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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

 

(09.15 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme si sadnúť a všetci sa upokojiť?  

Poprosím aj organizačné.  

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

Môžte, prosím vás, nerozprávať teraz chvíľku, pretože 

ide pietna spomienka na nášho kolegu a potreboval by som, 

aby sme sa všetci sústredili.  

Prichádzal som aj na ťažké rokovania nášho 

zastupiteľstva a nebolo mi eee pritom tak smutno ako dnes. 

Jedno miesto medzi vami eee, medzi vami zostalo totiž 

prázdne. Mie miesto Vladka Dolinaya.  

Vlado bol jeden z najférovejších a najskromnejších 

ľudí, akí sa v komunálnej politike pohybovali, akých som 

poznal a tešil som sa na každé stretnutie s ním. Nesmierne 

si cením, že on aj jeho kolegovia z klubu podporili ťažké 

rozhodnutia, ktoré naše mesto tak dlho potrebovalo. Za 

posledné dva roky. 
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Vlado mal plány a idey, ktoré už nenaplní. Verím 

však, že jeho úsilie o kompromis a jeho viera v lepšiu 

Bratislavu je tu, je to, čo tu s nami aj naďalej zostáva a 

zostane.  

Venujme mu teraz, prosím, minútu ticha. 

 

(poznámka: prítomní povstali a minutou ticha si 

uctili pamiatku zosnulého poslanca Vladimíra Dolinaya) 

 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem pekne. 
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OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých príto prítom poslancov a poslankýň, preto 

konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci, eee, nemám 

nikoho, organizačné, takže asi nikto.  

Pani viceprimátorka Štasselová, áno, dneska ráno. 

Takže nikoho nemám okrem pani viceprimátorky Štasselovej. 

Aj Jozef Krúpa, ale nemám tu ten papier, takže, takže, pán 

starosta Krúpa.  

A za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

Lenku Antalovú Plavuchovú. 

Ak nemá nikto žiaden iný návrh, dávam hlasovať 

o predloženom návrhu.  

Nech sa páči, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťtri. Poslancov a poslankýň. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 33 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč  B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO   

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov a poslankyne Milana Vetráka, Petra Lenča,  

Elenu Pätoprstú. 

Ak nemá nikto iný návrh, eee, prosím hlasujte 

o predloženom návrhu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 
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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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

 

P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poznáte tú, tú vec, žiadam vás, aby ste návrhy na 

zmenu a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii 

písomne, jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktoré sa 

nachádza na vašich stoloch. 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupites, zasadnutia mestského zastupiteľstva 

ste obdržali v elektronickej podobe v predchádzajúcom 

týždni. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 
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Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. Drahana 
Petroviča na uprázdnený mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

3. Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, ako 
občianky-neposlankyne v komisii územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

4. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30.06.2020, 31.07.2020 a k 31. 08. 2020 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2020 
- spracovateľ: sekcia financií  

6. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na r. 2020 
- spracovateľ: sekcia financií 

7. Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 
- spracovateľ: sekcia financií 

8. Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, 
akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 
2019 
- spracovateľ: sekcia dopravy 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí 
verejných priestranstiev v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy  
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10. Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2: 
Grantového programu na podporu športových a 
vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 
3 320,00Eur do 10 000,00 Eur 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

11. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 
podujatí pre rok 2020 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 

12. Menovanie člena/ členky správnej rady Nadácie mesta 
Bratislavy 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 

13. Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta 
SR Bratislavy 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

14. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 
03 Bratislava a návrh na poverenie vedením 
rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač , Na 
barine 5,  841 03  Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

15. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

16. Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 
Zoologická záhrada Bratislava 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

17. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, 
s.r.o. 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

18. Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard!  (o 
16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov) 
- spracovateľ: oddelenie vzťahov s verejnosťou 

19. Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti 
v lokalite Slnečnice- Zóna mesta a Zóna viladomy 
(mestská časť Bratislava – Petržalka)(o 16,30 h ako 
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druhý bod po vystúpení občanov) 
- spracovateľ: oddelenie vzťahov s verejnosťou 

20. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave 
Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do 
vlastníctva Mika Somíka v celosti 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej 
a Ing. Petrovi Turlíkovi 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

23. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, so sídlom v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Rača,  parc. č.  1517/5 
Ing. arch. Jane Chalupovej 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, 
Mgr. Jarmile Dobákovej 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, 
spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

28. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

29. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 06 
- spracovateľ: sekcia územného plánovania 

30. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR 
Bratislavou 
- spracovateľ: mestská časť Bratislava-Devínska Nová 
Ves 

31. Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou 
signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka 
- spracovateľ: oddelenie stratégií a projektov 

32. Návrh Manifestu verejných priestorov 
- spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy 

33. Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane 
prevádzky nocľahárne sociálnej služby krízovej 
intervencie neverejného poskytovateľa Depaul 
Slovensko, n.o. v sume 20 000,00 Eur 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

34. Návrh mimosúdnej dohody so žalovanou Máriou 
Uhrinovou Vinczeovou – Andalex, s.r.o. 
- spracovateľ: sekcia právnych činností 

 

 

35. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v 
súvislosti s pandémiou Covid-19 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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36. Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od 
nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov 
na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

37. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici 
v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety 
Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka  
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

38. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k 
pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 
a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve 
spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

39. Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 
15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice 
Bratislava 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

40. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 
30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 
27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 
80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 
24.-25.04.2013 a schvaľujú všeobecné podmienky 
obchodných verejných súťaží na prevod a nájom 
nehnuteľného majetku 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

