlavného 

mesta odporúča pomenovanie verejného priestranstva 

v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Park 

Belopotockého.  

V paragrafe 2 bod 2 bé (b) názvoslovná komisia 

odporúča pomenovanie verejného priestranstva v Mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto Landererov park. 

V paragrafe 2 bod 3 názvoslovná komisia hlavného 

mesta súhlasí s výberom a zmenou v pomenovaní verejných  

priestranstiev v časti námestí v Mestskej časti Bratislava-
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Staré Mesto na Park na Kolárovom námestí, Park na Jakubovom 

námestí, Park na Kmeťovom námestí, Park na Šafárikovom 

námestí a Park na Námestí Slobody.  

Ďalej komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 

dedičstva mestského zastupiteľstva odporúča po hlasovaní 

per rollam mestskému zastupiteľstvu schváliť všeobecné 

záväzné nariadenie.  

Tento návrh všeobecno záväzného nariadenia bol 

vyvesený od 16. marca na úradnej tabuli, na internetovej 

stránke hlavného mesta, počas o desaťdňovej lehoty na 

uplatnenie pripomienok nebola podaná žiadna pripomienka.  

Gestorská komisia berie na vedomie, že predloženému 

návrhu neboli doručené žiadne pripomienky v súlade so 

stanoviskom názvoslovnej komisie hlavného mesta. Odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť všeobecné záväzné 

nariadenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani starostka Aufrichtová. 



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

 273 

Okej. Tak, tak pán poslanec Brat potom. 

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

Eee. Ja sa priznám, že v zásade teraz predbehnem 

udalosti, eee eee pretože v zásade som chcel reagovať na 

pani starostku Aufrichtovú, o ktorej som myslel, že 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo, čo keby sme, čo keby sme to prehodili, nech pani 

Aufrichtová povie, čo potrebuje. 

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

Budem len rád, zjednoduší mi to komunikáciu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bude, bude to mať, bude to mať väčšiu logickú 

súvislosť.  

My sme totiž pred týmto absolvovali mestskú radu 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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kde sme už tento bod  

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

nech ide Brat a ja pôjdem keď si ho dostanem na radu. 

Veď je tu nejaký rokovací poriadok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak pán poslanec Brat. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

No, to znamená, eee tento návrh ak to správne 

počítam, prešiel tromi komisiami, eee bol schválený 

miestnym zastupiteľstvom a bol riadne vyvesený. Eee to 
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znamená, že ja som dnes prišiel s tým, že som pripravený ho 

podporiť, lebo ho považujem za rozumný a dáva mi zmysel.  

Eee eee ráno pani starostka upozornila, že tam vidí 

nejaký problém,  alebo nesrovnalosť a ja som ju teda chcel 

poprosiť, eee aby, aby nám to dostatočne, alebo teda mne 

dostatočne zdôvodnila a vysvetlila, eee, či naozaj má 

argumenty, aby som zmenil svoj názor, lebo v opačnom 

prípade naozaj nerozumiem prečo ísť proti riadne zbehnutému 

procesu, ktorý mal niekoľko krokov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Aufrichtová. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo)  

Pán poslanec,  

proces nebol riadne zbehnutý. Mimi minimálne je 

mimoriadna situácia, neprebehla vôbec mestská rada, ktorá 

podľa rokovacieho poriadku má byť dva týždne pred 

zastupiteľstvom.  
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Tento materiál, keďže je koronakríza ale o všetky 

zastupiteľstvá sú mimoriadne, máme rúška, sedíme na dva 

metre, ja som nepočítala, že takéto body budú predmetom 

mimoriadneho rokovania.  

Poviem teraz kde sa stala chyba.  

Je tam procesná chyba v rámci toho, keďže uznesenie 

staromestského zastupiteľstva z predchádzajúceho obdobia, 

keď som ešte teda nebola ani poslankyňa, ani starostka 

v roku 2018 schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

nekorešponduje s tým, ktoré máme dneska pred sebou. 

Upozorňujem na to, že určite napadnem normálne na 

prokuratúre, ak sa schváli, celý tento bod, alebo to 

vyriešime normálne na dnešnom zastupiteľstve a vyjmeme tú 

časť, ktorá je problémová a necháme prejsť tú, ktorá nie 

je.  

Ďalej uvediem dôvody.  

V osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Brat. 

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

ja veľmi oceňujem vaše odhodlanie a zanietenie, eee 

nazdávam sa však, že všetky tieto procesy, ktoré som 

menoval na úvod svojho príspevku, trvalo naozaj dlhú dobu 

kým prebehli a nie je to nejaká novinka, o ktorej by sme sa 

dozvedeli predvčerom.  

To znamená, že bol by som veľmi nerád, aby sme to 

celé zdôvodňovali nejakým procesným postupom. Ja by som 

chcel počuť naozaj vecné argumenty, z ktorého, podľa 

ktorých tento návrh nie je dobrý. Pretože doteraz sa všetky 

komisie a ľudia tým poverení zhodli, že dobrý je.  

To znamená, že mne nestačia v tomto prípade procesné 

argumenty na to, aby ste ma presvedčili a zmenili môj 

názor.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Kým sa zrejme vrátime k debate o Starom Meste, tento 

návrh sa skladá z dvoch častí. Jedna je pomenovanie parkov 

v Starom Meste a druhá je pomenovanie parku v Ružinove. 

A ja by som vás chcel všetkých požiadať, aby aj ak sa 

zastupiteľstvo dohodne na tom, že vyjme tie staromestské 

časti, aby sme určite nepotopili, nevyliali s vo s vodou 

s vaničky aj dieťa a nezrušili aj to pomenovanie parku 

v Ružinove. 

V Ružinove navrhujeme park pred Paneurópskou vysokou 

školou na teda križovatke Ružinovskej a Tomašikovej 

pomenovať po Alfrédovi Veclerovi.  

Alfréd Vecler je človek, ktorý s Rudolfom Vrbom ušli 

z koncentračného tábora Osvienčim a podali správu o tom, 

ako to v ňom funguje, čím podľa historikov zachránili 

státisíce, možno milióny ľudských životov.  

Jeho život je spájaný s Ružinovom, pretože po vojne 

pracoval veľmi dlho v ružinovskej knižnici, kde pod 

pseudonymom Jozef Lánik aj vydal knihu Čo Dante nevidel, 

ktorá práve opisovala tieto ich skúsenosti.  

Pre mňa je dnešné hlasovanie na túto tému aj takým 

osobným zadosťučinením, keďže toto pomenovanie eee tohto 

priestranstva po Alfrédovi Veclerovi som osobne inicioval 
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a prosím vás, aby ste ho naozaj podporili. Je to aj veľký 

symbol a veľký signál. 

Možno viete, že my máme kúsok odtiaľ cez križovatku 

Park  Andreja Hlinku. A ja budem veľmi rád, keď kúsok od 

Parku Andreja Hlinku bude aj Park Alfréda Veclera a možnože 

toto obdobie tak aj historicky vyváži týmto pomenovaním.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne,  

pán primátor. 

Ja do bodky podpisujem to, čo povedal pán starosta 

Chren, že ak teda sa to, ak je tu nejaký problém s tým 

pomenovaním námestí v Starom Meste, tak to určite oddeľme, 

pretože ten, ten park v Ružinove si to určite zaslúži.  

Ja by som ešte pri tejto príležitosti chcel povedať, 

že vy, pán primátor, to určite viete, včera zomrel 

architekt Dedeček a v možnože to je dobrý typ aj na tú 

názvos pre tú názvoslovnú komisiu, aby sme našli nejaký 
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naozaj reprezentatívny priestor, kde eee, ktorý by sme 

pomenovali po pánovi architektovi Dedečkovi.  

S Ružinovom je takisto veľmi intenzívne spájaný. 

Možno, možno sa aj s pánom starostom Chrenom na tomto 

spoločne naladíme a nájdeme eee dobrý priestor v Ružinove, 

ktorý by po ňom mohol byť pomenovaný, nakoľko tam má j, sú 

tam jeho školy, je tam tá budova Unigalu.  

Takže, teda. (gong) ale oddeľme to.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Všetkým odporúčam svoj rozhovor, ktorý som robil 

s Dedečkom asi pred piatimi rokmi pre časopis Týždeň. Bol 

to fakt skvelý architekt. 

Je to Dúbravčan ale. Žil v Dúbravke. A do konca 

svojho života v dome, čo si postavil.  

A je tu takéto nepísané pravidlo, myslím že päť rokov 

po smrti sa začne, začne riešiť eee akože ná názvoslovie. 

Takže.  
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Ale ďakujem pekne. Ja by som bol šťastný, keby sme 

mali ulicu alebo námestie Vladimíra Dedečka samozrejme. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa prihlásil, samozrejme, po pani starostke 

lebo som chcel reagovať na to, čo ona povie. Ale neviem, 

prečo sa ona odtiaľ odhlásila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ke ke keď to teda dovolíš, tam sa nastal nejaká 

technická vec, lebo ona sa normálne prihlásila do rozpravy, 

nie s faktickou.  

Takže, ak dovolíte, môžem tebe dať prednosť, aby 

potom.  

Dobre. Takže dávam prednosť pani starostke, lebo bola 

prihlásená aj skorej.  

Nech sa páči. 
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To nie je faktická, to je normálna, normálny 

príspevok do diskusie.  

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

Dobre. 

Mám tu pred sebou uznesenie Starého Mesta zo 

septembra 2018. Tie územia, ktoré tam sú, nekorešpondujú zo 

septembra 2018. Tie územia, ktoré tam sú, nekorošpondujú 

s tými, ktoré sú dneska schválené. Je to proste, niekde sa 

tam stala chyba. Je tam väčší počet území.   

Takže, jedno z toho nebolo vôbec prediskutované na 

úrovni Starého Mesta, čo je porušenie štatútu, pokým by sme 

to dneska schválili.  

Pokračujem ďalej. V osobitnej časti dôvodovej správy 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zmene názvov 

verejných priestranstiev je uvedené: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto navrhla 

premenovať časti námestí na parky z nasledujúceho dôvodu: 

Premenovanie častí námestia v Mestskej častí 

Bratislava-Staré Mesto na parky z dôvodu zachovania 

a záchrany zelene a parkov na rastlom teréne, priepustný 

zemský povrch, lokalita s názvom námestie má iný režim 

užívania ako park, hoci je to sadovnícky upravená zeleň 
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verejných priestranstiev, ako napr. Kollárovo námestie, 

kde môže byť podľa hlavného miest mesta umiestnená 

garáž. 

Toto uviesť do dôvodovej správy je úplne v rozpore so 

zmluvou, ktorú má hlavné mesto s pépépé (PPP) projektom, že 

bude súčinné. 

Vyššie uvedené zdôvodnenie návrhovej zmeny názvov 

verejných priestranstiev neodporúčame uvádzať, nakoľko to 

môže evokovať skrytú zmenu spôsobu využitia týchto 

priestranstiev, lokalít cez zmenu časti verejného 

priestranstva v názve.  

V tejto súvislosti uvádzam, že zmena vo využití 

užívania je možná len prijatím zmeny územného plánu mesta, 

alebo po bé (b), prijatím územného plánu zóny, alebo po cé 

(c) vydaním územného rozhodnutia podľa paragrafu 32 

a nasledujúc zákona o územnom plánovaní a stavebného 

poriadku.  

Zmenou názvu verejného priestranstva nie je možná 

v zmysle zákona o obecnom zriadení ako ani v zmysle zákona 

o územnom plánovaní, stavebnom poriadku zmeniť využitie 

územia.  

Nazývať na Námestí Slobody, napríklad centrálnu časť, 

že je Parkom na námestí Slobody názvoslovne je nesystémové, 
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nikdy také niečo v Bratislave nebolo. Neviem, prečo by to 

malo byť iba v mestskej časti Staré Mesto a nie potom na 

celom území Bratislavy. Nerozumiem, prečo Americké 

námestie, ktoré má v sebe park, ktorý je historicky 

chránený, nie je návrhom tejto komisie, že Park na 

Americkom námestí.  