 

41. Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa 
v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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42. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 
8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 
14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod 
Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, 
Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, 
Šustekova 29, Znievska 3, vlastníkom bytov 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

43. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov 
a garáží 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

44. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  č. 
249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod 
bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/2019 
zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na 
Trenčianskej 13 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

45. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

46. Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke) 

47. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie občanov 

 

Informačné materiály 

 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
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zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 
- spracovateľ: sekcia financií 

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 
- spracovateľ: sekcia financií 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

e) Informačný materiál o príprave nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ: sekcia územného plánu 

f) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. 
štvrťroka 2020 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

g) Informácia o odpustení zvýšenia nájomného o infláciu 
za rok 2019 nájomcom nebytových priestorov, ktorí 
boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Muškátová 2, Družstevná 4, 6, 
8, Hlaváčikova 4, Tupolevova 7, Černyševského 29, 
Jasovská 45, vlastníkom bytov 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

i) Informácia o podaní žiadostí o poskytnutie dotácie 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
na obstaranie náhradných nájomných bytov 
- spracovateľ: oddelenie stratégie a projektov  

j) Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
- spracovateľ: oddelenie ľudských zdrojov 

k) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
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hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej 
organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy  
- spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy 

l) Informácia o prijatých  opatreniach na odstránenie 
nedostatkov, zistených kontrolou mestského 
kontrolóra v organizácii Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

m) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej 
organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

n) Správa o plnení prijatých opatrení vyplývajúcich z 
kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami 
vynaloženými na externé služby pri vykonávaní 
činností v právnych veciach a veciach VO v ZOO 
Bratislava  
- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

o) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Mestské 
lesy v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

p) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, 831 
01 Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

q) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Zariadenie pre seniorov Gerium, Pri 
trati 47, 821 07 Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

r) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 
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Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

s) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Domov seniorov Lamač, Na Barine č. 5, 
841 03 Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

t) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 
04 Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

u) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a 
informačné stredisko 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 

v) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany 
pamiatok 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 

w) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Centrum voľného času, Pekníkova 2,  
Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

x) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Základná umelecká škola, Hálkova 56, 
Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

y) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej 
organizácii Základná umelecká škola, Istrijská 22, 
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Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

z) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj, 
jún a júl 2020 
- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 
Bratislavy 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný a ako bol aj 

zverejnený.  

Prosím prezentujte sa  teda, prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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Prítomných tridsaťpäť. 

Konštatujem, že návrh programu dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste schválili nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Návrh programu tak ako bol zverejnený 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč  B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A dovoľujem si vám oznámiť, že z rokovania mestského 

zastupiteľstva sťahujem  

bod číslo 32 Návrh Manifestu verejných priestorov,  

to je z dôvodu uum doplnenia niektorých ďalších častí, tak 
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aby bolo jasné akým spôsobom bude tento manifest verejných 

priestorov slúžiť, 

a bod číslo 34 pod názvom Návrh mimosúdnej dohody 

so ž žalovanou Máriou Uhrinovou Vinczeovou, Andalex, esero  

(s. r. o.). 

Na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva 

navrhujem zaradiť ďalšie 4 materiály,  

a to prvý pod názvom Návrh na poverenie poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v zmysle zákona SNR 369/1990 Zbierky 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako bod 

číslo 1A. 

To je ten eee poslanec, ktorý zvolá zastupiteľstvo, 

keď ja ho nezvolám. Myslím, že to bolo v minulom volebnom 

období to bola pani Katarína Augustinič, ale väčšinou bol 

zvyk, že to najstarší poslanec alebo poslankyňa 

zastupiteľstva. 

Druhý materiál pod  názvom eee Návrh na tajnú voľbu 

podľa článku 9 odstavcu jednu eee eee a tak ďalej eee 

Bratislavy magistra Petra Pilinského, poslanca mestského 

zastupiteľstva za predsedu komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva ako 

bod číslo 2A. 
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Tretí bod pod ná ná názvom Návrh na prihlásenie sa 

do dražby nehnuteľností v Bratislave v katastrálnom území 

Staré Mesto, situovaných v blízkosti Horského parku bod, 

ako číslo bod 17A. 

A štvrtý materiál pod názvom Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy eee 

ktorým eee číslo 503/2020 zo dňa 25. 6. 2020, ktorým bolo 

schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských 

častí hlavného mesta SR Bratislavy ako bod číslo 41A. 

 

A nech sa páči, teraz máte vy možnosti navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe.  

Otváram diskusiu. 

Teraz je tam pani starostka Aufrichtová, ale to je 

z eee. Je to s procesnou poznámkou ako keby. 

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

Áno. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Nech sa páči. 

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

Ja by som len chcela zabezpečiť úpravu názvu bodu 

pätnásť, personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a doplnenie o eee 

personálne zmeny do dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, nakoľko budem podávať 

pozmeňujúci návrh, aby potom názov bodu zodpovedal 

s obsahom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. 

To si povieme, že toto, že či to je (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

A nech sa páči, Milan Vetrák. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem informovať poslancov, pretože medzi 

nezaradenými bodmi je aj jeden materiál, ktorý som pôvodne 
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chcel predkladať na toto zastupiteľstvo, ale po dohode 

s vedením mesta by som ho predkladal pravdepodobne 

v októbri, na októbrové zastupiteľstvo. Týka sa to vlastne 

zmeny stanov štatútu firmy OLO vo vzťahu k dozornej rade. 