Je to jeden nesystémový prvok, a preto navrhujem 

vypustiť zo znenia vézeten (VZN) v paragrafe 2 určenie 

názvu verejného priestranstva bod 2 písmeno bé (b) 

Landererov park, bod 3 celý a ostatné časti vézeten (VZN) 

upraviť v znení tohto návrhu.  

Tento pozemeňovací návrh, ktorý sa týka teda tej 

druhej časti zachováva a podporujem zmenu názvu v časti 

Ružinov a zmenu Parku Belopotockého, keďže ten nie je 

v rozpore s tým, čo bolo na Starom Meste schválené. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Adam Berka s faktickou. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja musím povedať, že ma veľmi vyrušuje tento tvorivý 

proces na zastupiteľstve. Od zastupiteľstva kedy tento 

návrh bol prijatý v Starom Meste ubehol rok a pol. Odvtedy 

sa nič neudialo.  

Následne tento bod sa dostal na prerokovanie komisie 

územného plánu a životného prostredia, kde sme sa ním 

zaoberali. Ja som pred tým nevedel o tomto zámere. 

Oboznámil som sa so všetkým tak, ako všetkým, všetci moji 

kolegovia. A na základe toho sme prijali nejaké uznesenie 

a stanoviská na na komisii. 

To znamená, že pokiaľ komisia nie je to miesto, kde 

tieto diskusie majú prebiehať, tak sa pýtam, kde to má 

prebiehať? A pokiaľ to premieva prebieha mimo komisií, tak 

sa pýtam, kde prebehli tieto diskusie doteraz?  

Prebehol rok a pol od tohto momentu a riešime to, 

v podstate dozvedeli sme sa o tomto pozmeňujúcom návrhu 

dnes ráno.  

To znamená, že nemyslím si, že toto je systémové 

riešenie, a preto vzhľadom k tomu, že v doterajšej discii 

(gong) rok a pol dlhej  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán TEšovič. Pán Dolinay. Pán poslanec Dolinay. 

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

No, vyzerá to tak, že opäť názvy ulíc a verejných 

priestorov budú najdlhší bod zastupiteľstva, čo je veľká 

škoda. Je to tiež súčasť verejného pries priestoru ako 

takého, čo je mestotvorný prvok. A mali by sme tomu 

prikladať nejakú, nejakú dôležitosť.  

No, mňa čo na tom vyrušuje, že eee ja sa priznám, že 

keď mi Maťo Vagač volal, ja som aj člen názvoslovnej 

komisie, tak som to považoval za dobrý nápad, že super. Bol 

som v tom, že prebehli všetky procesy tak, ako mali.  

Veľmi ma mrzí na tom, že ak je tu nejaká pochybnosť, 

bolo by najlepšie, keby vy Staromešťania ste si to nejako 

možno zobrali, upratali si, aby neprichádzalo k nejakým, 

naozaj, nedorozumeniam. Zvlášť keď je ten materiál 

naviazaný ešte aj na bod Ružinov, kde naozaj to nie vôbec, 

vôbec problémové.  

Eee. Ak tam bola nejaká procesná pochybnosť, skúste 

si to nejako vydiskutovať dovnútra. A tie procesy, naozaj 

myslím si, že tiež sú dôležité. Tak ako procesne je, (gong) 

že päť rokov niekto  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič.  

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

Ja som to teda pochopil, že, že tento bod sa nejak 

otáča na sto plus jedna zaujímavostí Bratislavy, tak ja by 

som sa chcel spýtať, keďže už o mesiac aj niečo bude 

výročie narodenín Antona Srholca, že teda ako pokročila 

názvoslovná komisia pri hľadaní vhodného a dôstojného 

miesta pre to tohto velikána. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Pani Aufrichtová. 

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

Áno, chcem uistiť kolegu Berku, že keď zistíme chybu, 

tak aj keby to malo byť päť minút pred dvanástou, upozorniť 

na ňu má zmysel.  
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To, že to cez komisie prešlo. Prešlo to per rollam 

hlasovaním názvoslovnej komisie, takže išla v mimoriadnom 

režime. Nebolo, nebolo možné tam prísť a vykomunikovať to.  

To, že táto komisia zrazu zasadla teda pred v čase 

už, už vyhláseného mimoriadneho stavu a nemohol byť 

starosta prizvaný, čo by bolo úplne prirodzené, tak sme sa 

dohodli s názvoslovnou komisiou, že tam prí, vždycky tá 

časť mestská, ktorá sa rozoberá, starosta bude prizvaný, 

hlavne keď sa prideľujú názvy. Tak toto nebolo možné.  

Ja som ako starostka nebola o tom vôbec informovaná.  

A to, že to prebehlo niekedy v septembri minulého, 

teda v septembri pred dvoma rokmi a spalo to dva roky, tak 

ja neviem, každý deň nie som v pohotovosti, že či sa 

náhodou nejde spraviť niečo, čo upozorňujem, môže byť 

napadnuté zo strany pépépé (PPP) projektu na Kollárove 

námestie, môže byť napadnuté zo strany toho, že máme dvoj, 

na na jednom území dva názvy. Dve názvy. Územne stojíte na 

Námestí Slobody, ale ste na Ná, (gong) v Parku na Námestí 

Slobody.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Teraz by mal ísť Matej Vagač so svojou eee so svojim 

príspevkom, keď pustil starotku. Neviem prečo zmizol. Á 

vlastne, to bude aj posledný príspevok.  

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

Ďakujem. 

Skúsim teda uviesť viacej vecí.  

Ak budem dlhšie hovoriť, tak prosím o predĺženie. 

Čiže, skúsim uviesť veci na pravú mieru a priznám sa, 

že nerozumiem, prečo tu zaznelo z úst našej pani starostky 

niekoľko dezinformačných informácií. 

Tento, tento návrh bol riadne schválený miestnym 

zastupiteľstvom v Starom Meste v septembri 2018.  

Samozrejme, potom tento návrh čakal práve preto, že 

v novembri boli voľby a tak ďalej, veci sa stabilizovali. 

A preto, že je to  už čakalo takú dobu dlhú, že sa mi to 

zdalo akože zvláštne, prečo sa to neprocesuje. 

Na Starom Meste keď bola pani starostka, bola 

starostkou, tak som podal 4. 7. 2019 interpeláciu. Zuzana, 

dúfam, že si na ňu spomenieš. A pýtal som sa ťa, prečo to 

Staré Mesto pod za tvojho vedenia neprocesuje?  
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To znamená, tam bolo šesť mesiacov na to, aby si 

presne toto, čo teraz hovoríš päť minút pred hlasovaním, 

mohla sprocesovať.  

Ty si mi na to odpovedala, ja tú interpeláciu tu mám, 

koho to bude zaujímať, mu to ukážem, hneď v tom júli, že ty 

ná čakáš na to, že sa vy vyjadrí k tomu názvoslovná 

komisia.  

Na to som ťa požiadal, tak to, prosím ťa, posuň do 

mesta. Ty si to posunula do mesta.  

Čiže, stále tam bol priestor sedem mesiacov, kedy ty 

si mohla presne toto, čo teraz uvádzaš ako nezrovnalosť, 

dať. Nedala. Si. 

Čiže prešlo to na názvoslovnú komisiu, kde sedia 

ľudia, ktorí to prešli a zase dezinterpretácia. Vyrokovalo 

sa, že na tú názvoslovnú komisiu bude chodiť zástupca. 

A myslím si, že tam bol pán Húska za Staré Mesto. Nech to 

potvrdí člen názvoslovnej komisie pán Dolinay.  

A a keď toto  celé prešlo, tak, tak bolo to posunuté 

do riadnej komisie, gestorskej komisie na Starom Meste. 

Eee, na na meste, kde to za zase prešlo. A bolo to 

vyvesené.  
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Tak ja sa teraz pýtam, že ako je možné, že tento 

objav, ktorý, ktorý teraz hovoríš, si nemohla už, 

napríklad, ako pripomienku ako vézetenko (VZN).  

A teraz, všetko to prebehlo. A teraz hovorím, ten 

názov sme preto v Starom Meste odsúhlasili takto, že práve 

tá, len tá zelená plocha, to čo je tá, tam kde rastie tá 

tráva, sa volá Park. Nič sa nemení v adresách, žiaden, 

žiadna de dezin nejaká dezorganizácia nenastáva, lebo neni 

pre koho. Vy s pokročíte na park k stromu a ste v parku. 

A je to jasné, sme v parku. A keď stojíte na ulici, tak ste 

na námestí. Nik ničomu sa to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

môžem vás na chvíľu prerušiť? Eee.  

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

Čiže, čiže len dokončím, že  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

že všetko riadne prebehlo a my teraz, niečo si teraz 

prečítala a my teraz nevieme, čo si prečítala. Prečo sa 

toto neriešilo za ten rok a pol aj za tvoje.  

Ty si rok bola starostka a s týmto si neprišla.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Takže, nerozumiem tomu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem pekne za príspevky.  

Je tam veľa faktických. Možno pred tým, ako pôjdu tie 

ďalšie faktické, ja poviem.  

Toto je problém nejaký zo Starého Mesta. Ja si 

myslím, že keď ten proces bol dobrý pre Ružinov, je asi 

dobré pre Staré Mesto. Ale keď starostka hovorí, že s tým 

má nejaký problém, tak navrhujem, aby sme  to rešpektovali 

a rozdelili to. Počkáme mesiac, počkáme dva, nikomu sa nič 
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nestane. Nepoďme tu nad tým teraz zabíjať čas, lebo toto je 

problém, ktorý.  

Ne ne nechcem sa nikoho dotknúť. Nezabíjame čas. Je 

to dôležitá diskusia o ná názvoch našich parkov. Ale 

navrhujem, rešpektovať naozaj starostku, keď hovorí, že má 

nejakú eee eee vedomosť o tom, že tam je niečo 

protizákonné. A to je to, že jedno územie bude mať dva 

názvy tým pádom. 

Takže, radšej to oddeľme. Nič sa nám nestane. 

Dohodnime sa, že na májové to dáme už opravené tak, aby 

boli všetci spokojní a myslím si, že nikomu nič nestane. 

Ak by ste s tým súhlasili, aby som túto diskusiu 

ukončil a prešiel k hlasovaniu, tak by sme mohli zrušiť 

všetky tie faktické. Ak s tým súhlasíte. Keď ste s tým 

okej, toto navrhnem.  

Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem za pochopenie aj 

poslancov Starého Mesta. A a poďme ďalej. Dobre?  

Takže, ak naozaj nikto nič proti tomu nedá, ja by som 

odovzdal slovo návrhovej komisii.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Je to okej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Už to predniesla. Pani starostka už predniesla to 

rozdelenie na ten, na ten, na ten procedurálny návrh.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Už sa zrušte a môžme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, prepáč. Takže vy sa. Ja nemôžem zrušiť faktické. 

Buď sa odhlásite, alebo nie. 

Tak ja vás poprosím, keď tomu veríte, čo som povedal, 

aby ste sa odhlásili, aby sme tú debatu neživili a mohli 

ísť ďalej. 

Pán poslanec (so smiechom),  

chcete ešte jednu poslednú vec, hej?  

Dobre. Tak povedzte ešte, aby sme mohli sa posunúť 

ďalej.  

A myslím si, že nikto  

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

Ja, ja nechcem na toto reagovať, ja chcem na môjho 

kolegu Rasťa Tešoviča teraz zareagovať, že sme sa dohodli, 
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že, že budeme po Antonovi Srholcovi sa zaoberať vtedy, keď 

bude päť rokov po smrti. 

Čiže to, že on má narodeniny je fajn, ale on zomrel 

v januári, čiže v 2021 sa najskôr môžme. Čiže, čiže o inom 

teraz.  

Takže, len ti odpovedám, že, že teraz to nemá zmysel 

riešiť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zaťažovať môžu, lebo máme normálne, sme 

v zastupiteľstve a keď sa poslanci prihlásia, môžu hovoriť. 