Členovia dozornej rady vedia, pretože to 

odsúhlasovali na dozornej rade. Tak to je jednak na 

informáciu. 

A potom aj pre ostatných, aj pre pána primátora, že 

v priebehu dňa ja budem musieť odísť zo zastupiteľstva, 

lebo je mimoriadna schôdza a je riadna schôdza, skrátené 

konia, proste, je toho viacej, takže nebudem môcť byť na 

celom zastupiteľstve. To len na začiatku, keď ste hovorili 

tých, ktorí sa ospravedlňovali aspoň z časti rokovania, tak 

dodatočne takto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dobre. 

Keďže nie sú ďalšie pripomienky, ideme hlasovať teraz 

o mmm o daných bodoch.  

Takže, body ktoré sťahujem, nemusíme hlasovať. 

O bodoch, ktoré pridávame ideme. 
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Aj o tých čo sťahujem?  

Ale naraz, alebo postupne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja to môžem stiahnuť a hotovo, nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Takže poďme na to.  

Takže hlasujeme o stiahnutí bodu číslo tridsaťdva pod 

názvom Návrh manifestu verejných priestorov. 

A nie naraz, ale postupne, organizačné, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To sa mi nezdá toto. Toto nikdy tak nebolo, podľa 

mňa.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre, poďme, poďme postupne, nech je to správne, ale 

musíme si toto dojasniť, lebo sa to mení, mám pocit, že 

každé zastupiteľstvo.  

To znamená, že hlasujme o bode číslo 32 stiahnutie 

z rokovania.  

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na stiahnutie bodu č. 32 Návrh Manifestu verejných 
priestorov  

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Druhý bod eee pod číslo 34 návrh mimosúdnej dohody. 

Hlasujem o stia, hlasujte, prosím vás, o stiahnutie bodu 

34. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na stiahnutie bodu č. 34  
Návrh mimosúdnej dohody so žalovanou Máriou Uhrinovou 

Vinczeovou – Andalex, s.r.o. 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 
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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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o zaradení bodu čís eee, bodu číslo 

ako 1A Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  
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Program rokovania MsZ  
 

-návrh na zaradenie bodu č. 1A  
Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 Prítomní: 37 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 NEHLASOVAL  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
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Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte za zaradenie bodu ako 2A, a to je 

návrh poslanca Petra Pilinského za predsedu komisie pre 

školstvo a tak ďalej.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na zaradenie bodu č. 2A  
Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ 

rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za 
predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 
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A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Prosím vás, hlasujme za tretí materiál pod názvom, 

pod bodom čí ako 17A Návrh na prihlásenie sa do dražby 

nehnuteľnosti v Bratislave. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na zaradenie bodu č. 17A  
Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v blízkosti 
Horského parku 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
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L. Antalová Plavúchová  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 
 
 

 
Nezaradení poslanci:   
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A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A štvrtý bod ako bod číslo 41A, a to je Návrh na 

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré sa týka 

zverenia nehnuteľného majetku do správy mestských častí. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  
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Program rokovania MsZ  
 

-návrh na zaradenie bodu č. 41A  
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým 

bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme teraz z pre, eee, zmeniť bod 15, to znamená, že 

ako to bolo presne, pani starostka? To proste, že čo tam 

máme zmeniť? 

Poprosím pani starostku zapnúť, aby sme si to 

povedali, čo tam treba doplna, lebo som to ne nerozumel 

celkom.  

Pani starostku Aufrichtovú. 

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

Doplniť  a dozornej rady v Bratislavskej rady 

v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Člena.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

a dozornej rady bévees (BVS). Hej? 

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

Uhm. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A to tam nemáme niekde nejaký iný bod?  

Nemáme to iný bod? Však to sme chceli akože to je 

dozorná rada bévees (BVS). 

Aha, že sa to doplní pozmeňovákom. A zabudol som. 

Ospravedlňujem sa. Dobre, ďakujem. 

Takže hlasujme za doplnenie dozornej rady bévees(BVS) 

do bodu 15. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

Ja som na to zabudol, sorry. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na doplnenie názvu bodu č. 15  
na konci sa pridávajú slová „a v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.“  

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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 
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Konštatujem, že uum, že program dnešného  za 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

upravený. 

 

(poznámka:  

Program: 

1. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. 
Drahana Petroviča na uprázdnený mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

1A. Návrh na poverenie poslanca Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý 
bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v 
zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

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

2A. Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ 
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra 
Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie 
pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, 
ako občianky - neposlankyne v komisii územného a 
strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 

 

4. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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splatných k 30. 06. 2020, 31. 07. 2020 a k 31. 08. 
2020 

5. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2020 

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

7. Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 

8. Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, 
akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za 
rok 2019 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene 
názvu častí verejných priestranstiev v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

10. Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2: 
Grantového programu na podporu športových a 
vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 
320,00 Eur do 10 000,00 Eur 

11. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 
podujatí pre rok 2020 

12. Menovanie člena/ členky správnej rady Nadácie 
mesta Bratislavy 

13. Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta 
SR Bratislavy 

14. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 
03 Bratislava a návrh na poverenie vedením 
rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač , Na 
barine 5, 841 03 Bratislava 

15. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, a v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
a.s. 
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16. Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

17. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, 
s.r.o. 