A pokiaľ sa neodhlásia, tak, tak môžu hovoriť. 

Takže, ja by som vás poprosil, aby sme zachovali 

kľud.  

(poznámka: počuť mužský hlas „a čo“) 

Ne ne nechajme to tak, si myslím. 

Poďme teda hlasovať o tomto, o tomto. Dobre? 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o jedinom návrhu, ktorý 

predložila pani Aufrichtová. Ak to máte pred sebou pre eee 

teda vidí, vizuálne predložené, takže tú časť jedna nemení 

a v časti dva sa vyhadzuje ten bod bé (b) Lendererov park 

a celá časť tri, ktorá sa týka Starého Mesta. 

Čiže ideme hlasovať vypustení časti bé (b) v dvojke 

a celú časť tri, ktorá sa týka eee Starého Mesta, ktoré 

spomínalo. Ostáva tam časť, ktorá sa týka Belopotockého. To 

nechávame tak, ako to navrhla pani Aufrichtová. 

Čiže, ešte raz.  

Z dvojky béčko (b) Lendererov park a celá trojka 

Kollárove, Jakubovo, Kmeťovo, Šafko, počkajte, ja to musím 

zrolovať a Námestie Slobody.  

Ideme teraz hlasovať o tomto návrhu pani 

Aufrichtovej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Eee. Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že to máme pochopené.  
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Ešte raz. Bol nie niečo nepochopené?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

To sa spýtajte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, jediný návrh bol ten, že sa bude hlasovať iba 

o Ružinove, nie? Ale najprv musíme odhlasovať, že sa bude 

hlasovať len o Ružinove.  

Teraz ideme hlasovať to, že sa bude hlasovať len 

o Ružinove.  

Eee, pardon. Nie len o Ružinove, o Ružinove 

a Belopotockého. Tak. 

Takže ešte raz, ideme hlasovať o tom, že sa bude, 

vypustí sa z tohoto vézetenka (VZN), alebo čo to je, áno 

vézetenko (VZN), že všetko okrem Ružinovských vecí a Parku 

Belopotockého. Dobre?  

Ďakujem veľmi pekne. 

Hlasujme.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa päť, 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 11-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu 
častí verejných priestranstiev v mestských častiach 

Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 
 

návrh p. Aufrichtovej-vypustenie časti týkajúcej sa Starého 
Mesta okrem Parku Belopotockého 

 

 Prítomní: 37 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

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

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

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá,  

ideme ďalej. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu ako celku.  

Pozor, musíme mať tri pätiny, takže vás chcem 

poprosiť o podporu.  

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 11-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu 
častí verejných priestranstiev v mestských častiach 

Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 
 

hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatej zmeny 
 

 Prítomní: 37 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

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

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

J. Uhler  

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu 

častí verejných priestranstiev v mestských častiach 

Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu 

častí verejných priestranstiev v mestských častiach 

Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 

od 01. 06. 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKÝCH 
ČASTIACH BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ 
VES, BRATISLAVA-NOVÉ MESTO, 
BRATISLAVA-LAMAČ A BRATISLAVA-
PETRŽALKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvanásť, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určení názvov novovzniknutých ulíc v Devínskej Novej Vsi, 

v Novom Meste, v Lamači a v Petržalke. 
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Nech sa páči, kolegovia, kolegyňa. 

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

Dobrý deň. 

Na základe doručených pri uznesení príslušných 

mestských častí predkladáme návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

o určení novovzniknutých ulíc v mestských častiach 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, 

Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka. 

Tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 

a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta 

od 16. 3. 2020. 

Počas obdobia na uplatnenie pripomienok nebola podaná 

pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.  

Komisia pre kultúru, média a ochranu kultúrneho 

dedičstva mestského zastupiteľstva hlasovaním per olan 

odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  schváliť predložený návrh všeobecne záväzného 

nariadenia.  

Názvoslovná komisia hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po hlasovaní per rollam prijala 

nasledovné uznesenia: 
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A 1, názvoslovná komisia hlavného mesta súhlasí 

s výberom pomenovaní nových ulíc v mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves Ulica Antona Moyša, Ulica 

Tomislava Pé (P). Kolakoviča, Ulica Zdenky Schelingovej, 

Ulica Mateja Encingera, Ulica Michala Bučiča, Ulica 

Na sútoku a Ulica Pod Rakytami. 

A 2, názvoslovná komisia zároveň odporúča v súlade 

so zákonom o obecnom zriadení zmeniť tvar navrhovaných ulíc 

Ulica na sútoku a Ulica Pod Rakytami na jazykovo správne 

pomenovanie ulíc Na Sútoku a Pod Rakytou, či Pri Rakyte.  

Za bé (B) názvoslovná komisia hlavného mesta 

Slovenskej republiky súhlasí s výberom názvu a odporúča 

pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto Nová Koziarka. 

Za cé (C), názvoslovná komisia hlavného mesta 

odporúča  schváliť pomenovanie nových ulíc v Mestskej 

časti Bratislava-Lamač Jána Langoša, Milana Šimečku, 

Ivana Kadlečíka, Vladimíra Jukla, Dominika Tatarku, 

Danky Košanovej, Petra Legnera a Jána Holíka v 

pravopisne v správnom tvare s pridaním slova Ulica na 

začiatku názvu.  

Za dé 1 (D1), názvoslovná komisia hlavného mesta 

súhlasí s výberom pomenovaní ulíc v Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka Ulica závodu Matador, Pri smaltovni, 
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Ulica Gustáva Mallého, Ulica Josepha Poppera a Ulica 

Antona Durvaya. 

Dé 2 (D2) názvoslovná komisia zároveň odporúča 

v súlade so zákonom o obecnom zriadení zmeniť navrhovaný 

tvar Ulica závodu Matador na jazykovo správne pomenovanie 

Pri Matadore, alebo Závod Matador.  

Gestorská komisia pre kultúru, médiá a ochranu 

kultúrnenoho dedičstva mestského zastupiteľstva po 

hlasovaní per olan berie na vedomie, že k predošlému návrhu 

neboli doručené žiadne pripomienky a v súlade so 

stanoviskom názvoslovnej komisie odporúča mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta predložený návrh všeobecne 

záväzného nariadenia schváliť.  

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Mmm. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Bolo tam zopár pekných nových zaujímavých ulíc.  

Eee. O Igor Polakovič,  

nech sa páči. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja a, dopredu sa ospravedlňujem, ak to bude pre 

niekoho, kto sedí na dvoch stoličkách zaťažujúci komentár. 

Ja len chcem teda poprosiť o podporu eee tohto uznesenia. 

A my sa snažíme vlastne v novej lokalite medzi Lamačom 

a Devínskou vytvoriť takzvanú uce ucelenú komunitu ulíc, 

kde používame názvy politických väzňov a disidentov.  

A tiež sa stotožňujem vlastne stanoviskom 

názvoslovnej komisie a v rámci, ktoré vlastne dáva veľmi 

správne pripomienky na zmenu tých názvov. Na gramaticky 

správne názvy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ďakujem pekne. 

Pán Krajčír. 

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

Pán kolega,  

nemajte mi to za zlé, ale keď aj na začiatku pán 

primátor povedal, že dúfajme, že bude to rýchle 

zastupiteľstvo a naozaj konštruktívne budeme pristupovať 

k tomu, aby sme tu nemuseli tráviť dlhý čas spoločne, tak 

mne príde scestné, keď sa prihlásite k niečomu, čo viete 
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vyriešiť eee s kolegami, ktorí predkladajú ten návrh naozaj 

za dve minúty mimo toho, aby ste sa tu prezentovali.  

Ja chápem, že možno je zaujímavé chytiť ten mikrofón, 

odprezentovať sa, dať si to na fejsbúk (facebook), ale 

buďme naozaj konštruktívny a dnes pristupujme k tomu, že 

pomáhajme ľuďom, podnikom a tomu, čo potrebujeme. Dobre? 

A nie sa tu prezentujme zbytočne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ospravedlňujem sa, ale toto je úplne zbytočné, čo 

teraz robíte, lebo normálne funguje zastupko, všetci sa 

usilujú byť normálni.  

A teraz, zase on vám odpovie.  

Takže, Igor Polakovič,  

nech sa páči 

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

Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za spätnú väzbu 

pána poslanca národnej rady.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Môžme ísť ďalej. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Eee nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo dvanásť Návrh všeobecného 

záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v mestských 

častiach Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové 

Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka tak, ako 

máte uvedené v materiáli bezo zmeny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 12-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač 

a Bratislava-Petržalka 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-

Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač 

a Bratislava-Petržalka 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestských častiach  

Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, 

Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka s účinnosťou 

od 01. 06. 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA NOVOVYTVORENÝCH 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 
PARC. Č. 15403/6, PARC. Č. 23014/22, 
PARC. Č. 22198/3,DO VLASTNÍCTVA 
SPOLOČNOSTI CZ INVEST S. R. O, SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo eee trinásť. Návrh na predaj ako 

prípadnu hodného osobitného zreteľa novovytvorených 

pozemkov v katastrálnom územu do vlastníctva spoločnosti 

CéZé Invest (CZ INVEST) so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči,  

pán Szabo. 

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

nehnuteľností: 

Žiadateľ požiadal o odkúpenie predmetných pozemkov 

z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov za účelom 

realizácie investičnej činnosti pre novostavbu komplexu 

objektov dopravných a stavebných služieb v širšej zástavbe 

v lokalite Nový Ružinov, pozostávajúcej z bytových domov 

a nebytových a polyfunkčných budov. 
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Pre danú výstavbu bolo vydané súhlasné záväzné 

stanovisko hlavného mesta. 

Jedná sa o výme celkovú výmeru šesťstotrinásť metrov 

štvorcových. 

Eee, cena, alebo hodnota, všeobecná hodnota na 

základe znaleckého posudku bola stanovená na 

sedemdesiatjedna Eur aj päť centov za meter štvorcový. 

Stanoviská jednotlivých útvarov sú, odborných útvarov 

sú súhlasné. 

Stanovisko starostu mestskej časti je súhlasné. 

Materiál bol prerokovaný v príslušných odborných 

komisiách, komisia finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 

prerokovala, odporúča  materiá, materiál podľa predloženého 

návrhu uznesenia schváliť s odporučením úpravy kúpnej ceny 

na päťsto Eur za meter štvorcový a zároveň eee navrhuje 

zaradiť ma, eee, navrhoval zaradiť materiál do komisie 

územného plánu. 

Komisia územného plánu rovnako schválila alebo 

odporúča  prerokovať materiál s predajnou cenou, ktorá bola 

navrhnutá na komisii, eee, na finančnej komisii. 
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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. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo trinásť návrh na predaj 

ako prípad osobitého zreteľa na novybyt na novovytvorenie 

pozemkov Bratislava-Nivy do vlastníctva spoločnosti 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rasťo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

CéZet (CZ Invest), tak ako máte uvedené v materiáli. 
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Ide o prípad hodný osobitého zreteľa, čiže 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, za. 

Pardon, pardon. 

Eee. Eee. Sekundu iba. Ospravedlňujem sa.  

Rasťo Tešovič. Tam mmm.  

Nešlo zariadenie? Alebo čo sa stalo?  

Dobre. Ospravedlňujem sa. Eee. Môžme teda ešte 

otvoriť raz diskusiu?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Tešovič,  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V súlade teda so závermi prerokovania návrhu na eee 

v finančnej komisii, podávam, podávam návrh, pozmeňujúci 

návrh, kde sa v časti cena sedemdesiatjedna celá nula päť 

Eur za meter štvorcový mení na päťsto Eur za meter 

štvorcový. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Tešovič,  

keby ste bol taký dobrý a doniesol mi to. Ja viem, že 

je to diaľka.  

(poznámka: čaká sa na doručenie písomného návrhu na 

zmenu uznesenia návrhovej komisii) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Treba to doniesť fyzicky?  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Prípadne keby ste mi presne povedali, o akú cenu? To 

znamená, tam sa zmení kúpna cena a zmení sa eee, zmení sa, 

zmení sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

píšete to nejak?  

Aha, dobre. Už to píše a nesie vám to. 

(poznámka: čaká sa na doručenie písomného návrhu na 

zmenu uznesenia návrhovej komisii) 

(poznámka: počuť ženský hlas „tridsaťtisíc sa zmení 

na tridsaťšesťtisícpäťsto a jednotková cena?. A jednot. 

A kde je to tu?“  

Mužský hlas: „Mení sa cena dve sedemdesiat jedna tam. 

Súhlasiť. Napriek tomu“) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, jednotková cena v návrhu pána Tešoviča 

odporúčaného finančnou komisiou sa  

zo sedemdesiatjedna euro mení na päťsto euro a suma 

konečná,  

čiže kúpna cena bude zo štyridsaťtritisícpäťstopäťdesiattri 

na tristošesťtisícpäťsto euro. Inak ostáva všetko tak, ako 

je v návrhu. 

Ide o prípad hodný osobitého zreteľa.  

A hlasujeme o bode trinásť. prepáčte za ten spätný 

pochod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto bode. O tejto zmene. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 13-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3,do 

vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s. r. o, so sídlom 
v Bratislave 

 
návrh p. Tešoviča zvýšenie ceny 

 Prítomní: 37 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 3 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  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o bode ako o celku ,tak ako máte 

uvedené v materiáli s tým, že sa zvyšuje cena 

tridsaťštyritisíc päťsto na tristošesťtisícpäťsto. 

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 tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, pp. Stále nerozumiem tomu, že zdržalo sa 

a nehlasovalo. Neni to problém s tými kartičkami,  
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Ešte raz. Ako keby. Buďme, buďme v tomto opatrní, 

aby, aby sme nemali nejakú vec, ktorá neni správna.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 13-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3,do 

vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s. r. o, so sídlom 
v Bratislave 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien 

 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 1 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 NEHLASOVAL M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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  
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 

15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do 

vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o, so sídlom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 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 novovytvorených pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 515 m², parc. č. 15403/6 – 

záhrady vo výmere 94 m² a parc. č. 23014/22 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 4 m², oddelené podľa GP č. 

517/18 od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 22198/3 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 520 m², evidovaného 

na LV č. 797, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

a pozemku registra „E“ určeného operátu a parc. č. 22198/3 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², evidovaného 

na LV č. 4288, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

do výlučného vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o., so 

sídlom Dvořákovo nábrežie č. 8/A, Bratislava, IČO 36791750, 
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v celosti, za cenu 500,00 Eur/m², celkove 613 m² za kúpnu 

cenu 306 500,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť.  

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. pre potrebu 

vydania stavebného povolenia, realizáciu investičnej 

činnosti pre novostavbu komplexu objektov dopravných a 

stavebných služieb v širšej zástavbe v lokalite „Nový 

Ružinov“. Pozostávajúcej z bytových domov a nebytových a 

polyfunkčných budov. Pre danú výstavbu bolo vydané súhlasné 

záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k 

investičnej činnosti č. MAGS OUIC 50674/18-392677 zo dňa 

15. 11. 2018, v ktorom sa počíta aj s výstavbou na 

záujmových pozemkoch. Iné formy predaja pozemkov uvedené § 

9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na 
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situovanie pozemkov a vydané súhlasné záväzné stanovisko k 

investičnej činnosti by nebolo vhodné aplikovať na tento 

prípad. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, PARC. Č. 5003, PRE 
MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štrnásť, eee mmm, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu pozemku v Bratislave, na parcele  číslo 5003 pre 

mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči,  

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

nehnuteľností: 

Účelom nájmu je vybudovanie detského ihriska vo 

vnútrobloku na Pečnianskej ulici v Bratislave.  

Celková výmera sedemstodeväť metrov štvorcových. 

Stanoviská jednotlivých odborných útvarov sú eee 

súhlasné. 

Komisia eee fina finančná komisia materiál 

prerokovala a odporúča ho schváliť podľa predloženého 

návrhu.  

Mestská rada materiál prerokovala. Odporúča ho 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Ferenčáková,  

máte slovo.  

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

Ďakujem pekne. 
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Ja len otázku. Že prečo sa z nájom teda dáva a nie 

zverovanie?  Mestskej časti? Či s tým mestská časť súhlasí? 

Lebo viem, že tam matériách bola aj te, v materiáloch bola 

aj nejaká žiadosť o zverenie.  

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

nehnuteľností: 

V krátkosti, keď môžem teda zareagovať.  

Jedná sa z toho dôvodu, že v súčasnej dobe eee 

mestská časť má zámer eee o eee o vybudovanie. To znamená, 

že v súčasnej dobe tam nie je ten, nie je tam to detské 

ihrisko. A historicky máme viacero takých prípadov, čo sa 

týkalo zverení, že došlo k zvereniu majetku mesta, nedošlo 

k realizácii a potom, potom je to omnoho komplikovanejší 

proces.  

My teraz prenajmeme a mestská časť akonáhle to 

zrealizuje, požiada o zverenie, tak neni problém pre 

prichystať materiál.  

Aby v tom bol taký že väčší poriadok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Hrčka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nemáme, samoz, eee o, momentálne tam naozaj nie je 

ihrisko, je tam skôr také torzo bývalého ihriska.  

A jedna z vecí, ktorá bola v rámci nejakých projektov 

bolo aj, aj revitalizácia tohto ihriska vzhľadom k tomu, že 

to ihrisko, alebo teda celá tá plocha nepatrí mestskej 

časti, patrí mestu, tak aby sa to mohlo zrealizovať. Zhodou 

okolností a teda samozrejme za výraznej pomoci a finančných 

prostriedkov z mesta, tak je to riešené týmto spôsobom. 

Čiže, momentálne nám je naozaj jedno, akým procesom 

sa to spraví. My by sme len radi boli, aby sme to mohli 

zrealizovať a teda mať vzťah k pozemku a vyriešiť to. 

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odo. Pani Pätoprstá, nech sa páči. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem ešte poprosiť, eee, aj na vysvetlenie 

toho, že som si nestihla podať interpeláciu, ale príkladom 

takéhoto zneužitia bolo Námestie Jána Pavla, kde si 

prenajal, teda kde si odkúpil, mestská časť to dostala do 

svojej správy a potom cez väčšinu prenajali pár metrov 

štvorcových eee istému pánovi, ktorý si tam potom vybudoval  

eee veľký bilb bigboardový objekt.  

Čiže, toto je jedna z veľmi dobrých opatrení. 

A ďakujem mestu, že to robí.  

A týmto chcem aj poprosiť, ja sa ospravedlňujem, 

v čase interpelácií som to  nestihla povedať.  

Čiže, v tejto veci si dám aj interpeláciu, akým 

spôsobom sa vlastne tento malý pozemok predal. Či vôbec 

bolo možné predať, keď to bolo zverené mestskej časti 

Petržalka.  

Tak sa ospravedlňujem za zdržanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. Pardon. 
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Áno. Odovzdal som vám slovo, pani Pätoprstá. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať v bode číslo štrnásť. Ide 

o osobitý zreteľ týkajúce sa nájmu pozemku v mestskej časti 

Petržalka pre mestskú časť Petržalka za účelom vybudovania 

detského ihriska na vo vnútrobloku na Pečnianskej ulici. 

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

A prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 14- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-

Petržalka so sídlom v Bratislave 
 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so 

sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 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 
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neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5003 – ostatná plocha 

vo výmere 709 m², pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

so sídlom Kutlíkova 17 v Bratislave, IČO 00603201, 

za účelom vybudovania a užívania detského ihriska 

vo vnútrobloku na Pečnianskej ulici v Bratislave, na dobu 

neurčitú, za nájomné 0,50 Eur/m²/rok, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

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

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003, 

k. ú. Petržalka, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

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

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovaním 

detského ihriska vo vnútrobloku na Pečnianskej ulici 

v Bratislave dôjde k modernizácií daného územia, 

k skvalitneniu života detí, mládeže a obyvateľov okolitých 

bytových domov, socializácii a rozvíjaniu susedských 

väzieb. Vzhľadom na polohu a účel užívania pozemku je 

špecifickým riešením prenechania majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy do nájmu a súčasne je predloženie nájomnej 
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zmluvy ako preukázanie iného práva k pozemku podľa § 139 

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

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

potrebné pre vydanie príslušného povolenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo pätnásť. Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaným eee útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Pán kontrolór,  

máte slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážení poslanci,  
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predkladáme vám výsledky kontrol, ktoré sme vykonali 

v predchádzajúcom období.  

Konkrétne sme vykonali štrnásť kontrol. Z toho sme 

vykonali dvanásť kontrol v našich príspevkových 

organizáciách. Tie kontroly boli zamerané hlavne na, na 

spôsob ako majú zabezpečenú realizáciu verejného 

obstarávania. Či internými zamestnancami, alebo majú na to 

externých dodávateľov. 

A taktiež sme sa pozreli ako majú zabezpečené právne 

služby, či internými zamestnancami, alebo externými 

dodávateľmi.  

Je to v podstate pokračovanie kontroly, ktorý bola 

prezentovaná aj na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde sme 

kontrolovali obdobne všetky rozpočtové organizácie.  

Samotné výsledky kontrol sú v podstate spísané 

v správe. Ja pre krátkosť času radšej by som to teraz 

nerozoberal. V každom prípade, ktokoľvek by z vás mal 

akúkoľvek otázku, viem zodpovedať, alebo aj individuálne.  

Ďalšiu kontrolu, ktorú vám predkladáme, bola kontrola 

úhrady nájmu nájomcami v podchode na Hodžovom námestí.  

Táto kontrola bola vykonaná na základe príkazu alebo, 

eee, áno, príkazu pri primátora. Kde sme zistili stav, že 

viacmenej z dvadsaťštyri nájomcov, ktorí užívajú nájomné, 



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

 338 

alebo nebytové priestory pod Hodžovým námestím, tak 

viacmenej polovica nám neplatí nájomné. Dlhodobo neplatí 

nájomné. Je to všetko spísané. Záver je asi taký, že mali, 

malo by sa pristúpiť k aktívnejšiemu vymáhaniu týchto 

pohľadávok, k aktívnejšiemu, aktívnejšej práce s týmito 

nájomcami. A samozrejme, tam, kde sú vysoké pohľadávky, tak 

sme odporúčali, aby sa aj vypovedali li nájomné zmluvy.  

Pri samotnej kontrole sme zistili aj to, že, že 

z nášho pohľadu samotná prevádzka toho podchodu nie je pre 

mesto veľmi ekonomicky výhodná, lebo príjmy z nájmu máme vo 

výške dvestopäťdesiatjednatisíc ročne, ale náklady na 

prevádzku tohto podchodu nás stoja 

tristoštyridsaťsedemtisíc.  

Čiže, viacmenej sme sa zamýšľali nad tým, že v čom 

tu, v čom je chyba a dokonca sme aj zistili, že 

v minulosti, keď sa robili obchodné verejné súťaže 

a súťažili sa nájomcovia, tak došlo k porušeniu Rozhodnutia 

primátora číslo 33 z roku 2015, ktorým sa stanovujú 

minimálne ceny prenájmu za meter štvorcový v Starom Meste, 

kde je určená cena stoosemdesiat Eur za meter štvorcový 

a tuná pri, pri jednotlivých nájomcov, to máte aj v tabuľke 

číslo päť na strane jedenásť, si viete pozrieť, že 

v podstate ako keby sa súťažilo a vysúťažila sa ešte nižšia 

cena.  

Takže, to je možno k tomuto.  
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A taktiež sme vykonali ešte jednu kontrolu, takú 

komplexnú kontrolu spoločnosti STARZ, kde sme vykonali 

kontrolu rokov 2018 a 2019.  

Pri tejto kontrole sme sa pozreli na, na spoločnosť 

aj trošku z takého pohľadu ako, ako, aké majú náklady, aké 

majú výnosy a hlavne, ako využivajú tie jednotlivé 

športoviská.  