17A. Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v 
blízkosti Horského parku 

18. Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! (o 
16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov) 

19. Petícia za doplnenie verejnej občianskej 
vybavenosti v lokalite Slnečnice – Zóna mesta 
a Zóna viladomy (mestská časť Bratislava – 
Petržalka) (o 16,30 h ako druhý bod po vystúpení 
občanov) 

20. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave 
Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do 
vlastníctva Mika Somíka v celosti 

22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. 
Petrovi Turlíkovi 

23. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom 
v Bratislave 

 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. 
Jane Chalupovej 
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25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. 
Jarmile Dobákovej 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, 
spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom v 
Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

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

29. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 06 

30. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR 
Bratislavou 

31. Modernizácia riadenia križovatiek cestnou 
dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – 
Petržalka 

33. Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane 
prevádzky nocľahárne sociálnej služby krízovej 
intervencie neverejného poskytovateľa Depaul 
Slovensko, n.o. v sume 20 000,00 Eur 

35. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v 
súvislosti s pandémiou Covid-19 

36. Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od 
nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových 
priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

37. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej 
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ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety 
Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka 

38. Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k 
pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 
674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve 
spoločnosti INTERCOM Developments.r.o. 

39. Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 
15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice 
Bratislava 

40. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo 
dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo 
dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení 
uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 
1055/2013 zo dňa 24.-25.04.2013 a schvaľujú 
všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na 
prevod a nájom nehnuteľného majetku - STIAHNUTÝ Z 
ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM 

41. Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich 
sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

41A. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 
25. 06. 2020, ktorým bolo schválené zverenie 
nehnuteľného majetku do správy mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy 

42. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, 
Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, 
Bebravská 14,16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 
50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19,Donnerova 
7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, 
Šustekova 29, Znievska 3,vlastníkom bytov 
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43. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom 
bytov a garáží 

44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, 
ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 
pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 
325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo 
prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu 
na Trenčianskej 13 

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

46. Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke) 

47. Rôzne 

 

Informačné materiály 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia financií 

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 
- spracovateľ: sekcia financií 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

e) Informačný materiál o príprave nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ: sekcia územného plánu 
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f) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 
2020 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

g) Informácia o odpustení zvýšenia nájomného o infláciu za 
rok 2019 nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli 
zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

h) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Muškátová 2, Družstevná 4, 6, 8, 
Hlaváčikova 4, Tupolevova 7, Černyševského 29, Jasovská 
45, vlastníkom bytov 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

i) Informácia o podaní žiadostí o poskytnutie dotácie 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na 
obstaranie náhradných nájomných bytov 
- spracovateľ: oddelenie stratégie a projektov  

j) Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
- spracovateľ: oddelenie ľudských zdrojov 

k) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii 
Metropolitný inštitút Bratislavy  

- spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy 

l) Informácia o prijatých  opatreniach na odstránenie 
nedostatkov, zistených kontrolou mestského kontrolóra 
v organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

m) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

n) Správa o plnení prijatých opatrení vyplývajúcich z 
kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami 
vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností 
v právnych veciach a veciach VO v ZOO Bratislava  
- spracovateľ: sekcia životného prostredia 
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o) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Mestské lesy 
v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

p) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

q) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Zariadenie pre seniorov Gerium, Pri trati 47, 821 07 
Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

r) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

s) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Domov seniorov Lamač, Na Barine č. 5, 841 03 Bratislava 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

t) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava 
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

u) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v 
príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a 
informačné stredisko 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 

v) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v 
príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 
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w) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Centrum voľného času, Pekníkova 2,  Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

x) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

y) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

z) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj, 
jún a júl 2020 

- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 
Bratislavy 

koniec poznámky) 

 

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE K ROKOVANIU 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

po štrnásť nula príde na rad bod číslo štyridsaťšesť 

Interpelácie ako sme boli zvyknutí. V súvislosti s týmto 

bodom programu mestského zastupiteľstva mám na vás prosbu, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 60 

aby ste interpelácie predniesli ústne, ktoré, ak to 

povačuje, považujete za potrebné následne v písomnej forme 

imejlom (e-mailom) zaslali organizačnému oddeleniu na 

adresu zastupitelstvo@bratislava.sk. 

Dôležitá ešte technická.  

Dovolil by som si vás požiadať, aby ste v prípade 

opustenia svojho miesta vytiahli kartičku z hlasovacieho 

zariadenia. Či sa, čím sa vyhneme problémom pri hlasovaní, 

keď je kartička ostáva, je to ako keby ste tam boli 

prítomní, ale len nehlasovali.  

To znamená, že poprosíme vás počas prestávok sa bude 

riadne, bude sa vetrať Zrkadlová sála, takže aby ste 

nenachladli, opúšťajte Zrkadlovú sálu počas prestávok, 

samozrejme každý ako len chce.  
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BOD 1 VYHLÁSENIE NASTÚPENIA NÁHRADNÍKA 
ING. ARCH. DRAHANA PETROVIČA NA 
UPRÁZDNENÝ MANDÁT POSLANCA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pristúpime  tým pádom k bodu číslo jedna, a to je 

slávnostne, respektíve slávnostná časť dnešného programu, 

a to je zloženie sľubu nového poslanca inžiniera arch 

architekta Drahana Petroviča, ktorý na nastupuje ako 

náhradník na uprázdnený post po zosnulom Vladimírovi 

Dolinayovi.  

Novo nastupujúci poslanec Drahan Petrovič, 

vo volebnom obvode číslo šestnásť, Petržalka, mestská časť 

Bratislava, získal najväčší počet platných hlasov 

šesťtisícstopäť, kandidujúc za koalíciu  Progresívne 

Slovensko, SPOLU - občianska demokracia. 

Eee. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

v túto chvíľu požiadam pani poslankyňu, pani 

starostku Gabrielu Ferenčákovú o prečítanie sľubu.  

Prosím prítomných, aby povstali.  

(poznámka: všetci prítomní vstali) 
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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 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 

funkcie poslanca mies mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Ing. arch. Drahan   P e t r o v i č , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem si dať dole retiazku?  

Že mám rád, ale ťaží mi krk. (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Ďakujem veľmi pekne. 

Po tomto slávnostnom akte prajem novému poslancovi 

mestského zastupiteľstva pánovi inžinierovi Drahanovi 

Petrovičovi veľa úspechov v poslaneckej práci a teším sa na 

spoluprácu. 

(poznámka: povzdych) Teraz odovzdávam slovo, mmm 

predsedovi návrhovej komisie pánovi poslancovi Mi mi JUDr. 

Milanovi Vetrákovi, aby prečítal prednetné uzne, predme 

predmetné uznesenie k bodu číslo jedna nadväzujúce na túto 

slávnostnú časť dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, ako i na voľbu Drahana Petroviča. Poslanca 

mestského zastupiteľstva za člena komisie územného 

a strategického plánu a životného prostredia a výstavby 

mestského zastupiteľstva dňom 24. septembra 2020. 

A zároveň je potrebné schváliť aj zmenu v zasadacom 

poriadku mestského zastupiteľstva tak, ako vám bol 

predložený. 

Nech sa páči. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak ako bol 

predložený, teda jednak  

berieme na vedomie, že dňa 25. júla 2020 tragicky zahynul 

náš bývalý kolega pán Vladimír Dolinay,  

potom vyhlasujeme, že pán inžinier architekt Drahan 

Petrovič nastupuje ako náhradník za uprázdnený mandát 

poslanca na miesto pána Dolinaya, 

konštatujeme, že pán Petrovič zložil zákonom predpísaný 

sľub, 

volíme ho zároveň za člena komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, a to dňom 24. 

septembra 2020 

a schvaľujeme aj zmenu zasadacieho poriadku mestského 

zastupiteľstva s účinnosťou od 24. septembra 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 1-Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. 
Drahana Petroviča na uprázdnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 39 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  NEHLASOVAL 
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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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. Drahana 

Petroviča na uprázdnený mandát poslancaMestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie, 

že dňa 25. júla 2020 pri dopravnej nehode tragicky zomrel 

poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy Mgr. Vladimír Dolinay. 

 
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 Ing. arch. Drahana 

Petroviča 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 6 105 

platných hlasov, ktorý kandidoval za koalíciu Progresívne 

Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 
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C. konštatuje, 

že Ing. arch. Drahan Petrovič zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
D. volí 

Ing. arch. Drahana Petroviča, poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za člena 

komisie územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy dňom 24. septembra 2020. 

 
E. schvaľuje  

zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 24. septembra 

2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 1A NÁVRH NA POVERENIE POSLANCA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY, KTORÝ BUDE 
OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY V ZMYSLE ZÁKONA 
SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM 
ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH 
PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. Eee. Jedna A. Ideme na bod jedna A. Pristúpime 

k ďalšiemu bodu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva 

číslo, bod číslo jedna A  pod názvom Návrh na poverenie 

poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 

Zbierok o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Na na základe dohody poslaneckého grémiu navrhujeme 

eee, alebo mestské zastupiteľstvo navrhlo poveriť, me 

grémium za navrhuje mestskému zastupiteľstvu poveriť touto 

úlohou poslanca mestského zastupiteľstva Petra 

Hochschornera a od dňa 24. 9. 2020, tak ako je to uvedené 

v návrhu uznesenia.  

Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu ná programu. 

Nech sa páči. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

poveruje poslanca Petra Hochschornera zvolávaním zasadnutí 

mestského zastupiteľstva podľa paragrafu 12 odsek 2 zákona 

o obecnom zriadení.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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 nehlasoval jeden poslanec alebo poslankyňa. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 1A-Návrh na poverenie poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude 
oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 NEHLASOVAL  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 
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A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

poveruje 

poslanca Petra Hochschornera zvolávaním zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 12 ods. 

2 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH NA VOĽBU ČLENA MESTSKEJ RADY 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej a to je bod číslo eee mmm, prepáčte, 

teraz to mám. Áno. Návrh na voľbu člena Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Aaa, m m m. Nedá (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Áno. Ospravedlňujem sa.  

Poprosím o úvodné slovo k tomuto materiálu pani 

Kiczegovú z nášho organizačného oddelenia.  

Pani Kiczegová,  

nech sa páči. 

Kartičku máte?  

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

oddelenia: 

Mám kartičku, len.  

No, takže tuná.  

Takže tým, že pán námestník Káčer sa vzdal funkcie 

námestníka, na jeho miesto nastúpila pani Zaťovičová, ktorú 

sme zvolili za členku mestskej rady. Z titulu funkcie 
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námestníka je automaticky členkou mestskej rady, tak na jej 

miesto musíme zvoliť nového člena mestskej rady. A tuná 

z politických rokovaní vyšlo meno Rastislav Kunst, ktorého 

by sme dneska mali zvoliť v zmysle rokovacieho poriadku 

tajným hlasovaním, pokiaľ iní poslanec nenavrhne iný spô, 

nejaký poslanec nenavrhne nejaký iný spôsob hlasovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Takže teraz by sme mali, poprosím, aby asi niekto 

navrhol eee normálny spôsob hlasovania, nie tajný. Ten si 

odhlasujeme a potom odhlasujeme pána poslanca Kunsta do do 

mestskej rady.  