A možno vám dávam aj do pozornosti na strane 

šesťdesiat tabuľku číslo dva, kde jednoducho si viete 

pozrieť dan eee po rokoch jednotlivé zariadenia aké mali 

výsledky, či u, či boli stra, či prevádzka tohto zariadenia 

bola stratová, alebo nie.   

A následne ešte aj v tabuľke číslo tri sme sa 

zamerali na to, že vlastne koľko hodín ZMOŠ zo zo všetkých 

možných hodín sú dané zariadenia využívané. A ako príklad 

poviem, napríklad Štadión Ondreja Nepelu mal celkový 

prevádzkový počet hodín dvanásťtisícštyristotridsaťsedem. 

Z toho sa využíva len deväťtisíctristo hodín.  

Čiže, bola tam ešte nejaká rezerva. Čiže, osobne si 

myslím, že pred STARZom (STARZ) (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) odhliadnuc od tejto súčasnej situácii, je dosť veľká 

úloha, aby, aby efektívne využívali dané zariadenia, čo 

bude asi, asi dosť ťažké.  
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A taktiež sme po zistili, že viacmenej STARZ má 

strašne veľa eviduje v účtovníctve na nula štyridsaťdvojke 

ako keby nedokončené investície, ale to sú až vo výške 

deväťstoštyridsaťosemtisíc jednotlivé najväčšie položky, 

ktoré sú aj určené na odpis, sme uviedli v tejto správe.  

A taktiež v podstate STARZ eviduje pohľadávky vo 

výške v čase kontrol, čiže k 31. 12. 2019 pohľadávky vo 

výške deväťstosedemnásťtisíc, ktoré aktívne vymáha. Ale 

v podstate ide to pomaličky.  

Takže, viacmenej to sú, to sú také stručné výsledky 

kontrol. V každom prípade eee osobne si myslím, že čo sa 

týka našich príspevkových organizácií sú tam rezervy, čo sa 

týka obstarávania tých služieb, či už verejného 

obstarávania, alebo právnych služieb. 

Čo sa týka samotného STARZu, myslím si, že 

v súčasnosti, ak sa pozerám na tie ich výnohy, (gong) 

klesnú, čiže, budú mať výpadky aj tržieb. Čiže, asi čoskoro 

taktiež vás žiadať o nejaké dotácie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. 
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Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Miškanin,  

ja sa vás chcem spýtať, eee, či považujete za 

efektívne eee iba nám dávať informáciu, alebo aj eee 

postupovať tak, že by sme mali po nejakom čase kontrolu, či 

ako, akým spôsobom sa tie opatrenia, tie opatrenia 

realizovali. Sú tam dosť vážne upozornenia. 

Je to čiste len váš názor, či to môžme? Máme zmeniť? 

Či by sa trebárs tie vaše stanoviská nemali končiť nejakým 

uznesením, že sa bude robiť opakovaná kontrola? Či sa tieto 

veci zrealizovali? Aby to nešlo do stratena. Lebo to sú 

dosť vážne veci. Vy sa nad tým natrápite. A veľmi často sa 

stáva, ja si to pamätám aj v minulosti, že ľudská pamäť je 

taká aká je.  

Čiže, skúste, prosím vás, možno do tých uznesení 

navrhnúť aj nejaké opatrenie, ktorým by sme súčasne 

odsúhlasili aj spätnú kontrolu ako sa tou vašou prácou 

naložilo efektívne.  

Prípadne môžte kľudne. Neviem, či môže pán kontrolór 

navrhovať uznesenie, ale minimálne by sme si ho vedeli 

nejakým spôsobom odsúhlasiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór,  

nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

V závere každej kontroly v podstate ukladáme 

kontrolovanému subjektu prijať opatrenia. A zároveň 

ukladávame termín, do kedy nám má oznámiť splnenie daných 

opatrení. My to sledujeme. A následne, ak zistíme, že nám 

nedal odpočet týchto plnení, tak jednoducho ich urgujeme.  

Ale určite, ak zistíme, že jedn, ak je, ak by 

kontrolovaný subjekt sa na to úplne vykašľal, tak určite 

budem kričať a prídem k vám do zastupiteľstva a dám to do 

plánu kontrol vykonaním opatov opätovnej kontroly, alebo 

vykonanie kontroly plnenia jednotlivých opatrení. 

Čiže, my to sledujeme. A nemal by sa stať, nemal by 

stať, sa stať situácia, že by niečo len tak zapadlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Vlado Dolinay. 

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

Ďakujem. 

Ja len na margo toho, čo spomínala pani Pätoprstá, 

lebo ona mala na mysli práve skôr taký že, že ako, vy ste 

uložili nejaké opatrenia, ale dávať nám aj možno nejakú 

spätnú väzbu k tomu, ako tie opatrenia boli potom ešte 

následne nejak prijaté.  

Lebo my sme si aj spolu telefonovali, že v Infre 

viem, že teraz prebieha nejaká kontrola. Tam to ešte dáte 

na májové zastupiteľstvo, ale tiež tam bolo už eee nejaká 

kontrola z nejakého dávnejšieho obdobia, kde prijali aj 

nejaké opatrenia, ktoré boli aj veľmi pozitívne.  

Možno práve to, ako sa nejaký podnik, alebo nejaký 

kontrolovaný subjekt vysporiadal s tými opatreniami, možno 

by bolo dobré tiež mať na zastupiteľstve a možno práve 

nejakú, niekde to bude pozitívne, niekde, niekde negatívne. 

Ale možno tie výsledky opatrení by.  

Toto ste asi mali na mysli, pani Pätoprstá. Mám, mám, 

mám ten pocit. Ak to správne čítam.  

Možno aj tie výsledky opatrení, že dostávať na 

zastupiteľstvo, aby sme videli, že čo sa s tým deje. Že vy 
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tam dávate nejaké opatrenia, ale ako sa s tým daný podnik 

vysporiada.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chcete zareagovať?  

Áno. Nech sa páči. Pán kontrolór.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

V pravidelných intervaloch sú vám predkladané medzi 

informačnými materiálmi ako Správa o vykonaných, alebo 

o plnení opatrení. 

Čiže, ak náhodou ste niečo nepostrehli, neni problém, 

kedykoľvek vám vieme dať. 

Čiže, každý subjekt nám píše písomne, že splnili sme 

tieto opatrenia, tieto ešte sme nestihli, žiadame 

o predĺženie termínu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len krátko zareagujem k tomu podchodu, pretože eee 

mňa celkom zarazil fakt, že nás vlastne jeho správa, alebo 

jeho eeem prevádzkovanie stojí viacej ako reálne vyberieme 

od nájomcov, nehovoriac o tom, že nájomcovia sa sťažujú, že 

podchod je v horšom stave ako bol v minulosti. Jednoducho, 

že eee aj ja som si to všimla, chodím ním často, že je 

zanedbanejší. A teda asi mi to nepríde. Preto by som aj ja 

možno chcela vedieť, že čo, čo plánujeme v tejto veci, lebo 

ja som v minulosti celkom kritizovala aj tie eee súťaže na 

tých nájomcov, pretože sa to robilo bezhlavo a neurobil sa 

nejaký, nejaká štruktúra, tak jak sa robí v obchodných 

centrách, tak aby tam bolo zastúpené všetko. Ale kto dal 

viac, alebo kto ako dal, ja neviem, jak sa robila tá súťaž, 

tak ten tam šiel.  

Čiže, či niečo plánujeme v tejto veci. To je nie 

úplne na kontrolora, ale to je skôr na mesto?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

emm. áno. Tak asi ste počuli, kontrolór to povedal, 

že ako tam strácame peniaze.  

To znamená, že hlavne tam potrebujeme urobiť 

poriadok. Presne, ako kontrolór pán Miškanin navrhol, aby 

tam neboli subjekty, ktoré proste neplatia mestu nájomné.  

Asi to viete, eee, a ja to teda viem za posledný rok 

výrazne (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to, že ľudia majú 

mesto za slabého partnera, ktoré, ktorý sa dá ľahko 

obchádzať an a môžu si neplniť záväzky k mestu. A sú 

pripravení vždycky, že mesto im nejak ustúpi, alebo sa to 

niekde na meste zašmodrchá.  

A jeden taký malý príklad, kde ide o stotisíc ročne, 

je aj ten podchod.  

To znamená, že my sa pripravujeme na to, že tí 

nájomcovia, ktorí tam nie sú, ktorí tam neplatia, tam 

proste nemôžu byť. A a skúsime nejak koncepčnejšie 

vysúťažiť nájomcov, ktorí tam prinesú nejakú vec, aby ten 

podchod bol normál, normálnu súčasťou verejného priestoru.  

Pani starostka,  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som ešte podotkla to, čo aj pán kontrolór na čo 

upozornil si v správe, že tam mesto sa stará o verejné vécé 

(WC). Vieme, že o verejné vécé (WC) je pomerne veľký záujem 

najmä zo strany starších obyvateľov, alebo ľudí, ktorí majú 

nejaké zdravotné problémy. A ja už zase dlhšiu dobu 

registrujem sťažnosti na stav tých toaliet, že nám teda 

nerobia veľkú, nemám, nemáme sa na čo pýšiť. Je to skôr 

veľká hanba.  

A keďže tu je zaznamenané, že momentálne prebieha 

verejné obstarávanie na prevádzku a údržbu týchto vécé 

(WC), tak mali by sme si na tom dať záležať, aby to naozaj 

nebola jedna naša veľká hanba.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, že to hovoríte. 

Pre mňa sú verejné vécé (WC) veľká téma. A konkrétne 

tieto na Hodžovom sú v podstate asi jediné z dvo, dve, 

ktoré sú bezbariérové. Všetky ostatné vybudované na 

minulého obdobia verejné vécé (WC) sú dneska buď prenajaté, 

alebo zavreté, ale hlavne sú bariérové.  
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Takže áno, chceme si dať záležať na tom, aby to bol 

normálne slušné vecko a nebolo to ako ten sinuim, že to je 

ako na verejných záchodoch, akože niečo katastrofické.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo pätnásť, Správa o 

výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy. Tak ako to 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. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dva. 
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Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 15-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 

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

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

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

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽA A 
VYMENOVANIE RIADITEĽKY PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCIE GALÉRIE MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, poďme na bod číslo šestnásť, Návrh na 

odvolanie riaditeľa a vymeňovanie, vymenovatie nie 

riaditeľky príspevkovej organizácie Galérie mesta 

Bratislavy. 

Nech sa páči, odovzdávam riadit eee riaditeľke nášho 

oddelenia kultúry Zuzane Vaškovej slovo. Alebo jej 

kolegyne.  

Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana   P a l i c o v á ,  samostatná odborná 

referentka oddelenia kultúry: 

Dobrý deň, áno. 
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Dovoľte mi uviesť predkladaný materiál. 

Mesto Bratislava vyhlásilo 6. decembra minulého roka 

výzvu na výberové konanie na pozíciu riaditeľa a riaditeľky 

Galérie mesta Bratislavy. Do výberového konania sa 

prihlásilo spolu jedenásť uchádzačov. Výberová komisia 

v zložení Zuzana Ivašková, Matej Vagač, Anna Hudáková, 

Dušan Buran a Marek Pokorný posunula ďalej piatich 

kandidátov, a teda Zuzanu Jakalovú, Ivana Jančára, Lídiu 

Pribišovú, Katarínu Trnovskú a Martina Vanča. 

Uchádzači sa následne predstavili na vypočutí 25. 

februára. Eee na základe získaného počtu bodov 

a preferovaného poradia výberová komisia odporučila 

primátorovi na pozíciu pani Katarínu Trnovskú.  

Komisia sa zhodla na osob na osobných a profesijných 

kvalitách uchádzačky, jej zorientovanosti v problematike 

a jej realistickom odhadnutí aktuálnej pozície Galérie 

mesta Bratislavy.  

Komisia zároveň vyjadrila presvedčenie, že pani 

Katarína Trnovská má predpoklady previesť potrebnú 

transformáciu Galérie mesta Bratislavy smerom k otvorenej 

komunikatívnej a modernej inštitúcie galerijného typu.  

Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy po prerokovaní  materiálu odporúča  mestskému 
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zastupiteľstvu hlavného mesta Bratislavy odvolať Ivana 

Jančára z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 

Galérie mesta Bratislavy a vymenovať Katarínu Trno, 

Katarínu Trnovskú do funkcie riaditeľky príspevkovej 

organizácie Galérie mesta Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak dovolíte, ja by som na tomto mieste chcela veľmi 

pekne poda poďakovať pánovi doktorovi Ivanovi Jančárovi za 

jeho prácu v galérii. Ja si ho veľmi hlboko vážim.  

Nehovorím, že či mi je ľúto, alebo mi nie je ľúto, ja 

viem, že magistrát chce mať novú krv, ale myslím si, že 

táto osobnosť kunhistórie, alebo teda tohto oboru, je 

naozaj, bola veľkým prínosom a urobil veľmi veľa pre 

Bratislavu. A moho možno by sme sa mu mohli aj nejakou 
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formou poďakovať za jeho prácu, pretože naozaj to bol kus, 

kus veľmi dobrej roboty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ďakujem pekne.  

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som sa chcela tiež poďakovať, eee, teda 

odvolanému riaditeľovi, ale chcela by som povedať, že 

Katarína Trnovská je fakt dobrá voľba. Poznám Katku 

z projektov spred piatich rokov ako fakt niekoho, kto drží 

termíny, vie dodržať projekt. Perfektná voľba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo šestnásť, Návrh na 

odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky príspevkovej 

organizácie Galérie mesta Bratislavy.  

Čiže odvolávame pána doktora Jančára a vymenúvame 

pani magistru Katarínu Trnovskú, art, dé (ArtD.) do funkcie 

príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy tak, ako 

máte uvedené v písomnej forme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee, prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa dva a 

nehlasovalo dva. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 16-Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie 
riaditeľky príspevkovej organizácie Galérie mesta 

Bratislavy 

 Prítomní: 35 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

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

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky 

príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 
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PhDr. Ivana Jančára z funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie Galéria mesta Bratislavy, Františkánske 

námestie 11, 815 35 Bratislava, IČO 00179752, dňom 05. 05. 

2020. 

B. vymenúva 

Mgr. Katarínu Trnovskú, ArtD., do funkcie riaditeľky 

príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy, 

Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, IČO 00179752, 

dňom 06. 05. 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Eee. Teda, samozrejme sa chcem poďakovať 

pánovi riaditeľovi. Pán riaditeľ viedol dvadsaťpäť rokov 

Galériu mesta Bratislavy, takže mu veľmi pekne ďakujem eee 

eee za jeho odvedenú prácu.  
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BOD 17 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA 
TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 
ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej, návrh na odvolanie riaditeľa. Eee, 

pardon. Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej 

organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Nech sa páči,  

pani kolegyňa Veronika Ľahká, máte slovo. 

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

mesta: 

V súlade so schválenými pravidlami vyhlásilo hlavné 

mesto výberové konanie na pozíciu riaditeľa príspevkovej 

organizácie STARZ.  

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa bolo 

prihlásených, a teda podaných trinásť kompletných 

prihlášok, z toho štyria účastníci boli pozvaní aj na 

vypočutie pred komisiou. 
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Výberová komisia odporučila primátorovi hlavného 

mesta navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ladislava 

Križana ako úspešného uchádzača výberového konania na 

vymenovanie za riaditeľa príspevkovej organizácie  STARZ. 

V zmysle užšie, v zmysle vyššie uvedeného teda 

navrhujeme na mestskom zastupiteľstve schváliť odvolanie 

súčasného riaditeľa príspevkovej organizácie STARZ pána 

Petra Vojtka a vymenovanie pána Ladislava Križana za nového 

riaditeľa príspevkovej organizácie, a to k dátumu  15. máju 

2020. 

A mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu 

schváliť takýto návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kríž,  

máte slovo. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor,  

ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Skúsim len pár vetami zhrnúť to čo, to čo momentálne 

cítim.  

Samozrejme, akceptujem a stopercentne rešpektujem to, 

že súčasné vedenie hlavného mesta pristúpilo k, k takej 

povedzme systematickej obmene a prepriahaniu menežérov 

(manažérov), čož je v zásade asi správny prístup.  

Na druhej strane však ako do istej miery pamätník 

tohto zastupiteľstva by som z tohto miesta chcel poďakovať 

o chvíľu už asi bývalému pánovi riaditeľovi Vojtkovi, 

pretože mal som s ním veľmi pozitívnu skúsenosť 

v minulosti, v minulých dvoch volebných obdobiach keď 

naozaj bol nápomocný v v organizácii, či už podujatí, či už 

športových udalostí. 

Myslím si, že to bol človek na správnom mieste. 

Myslím si, že stále mal čo povedať a akým spôsobom 

potiahnuť STARZ dopredu, ale akceptujem, samozrejme že, 

dochádza k istým zmenám, ale cítil som istú ľudskú 

povinnosť eee pánovi inžinierovi Vojtkovi poďakovať za jeho 

dobre odvedenú prácu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Grendel. 



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

 362 

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

Ja by som chcel iba poprosiť, že keď už budeme 

fungovať v normálnom režime a budeme mať riadne 

zastupiteľstvo v Zrkadlovej sieni, aby sa noví šéfovia 

týchto podnikov prišli predstaviť a možno aj s nejakou 

krátkou prezentáciou a víziou ako by chceli robiť veci 

inak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Iba tu popoviem, že bolo samozrejme na zume (Zoom) 

s obidvoma týmito riaditeľmi. Bolo tam asi desať poslancov, 

ale môžme to urobiť, keď bude taká požiadavka od 

zastupiteľstva, aj v zastupiteľstve zase. 

Eee. Pán Káčer, pán viceprimátor Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja sa ospravedlňujem. Využívam faci faktickú poznámku 

na to, lebo nestihol som sa prihlásiť, ale chcem nadviazať 

na pána Kríža, že rovnako sa pripájam, keďže som mu za 

posledný rok, rok a pol bol možno asi najbližším 

spolupracovníkom, kde sme spoločne, myslím že úspešne, 
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zvládli podujatia svetových formátov a takisto sa mu chcem 

aj týmto spôsobom poďakovať za jeho prácu, ktorú odviedol 

v STARZe (STARZ). 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Či pán, pán poslanec Korček.  

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

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k tomuto bodu. 

Jednak STARZ sídli v Novom Meste a má tam aj väčšinu 

športovísk, ktoré spravuje, taktiež som bol aj členom 

komisie pre nový výber, teda nie riadnym členom komisie, 

ale členom pozorovateľom.  

Taktiež sa chcem svojim pred pripojiť k svojim 

predrečníkom a poďakovať súčasnému riaditeľovi. Myslím si, 

že vykonával dobrú prácu. Veľa vecí sa mu podarilo a myslím 

si, že mal aj guráž riešiť niektoré veci, ktoré boli 

dlhodobo neriešené, napríklad súdny spor há cé (HC) Slovan 

Bratislava, ktorý nám bol dlhodobo, dlhodobo veľké peniaze 
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dlžný a nikto nemal na to guráž do toho pustiť a on sa do 

toho pustil. 

Takže, touto cestou by som mu chcel poďakovať. 

Čo sa týka k samotnému priebehu konania, myslím si, 

že to bolo v poriadku, bolo to transparentné, všetko 

prebiehalo tak, ako malo. Takže k tomu nemám žiadne, žiadne 

výčitky, alebo pripomienky. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

K ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja asi preruším tú reťaz superlatívov, pretože som 

v predchádzajúcom príspevku počula stanovisko hlavného 

kontrolóra k činnosti eee Správy telovýchovných 

a rekreačných zariadení a teda naozaj nemám až taký 

pozitívny pocit.  
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Takže, možnože by sme si mali nechať trochu čas na 

to, čo, aby sa prešetrilo to, čo sme pred chvíľkou počuli 

z hľadiska eee tejto správy.  

Čo sa týka pána Vojtka, ja ho poznám aj z minulosti 

a nemyslím si, že to je až taká pozitívna postava na 

magistráte, najmä z histórie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Zdanlivo nesúvisiaca vec. Vieme povedať aký je 

aktuálny dlh há cé (HC) Slovan Bratislava voči STARZu 

(STARZ)? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

nechcite odo mňa úplne presné, že na desaťtisíce, ale 

je to do päťstotisíc s tým, že je to aj so Slovanom  

mládež, ktorý má fixovaný dlh niekde na stosedemdesiatich 

tisícoch. Ale je to plus, mínus, hej? Čiže hovoríme do pol 

milióna. To je asi. Nemám úplne presné čísla. A samozrejme, 

že budú.  

A to bude jedna z prvých úloh aj nového šéfa STARZu 

(STARZ). Proste, zastabilizovať situáciu na Ondreja Nepelu 

nie len s ohľadom na dlh, ale vôbec aj z toho  ďalšie, do 

do tej ďalšej budúcnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo sedemnásť, návrh 

uznesenia znie, teda  
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v časti A odvoláva mestské zastupiteľstvo inžiniera 

Petra Vojtka z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 

STARZ 

a za bé (B) vymenúva Ladislava Križana za riaditeľa 

príspevkovej organizcie STARZ tak, ako to máte uvedené 

v písomnej forme.  

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 tridsať, proti nula, zdržalo sa tri, nehlasovalo 

jedna a prítomných tridsaťštyri. 

Samozrejme, aj ja sa chcem poďakovať pánovi Vojtkovi 

za jeho prácu odvedenú pre mesto práve v tejto organizácii.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 17-Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 Prítomní: 34 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 

Ing. Petra Vojtka z funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 

3077/4, 831 04 Bratislava, IČO 00179663, dňom 14. 05. 2020. 

 

B. vymenúva 

Ladislava Križana za riaditeľa príspevkovej organizácie 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 3077/4, 831 

04 Bratislava, IČO 00179663, dňom 15. 05. 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo osemnásť, Návrh na zmenu stanov 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť. 

Nech sa páči. Pani Ľah. 
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JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava má zabezpečiť rozšírenie predmetu činnosti 

spoločnosti o prevádzkovanie vlastnej ochrany. 

K tejto zmene dochádza na základe toho, že spoločnosť 

získala licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany 

a rozšírením takto predmetu činnosti vlastne bude umožnené, 

aby si Dopravný podnik strážil časť svojich areálov aj 

vlastnými zamestnancami.  

Daný návrh na zmenu stanov je predkladaný mestskému 

zastupiteľstvu na základe všeobecne záväzného nariadenia 

18 z roku 2011. 

A mestská rada odporučila zobrať tento materiál na 

vedomie. 

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.  

Ďakujem.  
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Do diskusie sa neprihlásil nikto, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo osemnásť, Návrh na zmenu 

stanov dopravnej spoločnosti Dopravného podniku Bratislava. 

Podstatou, berieme na vedomie zmenu v predmete 

činnosti, ktorá sa dopĺňa o prevádzkové, prevádzkovanie 

vlastnej ochrany.  

Čiže, všetko ostatné je tak, ako to máte uvedené 

v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 18-Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 

 Prítomní: 33 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám.  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 

52 Bratislava, IČO 00492736, v zmysle ktorej sa do čl. III 

„Predmet činnosti“ dopĺňa bod 27 v nasledovnom znení: 

„27. prevádzkovanie vlastnej ochrany“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 280/2019 ZO DŇA 26. 
09. 2019, KTORÝM BOLO SCHVÁLENÉ 
ODPLATNÉ NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ 
PRE ÚČELY STAVBY „NOSNÝ SYSTÉM MHD“ 
ELEKTRIČKA PETRŽALKA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej, bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy číslo 280/2019 zo dňa 26. 9. 2019, ktorým bolo 
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schválené odplatné nadobudnutie nehnuteľností pre účely 

stavby Nosný systém emhádé (MHD) električka Petržalka. 