Áno, nech sa páči,  

pán starosta Chren. 

Funguje nám to? Tie zapínania?  

Pán starosta Chren.  

Počujte, asi je nejaký problém. 

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

Ďakujem veľmi pekne,  

pán primátor. 
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Ja by som len chcel udať ten procedurálny návrh, aby 

sa voľba vykonala verejnou voľbou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja odovzdávam asi, Milan, tebe slovo a ty to 

zorganizuješ.  

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Musíme tým pádom eee teda dôjde aj k formálnej úprave 

toho návrhu uznesenia.  

Čiže, nebude to o tom, že mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie, že teda bol tajným 

hlasovaním zvolený, ale, ale berie na vedomie, že jednak 

pani Zdenka Zaťovičová sa vzdáva členstva v mestskej rade 

dňom 24. 9. 2020 a tiež, že za člena mestskej rady volí 

magistra Rastislava Kunsta dňom 24. 9. 2020. 

Čiže, budeme takto verejne hlasovať o tomto návrhu 

uznesenia.  
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Môžte dať o ňom hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže už rovno hlasujeme o. nemusíme hlasovať o tom, 

že to bude verejná voľba, hej?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Prepáčte, jasne.  

To bol procedurálny návrh. Takže najprv o ňom a potom 

budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže dávam hlasovať o tom, aby voľba bola verejná. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nula, nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 2-Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
návrh p. Chrena, aby sa voľba člena mestskej rady vykonala 

verejnou voľbou 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Takže ten procedurálny návrh bol schválený a ideme, 

môžme schvaľovať návrh uznesenia, ktorý som pred chvíľou 

čítal. 

Môžte dať o ňom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže teraz už hlasujeme za pána poslanca v mestskej 

rade. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 2-Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
verejná voľba p. R. Kunsta za člena mestskej rady 

 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  NEHLASOVAL 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie, 

že Mgr. Zdenka Zaťovičová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, sa vzdáva 
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členstva v Mestskej rade hlavného mesta SR dňom 24. 09. 

2020. 

 
B. volí 

verejným hlasovaním poslanca Mgr. Rastilava Kunsta za člena 

Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňom 24. 09. 

2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 2A NÁVRH NA TAJNÚ VOĽBU PODĽA ČL. 9 
ODS. 1 PÍSM. B/ ROKOVACIEHO PORIADKU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY MGR. PETRA 
PILINSKÉHO, POSLANCA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, ZA PREDSEDU KOMISIE PRE 
ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej a to na bod číslo dva A. A ide opäť tajnú 

voľbu eee, mmm pána poslanca Petra Pilinského za predsedu 

komisie pre školstvo a tak ďalej.  

Takže nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

Prepáčte, otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán primátor. 

Tiež navrhujem, aby bola  verejná voľba. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Káčer. 

Okej, dobre. Ďakujem pekne. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Tým, teda môžme dať hlasovať o procedurálnom návrhu 

pána poslanca, či budeme voliť verejne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 2A-Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ 
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za 
predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

návrh p. Buocika na verejnú voľbu predsedu komisie 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

návrhová komisia. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Na základe toho, že procedurálny návrh bol prijatý 

a pristupujeme teraz k prijatiu uznesenia, teda k tej 

verejnej voľbe, tak bude treba aj formálne zmeniť 

uznesenie. 

Teda, nebudeme brať na vedomie, že sme tajným 

hlasovaním v zmysle toho príslušného článku rokovacieho 

poriadku zvolili pána Pilinského za predsedu komisie, ale 

budeme ho voliť v zmysle príslušného ustanovenia 

rokovacieho poriadku za predsedu komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva, a to dňom 24. 

septembra 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať o takto pozmenenom návrhu 

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. 
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Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 2A-Návrh na tajnú voľbu  

podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra 
Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
verejná voľba p. P. Pilinského za predsedu komisie.  

 

 Prítomní: 39 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ 

rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za 

predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

volí 

verejným hlasovaní Mgr. Petra Pilinského, poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za 

predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 

24. septembra 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 92 

BOD 3 INFORMÁCIA O VZDANÍ SA ČLENSTVA DANY 
MAREKOVEJ, AKO OBČIANKY - 
NEPOSLANKYNE V KOMISII 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:. 

Poďme ďalej. Bod číslo tri, Informácia o vzdaní sa 

členstva Dany Marekovej, ako občianky neposlankyne v 

komisii územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani námestníčka,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Zdenka    Z a ť o v i č o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som mala návrh na doplnenie tohto uznesenia, 

a to: 
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berie na vedomie  

vzdanie sa členstva magistri Zaťovičovej, poslankyni 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 24. 

9. 2020  

a po bé (B) volí,  

za prvé, Gabrielu Ferenčákovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za členku 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy k 24. septembru 2020, 

po druhé, inžinierku Soňu Svoreňovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku 

komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 24. 

septembru 2020. 

Ďakujem. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 94 

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 , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel prečítať doplňujúce uznesenie 

taktiež, a teda vzdanie sa členstva mňa, teda Juraja 

Káčera, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, v komisii finančnej stratégie, pre správu a 

podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 16. 9. tu 

mám napísané, ale asi to posuniem na termín, ktorý už bude 

teraz aktuálny. 