Poprosím pána Szaba, riaditeľa sekcie. 

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

nehnuteľností: 

V tomto prípade sa len v stručnosti jedná o to, že 

pôvodné uznesenie tam rátalo so šesťdesiatimi dňami na 

podpísanie eee kúpnej zmluvy, avšak predávajúci eee mal 

isté zdravotné problémy, v dôsledku ktorých sa dos, bol 

hospitalizovaný a tým pádom sme nestihli zrealizovať podpis 

do tých šesťdesiatich dní a tým pádom z toho máme problém 

pri vklade do katastra. 

To znamená, že pokiaľ upravíme toto uznesenie 

a odstránime tú, te ten bod číslo dva, tých šesťdesiat dní, 

tak tým pádom vieme ďal pokračovať a získame právny vzťah 

k predmetnému pozemku. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
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A prihlásil.  

Pán poslanec Kríž,  

nech sa páči. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani 

námestníčka.  

Ja sa pokúsim len naozaj dvoma vetami. 

Ja som v bode Interpelácie sa snažil poukázať na a to 

istotne viete, na veľk, veľké komplikácie, alebo 

komplikovaný proces výstavby celej tej trate až po koniec 

Petržalky. Eee dovolil som si medzičasom už tú interpeláciu 

dať aj do písomnej podoby, kde žiadam teda harmonogram.  

Okrem toho som tam zahrnul aj prosbu o vytypovanie 

možno práve takýchto drobností, ktoré by mohli aj v čase 

eee posunúť ten proces a tým pádom ohroziť úspešnosť celého 

projektu.  

Toto je úplne jasným príkladom toho, že tam je toľko 

rôznych možných nášľapných mín a toľko rôznych eee malých 

účastníkov toho celého konania, že je asi na mieste a to vy 

istotne viete, rátať aj s rôznymi takýmito ne možno 

nepredvídateľnými drobnosťami, ktoré môžu ten proces 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee. Ďakujem. 

Eee. Na interpeláciu dostanete odpoveď.  

Ja by som len vám chcela povedať, že ten proces je 

celkom v pohybe. Úplne taká čerstvá informácia je, že máme 

teda opakovanú štátnu expertízu už potvrdenú.  

Mesto Bratislava má už pripravené zadania a už sa ide 

pripravovať aj na obstarávanie zhotoviteľa stavby. Tie 

stavebné proces, eee, povolenia štyri sú tiež v procese.  

Len vám chcem povedať, že máme pravidelné stretnutia 

na tie, týždennej báze, veľký kolektív ľudí, ktorí pracuje 

na tomto projekte. Ak by ste mali záujem, tak sa ohláste.  
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Ak sa nikto ďalší neprihlásil, tak poprosím návrhovú 

komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo dvadsaťjedna, Návrh na 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 280/2019 týkajúce 

sa nadobudnutia nehnuteľností na účely stavby Nosného 

systému električka Petržalka. Tak ako máte uvedené 

v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov, nehlasovali dvaja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 21-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 

2019, ktorým bolo schválené odplatné nadobudnutie 
nehnuteľností pre účely stavby „Nosný systém MHD“ 

električka Petržalka 
 

 Prítomní: 30 Áno 28 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   

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):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám.  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým 

bolo schválené odplatné nadobudnutie nehnuteľností na účely 

stavby „Nosný systém MHD“ električka Petržalka 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým bolo 
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schválené odplatné nadobudnutie nehnuteľností na účely 

stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – 

Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – 

Janíkov dvor“, takto: 

vypúšťa sa celý bod 2 podmienok v znení: 

„2. Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy.“ 

Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené. 

koniec poznámky) 
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BOD 22 NÁVRH NA VYSPORIADANIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 
V PROSPECH VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY 
„NOSNÝ SYSTÉM MHD, PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 
JANÍKOV DVOR –ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE V 
BRATISLAVE, 2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – 
JANÍKOV DVOR“ – KAUFLAND SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA V. O. S, SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťdva, Návrh na 

vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Petržalka, 

v prospech verejnoprospešnej stavby Nosný systém emhádé 

(MHD), prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie 

v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor – 

Kaufland Slovenská republika. 

Pán Szabo, 

nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Je to v podstate pokračovanie majetkovoprávneho 

vysporiadania, respektíve získania právneho vzťahu 

k pozemku pre účely preukázania eee pri stavebnom konaní.  
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Tak jak jako je to uvedené v predmetnom materiáui, 

materiáli, jedná sa o celkovú výmeru tristoštyridsaťpäť 

metrov štvorcových. A jedná sa o nájom na dobu určitú na 

desať rokov po vydaný ní kolaudačného rozhodnutia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len nadviažem na váš predchádzajúci sľub. Ja by 

som vás chcela veľmi pekne poprosiť, tiež by som rada 

videla v súčasnosti v akom stave je projektová 

dokumentácia.  

Takže, keby ste mi  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

poslankyňa MsZ: 

mohli tiež. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pošlem aj vám, aj pánovi Krížovi pozvánku. 

Ďakujem. 

Eee. Do diskusie sa neprihlásil nikto ďalší, tak 

poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo dvadsaťdva, Návrh na 

vysporiadanie pozemkov v katastrálnom eee, v katastrálnej 

časti mmm Bratislava-Petržalka, v prospech veroprose 

verejnoprospešnej stavby Nosný systém emhádé (MHD) Janíkov 

dvou vo veci Kaufland Slovenská republika. So sídlom 

v Bratislave. Tak ako máte uvedené v materiáli. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula, nehlasovali 

traja poslanci. 

Ďakujem. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 22-Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor –Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 

dvor“ – Kaufland Slovenská republika v. o. s, so sídlom v 
Bratislave 

 Prítomní: 33 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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 ÁNO 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  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

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

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný 

systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo 

námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 

dvor“ – Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v 

Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 1441/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

345 m², zapísaného na LV č. 3666, vo vlastníctve 

spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom 

Trnavská cesta 41/A, Bratislava, IČO 35790164, za nájomné v 

sume 30,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 345 m² predstavuje 

sumu 10 350,00 Eur/rok. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 NÁVRH NA UKONČENIE VYBRANÝCH 
NÁJOMNÝCH ZMLÚV V PRÍPADE NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV V PODCHODE NA HODŽOVOM 
NÁMESTÍ V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťtri, Návrh na 

ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových 

priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, 

katastrálne územe st, územie Staré Mesto. 

Pán Szabo,  

nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Sekcia správy majetku, alebo správy nehnuteľností 

v súlade s opatreniami pána kontrolóra, ktoré boli uvedené 

vo vykonanej kontrole, ktorá bola v dneš, eee dneš, počas 

dnešného mestského zastupiteľstva prelo, predložená 

mestskému zastupiteľstvu vykonala v rámci rozsahu svojej 

pôsobnosti patričné kroky á zá v zápätí eee vykonala, či 

pripravila materiál na ukončenie nájomných vzťahov, teda 

jedná sa o nájomníkov s ktorými boli podpísané zmluvy 
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v roku 2018 a za tú krátku dobu už sa eee stali z nich 

dlhodobí neplatiči. Tým pádom z takéhoto dôvodu navrhujeme 

ukončenie nájomných zmlúv a á následne budeme opätovne 

pripravovať nové eee nové, nový návrh na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže, kde budeme, samozrejme, už 

reflektovať aj na, na doterajšie skúsenosti.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vzhľadom na to, že tu nie je pani, pani starostka 

eee, viete nám povedať, či to, či mala súhlasné stanovisko 

k tomuto materiálu? Ja ho tam nevidím. Ale ospravedlňujem 

sa, ak som ho prehliadla.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kým spracova. 

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

nehnuteľností: 

Môžem? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, máte odpoveď?  

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

nehnuteľností: 

Môžem? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči. 

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

nehnuteľností: 

Eee. Len v krátkosti.  
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Jedná sa o ukončenie nájmu podľa štatútu hlavného 

mesta eee predchádzajúci súhlas eee je potrebný pri predaji 

majetku.  

Eee na základe dohôd a do dobrých skúseností 

a spolupráce s mestskými časťami o tento predchádzajúci 

súhlas žiada hlavné mesto aj nad rámec štatútu pri 

schvaľovaní nájomného vzťahu, ale pri ukončení nájmu, ako, 

doposiaľ s, priznám sa, že sme nikdy nežiadali aj starostu 

mestskej časti, aby sa k tomu vyjadril. A ja si myslím, že 

tu ani nie je dôvod.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som chcel len upozorniť.  

Pán Szabo,  

v te, v tom bode dvadsaťjedna, prepáčte, že až teraz 

som si všimol, že v tom dôvod a účel žiadosti máte zlý 
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dátum tej kúpnej zmluvy zo dňa 16. 12. 2020. Taký dátum 

ešte nenastal. 

Čiže, to len oprava.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za upozornenie.  

K bodu číslo dvadsaťtri sa už nikto ďalší 

neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo dvadsaťtri, Návrh na 

ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových 

priestorov v podchode na Hodžovom námestí eee 

v katastrálnom ú, teda v katastri Staré Mesto, tak ako máte 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovali traja poslanci.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 23-Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v 
prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom 

námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

 Prítomní: 32 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

M. Brat  ÁNO M. Debnárová NEHLASOVAL 

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

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

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

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade 

nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

súhlasí 

s výpoveďou týchto nájomných zmlúv: 

1. súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0018 18 00 

zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatku č. 1, 

2. súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0012 18 00 

zo dňa 31. 05. 2018 v znení dodatku č. 1, 

3. v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0014 18 00 

zo dňa 13 .07. 2018 v znení dodatku č. 1, 

4. v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 

zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2, 
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5. v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0026 18 00 

zo dňa 31. 05. 2018 v znení dodatku č. 1. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY ZA MESIAC JANUÁR A 
FEBRUÁR 2020 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťštyri, Informácia o 

vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Poprosím, myslím, pani Kiczegovú. 

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

oddelenia: 

Dobrý. 
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Ide o interpelácie, ktoré boli vybavené, ktoré ste 

podávali na zastupiteľstve v januári a v februári. Sú tam 

všetky odpovede tak, ako ste ich dostali. 

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. 

O tomto bode sa, myslím, nehlasuje. 

Hlasuje? Dobre. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Aha, otváram diskusiu k tomuto bodu. Áno. Ďakujem. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Zdravím. 

Ja len k svojej interpelácii, nechcem zdržovať, ale 

chcem vám, pani Kratochvílová, odovzdať list z ministerstva 

životného prostredia, kde opätovne konštatuje, že 

vykonávanie tejto údržby nie je pravdepodobne so zákonom. 
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Mohlo by z toho vyplývať nejaké konzekvencie, hlavne kvôli 

vyplácaniu faktúr Infraservisis (Infra services) ako 

nelegálneho. Čiže, ako trestnej činnosti. Aby ste to 

zobrali na vedomie. Je to z 23. 3. 2020. 

Eee pán Novák býva, je ešte súčasný generálny 

riaditeľ tam chce urobiť opakovanú kontrolu, čo si myslím 

osobne, že je to zbytočné, lebo už sa tam jedna urobila. 

Eee, ale minimálne treba rátať s tou, s týmto faktom, že 

pravdepodobne ak to skonštatuje opätovne ministerstvo 

životného prostredia, tak to bude veľmi vážne. Vážna vec. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že vedenie Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti sa týmto zaoberá.  

Ďakujem. 

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie k bodu 

číslo dvadsaťštyri.  

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo dvadsaťštyi štyri, 

berieme na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách 

poslancov mestského zastupiteľstva tak, ako máte uvedené 

v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
30. 04. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 24-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za 

mesiac január a február 2020 

 Prítomní: 32 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

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

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac 

január a február 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 30. 04. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 RÔZNE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme posledným bodom dnešného zastupiteľstva 

a je to bod číslo dvadsaťpäť Interpelácie.  

Ale to už bolo? Nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Rôzne. Áno, bod číslo dvadsaťšesť, ďakujem, Rôzne. 

Tak, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, 

vážená pani námestníčka za slovo. 

Chcel by som  možno v tomto bode veľmi, ale veľmi 

krátko otvoriť problém, o ktorom som sa dozvedel v podstate 

a len z médií, ako nový poslanec. 

Eee. Ide o problematiku šéfa Mestskej polície 

v Petžal, eee, v Bratislave. 
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Ja keď som sem ráno prišiel, neviem, či ste si 

všimli, tak vzadu je miesto určené pre šéfa mestskej 

polície kde má sedieť, bolo prázdne. Dokonca som si všimol, 

že niekto tam pravdepodobne z recesie položil nedopitú 

fľašu z borovičkou. Už zmizla odtiaľ.  

Ja som sa chcel spýtať teda, a ako poslanec nový, či 

teda je nejaký plán hlavného mesta akým spôsobom pristúpi 

k situácii, keď mestská polícia momentálne keď je veľmi 

potrebná a nemá svojho šéfa, či teda s plánuje nejaký nový 

výber, či niekto bude poverený. Toto som sa z médií 

nedozvedel, tak som dúfal, že dostanem nejakú informáciu aj 

teraz. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, dostanete informáciu. 

Poprosím, aby reagoval pán riaditeľ, pán Košťál, 

prihlásil sa. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Pán primátor to ko komunikoval na sociálnych sieťach, 

neviem či sa to dostalo do médií, ale riešenie je také, že 

pán terajší náčelník končí vo funkcii a mala by byť teda 

ukončená jeho práca pre mesto posledným dňom v mesiaci jún. 

A dovtedy bude vyhlásené a prebehne otvorené výberové 

konanie presne podľa pravidiel, ktoré sa aplikovali na 

výber riaditeľov, alebo členov predstavenstiev a takisto 

orgai šéfov organizácií mestských.  

Takže, výberový proces sa pripravuje a predpokladáme, 

že na za, na júnovom zastupiteľstve budeme schvaľovať, 

alebo teda, budete schvaľovať nového náčelníka mestskej 

polície.  

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 Korček. 

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

Ďakujem. 

Dovoľte mi taktiež reagovať. 
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Ja by som chcel oceniť tento krok, že magistrát bude 

pripravovať otvorené výberové konanie, pretože náčelník 

mestskej polície je s touto výnimkou teda posledného, sa 

vždy od roku 2002 vyberal na základe otvoreného výberového 

konania, aj keď to síce zákon nepredpokladá. Ale zákon to 

nepredpokladá ani pri obchodných spoločnostiach, ani 

rozpočtových, ani príspevkových.  

Takže, ja som rád, že táto výnimka, ktorá tu bola za 

súčasného vedenia, teda, už nebude platiť a nového 

náčelníka nájdeme na základe výberového konania.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja mám tri veci. 

Prvá je tá, že keď pani viceprimátorka hovorila v tom 

bode dvadsaťdva, že zašle materiály pánovi poslancovi 

Krížovi, aj pani Pätoprstej, tak by som ju poprosil, že 
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nech to zašle všetkým petržalským poslancom, ktorí sú tuto 

na mestskom zastupiteľstve, aby sme mali prehľad o tej veci 

všetci. 

To sa týka vlastne tej centrálnej rozvojovej osi na 

električky a príkupu tých pozemkov ako je  

Bosákova – Janíkov dvor pri tom Kauflande. 

Po potom druhá vec.  

Nechcem nejak úplne že do podrobnosti zachádzať, ja 

som aj podal teraz v tej veci už interpeláciu, len 

pripomínam, že by už naozaj bolo načase, aby sme sa 

venovali aj teda prioritám typu ako je začatie uplatňovania 

toho dotačného systému na rekonštrukcie pochôdznych terás, 

lebo máme momentálne štrnásť mesiacov od toho, čo krajská 

prokuratúra povedala, že je to úplne v súlade so zákonom. 

Za tých štrnásť mesiacov sa úplne zľahla zem po tom zo 

strany magistrátu. Nie je, neve neevidujem žiadny posun, 

napriek tomu, že vyčleňujeme každoročne v rozpočte 

dvestotisíc Eur na to. A tak by som bol rád, aby sme 

v tejto veci teda už to dotiahli tak, aby aj ľudia sa 

nemuseli obracať na nás, ale na to príslušné oddelenie, 

ktoré bude tie dotácie realizovať.  

No a posledná vec.  

Ja len pre istotu pripomínam, všetci to určite viete, 

že teda dnes je posledný termín na predkladanie majetkových 

priznaní.  
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Pripomínam to preto, pretože som predsedom tej 

komisie, ktorá to má na starosti. 

A zároveň aj chcem povedať, že viacerí ste sa na mňa 

obracali v uplynulých dňoch, ja sa ospravedlňujem všetkým, 

ktorí ma nezastihli, mám toho teraz viac, najmä keď 

parlament zasadá, neni, ne nemá harmonogram zasadnutí, ale 

je to naozaj ad hok (ad hoc) a aj my sa to dozvedáme na 

poslednú chvíľu. 

Tým, ktorí ma zastihli, tak som poradil, s niektorými 

som dokonca prechádzal aj celé to majetkové priznania, 

priznanie, aby to mali dobre. Tým ostatným, dúfam, že našli 

iný spôsob ako to správne vyplniť. Ale hlavne, nezabudnite 

to podať. A keď nie fyzicky, tak, tak otlačok poštovej 

pečiatky k dnešnému dňu, aby, aby sme sa tu nemuseli s tým 

trápiť potom ďalej. 

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Táňa Kratochvílová,  

nech sa páči, faktická. 
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Rada zareagujem. 

Ja som navrhla pánovi Krížovi a pani Pätoprstá sa 

pridala, mi na, naozaj každý týždeň v utorok popoludnie 

máme rokovanie so spoločnosťou METRO, ale nie len, aj so 

zástupcami mestskej časti Petržalka práve na túto tému.  

Tak som im ponúkla a keď majú záujem, že sa môžu stať 

súčasťou, alebo raz za čas sa môžu pripojiť a vypočuť si, 

že teda, čo sa deje, aký je aktuálny stav. 

Čo sa týka informovanosti o Nosnom systéme, myslím, 

že je to stanovené nejakým uznesením, že pravidelne sa 

predkladá informácia o stave prípravy tejto stavby do 

zastupiteľstva. 

Čo sa týka terás, neviem ja sa vyjadriť k tomu 

dotačnému systému. Nespadá to úplne po podo mňa, ale viem, 

že sa to rieši.  

Faktom je to, že sme pred dvomi, alebo možno už tromi 

týždňami boli aj s novým vedením GIBu (GIB) vytypovať 

havarijné stavy dvoch terás na Jungmannovej a na Námestí 

hraničiarov a v krátkej dobe budú tie havarijné stavy a aj 
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tie (poznámka: nezrozumiteľné slovo) schody, (gong) kde sa 

stal  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Budú ich opravovať. 

Pán Krajčír. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som v tom prípade tiež chcel poprosiť o tú 

pozvánku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja nadviažem na to, čo hovoril pán Vetrák o nejakých 

dôležitých veciach. 
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Ja evidujem, že tu bola iniciatíva a myslím, že aj od 

pána poslanca Cmoreja to vyšlo nedávno, písal mejl (mail) 

všetkým poslancom, že niečo by bolo treba s tým rokovacím 

poriadkom spraviť. Už je na čase, už sme o tom dávno 

rozprávali. A myslím, že pán Vetrák to mal tak nejako na 

starosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák to má na starosti.  

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja keďže sa mi vybil noutbuk (notebook) a pomaly už 

aj telefón, tak nie som si istá, či sme teraz si 

nevyriešili v zmene rozpočtu, pán poslanec dnes, lebo sa mi 

zdá, že sme tam dali, schválili mínusovú položku na 

pochôdzne terasy dvestotisíc Eur.  

Takže, pre tento rok vybavené.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak je to v poriadku.  

Pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som len chcel reagovať na pána poslanca Vetráka 

a hlavne mu poďakovať za pomoc pri majetkových priznaniach, 

lebo musím povedať, že bol jeden z mála, ktorý dokázal 

jediný ma usmerniť ako to vlastne všetko má byť. Bolo to 

pre nás vcelku nové.  

Čiže si myslím, že mu naozaj patrí eee aj za nás 

všetkých, podľa mňa, mestských poslancov, ktorí sa na neho 

obrátili veľká vďaka, že si našiel počas teda výkonu svojho 

mandátu čas aj na takéto veci. 

Ďakujem, Milan. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som neni autorom toho tlačiva. Rovnako to bolo pre 

mňa nové, keď som to vypĺňal. Ale samozrejme, v rámci 

možnosti keď viem, poradím aj ostatným.  

K tomu rokovaciemu poriadku.  

Áno, mňa to mrzí a ešte stále nemám pripomienky od 

jedného poslaneckého klubu, ale dobre, nebudem už na ne 

čakať. Môžme to urobiť potom aj za behu. Začnem zapracovať 

pripomienky tých ostatných poslaneckých klubov, aby to bolo 

už čo najskôr hotové.  

No a k tým terasám. 

No ak sa to aj z toho rozpočtu vyhodilo, tak viete, 

no tak je to pre mňa troška nepochopiteľné, lebo je to 

jedna z programových priorít na toto volebné obdobie.  

Ale dobre, ono v podstate tie peniaze sa nedajú míňať 

aj tak bez toho, aby sa určilo príslušné oddelenie 

magistrátu, ktoré to bude mať na starosti a troška interne 

sa upravovali pravidlá, ako sa to bude uplatňovať. 

Čiže, v tomto sa zatiaľ neurobilo, pokiaľ viem, nič, 

lebo snáď by som bol o tom informovaný. 
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Tak dúfam, že sa v tomto pohneme tiež (gong) 

v bližšej dobe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak to urobme (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Pani Pätoprstá. 

Nech sa páči,  

pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno, ďakujem.  

Ak dovolíte, poviem svoj osobný názor. 

Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať eee bývalému 

riaditeľovi mestskej polície Marekovi Gajdošovi za robotu, 

ktorú urobil v tomto meste.  

Veľmi si vážim eee, keďže viem o mestskej časti 

Petržalka, aké zmeny tam nastali. Veľmi si vážim aj akého 

tam máme teraz v súčasnosti veliteľa. Rovnako si ctí zákon. 

A oceňujem aj jeho postoj voči zákonu, aj akým spôsobom 

priznal svoju chybu, omyl a aké konzekvencie z toho 

vyvodil. 
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Máme veľmi málo čestných policajtov. Aj keď odišiel, 

je mi to ľúto. Ale myslím si, že urobil pre mesto veľký kus 

roboty a treba mu poďakovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem iba popovedať, že vlastne, pán, pán Gajdoš 

bude viesť mestskú políciu dokým nebude mať nového šéfa 

mestskej polície. Takže. 

A Igor Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Ja sa chcem vlastne takto verejne tiež pridať 

k tomuto poďakovaniu. 

S pánom Gajdošom som mal celkom intenzívnejší kontakt 

ako člen príslušnej komisie. Považujem ho doteraz stále za 

veľmi slušného človeka, čo sa aj odzrkadľovalo k tomu, ako 

sa k veci sám postavil. Mne je to veľmi ľúto.  

Myslím si, že rozhodnutie pána primátora nakoniec 

bolo správne. A dúfam, že nájdeme minimálne tak dobrého 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keď nemáme ďalšie body do diskusie, myslím, že toto 

bol posledný bod Rôzne, takže blíži sa ukončenie nášho 

zastupiteľstva. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uvidíme, či to májové bude v týchto priestoroch, 

alebo už bude lepšie a bude v Zrkadlovke.  

Myslím, že sme to tu prežili celkom v poriadku.  

A nálada bola občas hustá, ale asi za to môže tá 

tržnica. V tej zrkadlovke sme takí usporiadanejší.  

A ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem. A pracujeme 

ďalej. 

Ďakujeme. 

 

(ukončenie o 16.31 h ) 

X X 

 

 

 



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

 417 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