Komisii veľmi dôležitej pre mesto držím palce, nech 

naďalej rozhodujú tak dobre, ako doteraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Eee. Eee. Teraz neviem, prečo tam je stopka pre 

poslanca Vlačikyho. Veď. A to už ne neprestalo platiť tá 

minúta? To sme nezmenili? Ešte nie? Ja som myslel, že sme 

to zmenili niekedy.  

Okej. 

Takže ideme ďalej.  

Je tu niečo, čo sa týka ale tohto tiež vzdania sa. To 

znamená, že ja mu predsa len dám slovo, aby sme to celé, 

celé eee vyriešili v jedny, jedným hlasovaním.  

Takže pán poslanec Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel len poďakovať pani Marekovej za 

členstvo v našej komisii. Myslím si, že bola veľkým 

prínosom. A je mi teda ľúto, že komisiu opustila. Prajem 

jej všetko najlepšie v ďalšom pôsobení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Samozrejme, ďakujem všetkým. 

A samozrejme, nášmu bývalému viceprimátorovi prajeme 

všetci ďalšie, ďalšie dobré účinkovanie v jeho novej 

funkcii. Ja som rád, že ostal členom zastupiteľstva, 

takisto aj Dane Mareková, všetkým všetci ďakujú.  

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii v tomto 

prípade. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže v pôvodnom texte uznesenia to bolo bez 

očíslovania. Z toho sa teraz stane, teraz pani vedúca, bod 

A asi, že?  

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

oddelenia: 

Berie na vedomie. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Bod A, dobre.  

Čiže z toho sa stane bod A a potom začneme najprv 

pozmeňujúcim návrhom, o ktorom budeme hlasovať, ktorý 

predkladala pani námestníčka Zaťovičová. 

Čiže jednak, nebudem to celé čítať, ale jednak 

berieme na vedomie, že sa vzdáva členstva v komisii 

sociálnych vecí a potom budeme voliť pani Ferenčákovú do 

komisie finančnej stratégie a Soňu Svoreňovú do komisie 

sociálnych vecí. Všetko sa udeje k 24. 9. 2020. 

Môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 3-Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, 
ako občianky - neposlankyne v komisii územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
pozmeňujúci návrh nám. Zaťovičovej – vzdanie sa nám. 
Zaťovičovej členstva v komisii soc. vecí a návrh na 

schválenie členstva p. Ferenčákovej v komisii finančnej 
stratégie a p. Svoreňovej v komisii soc. vecí 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 99 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz. 

Ďakujem pekne. 
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Pokračujeme pozmeňujúcim návrhom pána, pána poslanca 

Káčera, ktorý znie, že teda pán poslanec sa vzdáva členstva 

v komisii finančnej stratégie tiež k 24. 9. 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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 tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 3-Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, 
ako občianky - neposlankyne v komisii územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
pozmeňujúci návrh p. Káčera – vzdanie sa p. Káčera členstva 

v komisii soc. vecí 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

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

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz si ešte potrebujeme odsúhlasiť tú pôvodnú časť 

uznesenia, lebo sme schvaľovali pozmeňujúce návrhy. 

Čiže, je to časť kde berieme na vedomie, že sa pani 

Dana Mareková vzdáva členstva ako neposlankyňa v komisii 

územného a strategického plánovania k 1. júlu 2020 

z osobných dôvodov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 3-Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, 
ako občianky - neposlankyne v komisii územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
hlasovanie o pôvodnej časti uznesenia – vzdanie sa členstva 

v komisii územného a strategického plánovania pani Dany 
Marekovej 

 

 Prítomní: 0 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 105 

Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej ako 

občianky-neposlankyne v komisii územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

A. berie na vedomie 

1. vzdanie sa členstva pani Dany Marekovej ako občianky-

neposlankyne v komisii územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 1. júlu 

2020 z osobných dôvodov, 

2. vzdanie sa členstva pána Ing. Juraja Káčera, poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

v komisii finančnej stratégie a pre správu a 
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podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 24. septembru 2020, 

3. vzdanie sa členstva Mgr. Zdenky Zaťovičovej, 

poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, námestníčky primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a 

rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy k 24. septembru 2020. 

 
B. volí 

1. Gabrielu Ferenčákovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy k 24. septembru 2020, 

2. Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku 

komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy k 24. septembru 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 4 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
06. 2020, 31. 07. 2020 A K 31. 08. 
2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k tridsiatemu 

šiestemu, k tridsiatemu prvému siedmy, k tridsiatemu prvému 

ôsmy dvetisícdvadsať. 

Nech sa páči, organizačné oddelenie.  

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

oddelenia: 

Takže predkladáme vám materiál plnenie uznesení k 30. 

6., k 31. 7. a k 31. 8. 

Uznesenia máte rozdelené, samozrejme, jak vždy do 

časti berie, splnené, priebežne plnenie, a plnené 

a niektoré uznesenia sú zdôvodnené prečo sa posúva termín 

o je návrh na určenie nového termínu plnenia uznesení.  

Nerušíme žiadne uznesenie teraz. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

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

Ja len krátko. 

Ospravedlňujem sa, že takýmto vstupom, len aby nebola 

neistota počas rokovania zastupiteľstva, pred chvíločkou 

sme s pani vedúcou organizačného ešte preverovali to znenie 

poslednej novely rokovacieho poriadku a je to tak, že tá 

jedna minúta je už zrušená. A potom akurát ten druhý návrh 

neprešiel, kde sa dávala možnosť, že sa môže ešte aj po 

skončení diskusie na návrh poslanca znovu otvoriť celá 

diskusia. To neprešlo. Ale minúta prešla. 

Čiže, aby ste sa páni poslanci neobávali prihlásiť aj 

po jednej minúte.  

Ešte raz, prepáčte, nepatrí to k tomu bodu, ale chcel 

som to povedať, aby, aby bolo jasné, ako rokujeme dnes.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, som si to pamätal dobre. A poprosím naše 

technické oddelenie, že tým pádom po minúte by sa tam 

nemala objaviť stopka. Okej?  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lenč.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som poprosil troška viac rozviesť, alebo viac 

informácii k tomu pod bodom dva šesť je tam info, 

informácia o trasovaní ropovodu, uznesenie 1147/2013 

a v tom plnení uznesenia je dvakrát použité že ne, čiže 

neprebiehajú práce a neu neukončené sú rokovania.  

Keby mohol k tomu niekto niečo povedať, čo sa tam 

vlastne deje. Ak teda to nie je nejaká tajná informácia. 

Možno z tých rokovaní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) sa pýtal. Je to 

otázka. Pán poslanec sa pýtal. 

Nech sa páči. Doplni, doplníme asi informáciu k tomu. 

Nemám teraz úplne jasnú predstavu. Neviem odpove, nevieme 

odpovedať na tieto otázky.  

To znamená, že o odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno, ďakujem.  

Čiže, pán, pán riaditeľ magistrátu, je tam zle 

prihlásený. Ne nechce už, nebude už hovoriť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že je tam. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Okej. 
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Ďakujem pekne. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, pretože 

neboli dané žiadne pozmeňujúce, doplňujúce návrhy,  

jednak v bode A berieme na vedomie päť splnených uznesení 

z roku 2019, 2020, 

v bode dva tiež berieme na vedomie priebežne plnenie 

uznesení, je ich tam uvedených dvadsaťjedna v príslušnej 

tabuľke, 

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

uznesení, tak ako sú uvedené v tabuľke. Je ich tam desať 

uznesení, ktorý, kde meníme termíny.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor 

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 nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 4-Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 

06. 2020, 31. 07. 2020 a k 31. 08. 2020 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06.2020, 31. 

07.2020 a k 31. 08. 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

1.2 č. 
  422/2020 časť A body 1 a 2 a časť B zo dňa 30. 4. 
2020 

1.3 č.   464/2020 časť B bod 1 zo dňa 28. 5. 2020 

1.4 č.   482/2020 časť C bod 2 zo dňa 25. 6. 2020 

1.5 č.   502/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

2.2 č.   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 

2.3 č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

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

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

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

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

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

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

2.10 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
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2.11 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 

2.12 č.   943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 

2.13 č. 1030/2017 bod 1, 1. alternatíva, zo dňa 8. 12. 2017 

2.14 č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 3. 2018 

2.15 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 

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

2.17 č.   149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 

2.18 č.   198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 

2.19 č.   202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 

2.20 č.   345/2019 časť  C zo dňa 21. 11. 2019 

2.21 č.   464/2020 časť B bod 2 zo dňa 28. 5. 2020 

 
 

B. schvaľuje 
 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. 
č.  

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

3.1 

riaditelia 
organizácií 
zriadených 
mestským 
zastupiteľstvom 

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

30. 6. 2020 

METRO, a.s. 
GIB, mestská 
 príspevková 
org. 
T: 31. 12. 
2020 
ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, 
CVČ Gessayova 
6 
T: 22. 10. 
2020 
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3.2 
dozorná rada 
ALIANCIA STARÁ 
TRŽNICA 

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

polročne: k 
30. 6 
a k 31. 12. 

vždy raz ročne 
k 30. 6. 

3.3 primátor 

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

pôvodný 
termín: 
štvrťročne 
zmeny 
termínov: 
T: mesačne 
T: každé 3 
mesiace 

T: 22. 10. 
2020 

3.4 primátor 

1326/2013 
časť B bod 2 
zo dňa 21. 
11. 2013 

každoročne 
k 30. 6. 

T: 22. 10. 
2020 

3.5 riaditeľ GIB-u 

943/2017 
časť C bod 1 
zo dňa 28. 9. 
2017 

do 30. 6. 
2018 
uznesenie 
nebolo 
v termíne 
splnené 
a nebol 
určený 
nový termín 
plnenia 

T: kontrola 
    štvrťročne 
počnúc 1. 10. 
2020 

3.6 primátor 

1030/2017 
bod 1 zo 
dňa 8. 12. 
2017 

bez termínu 
31. 12. 2018 
31.   5. 
2019 
30.   6. 
2020 

T: 22. 10. 
2020 

3.7 primátor 

1097/2018 
časť B bod 1 
zo dňa 15. 3. 
2018 

1. 6.  2018  
27. 9. 2018 
31. 5. 2019 
30. 6. 2020 

T: vždy ročne 
     k 31. 12 

3.8 primátor 
198/2019 
zo dňa 30. 5. 
2019 

bez termínu 
T: 30. 6. 
2020 

TK: polročne 
       k 31. 
12. 
       a k 30. 
6. 
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3.9 primátor 

202/2019 
časť B body 1 
a 2 
zo dňa 27. 6. 
2019 

30. 6. 2020 

T: 26. 11. 
2020 a ďalej 
v štvrťročných 
intervaloch 

3.10 primátor 

464/2020 
časť B bod 2 
zo dňa 28. 5. 
2020 

T: 31. 8. 
2020 

TK: 31. 10. 
2020 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5 INFORMÁCIA O PLNENÍ PRÍJMOV A 
ČERPANÍ VÝDAVKOV ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA I. POLROK 
2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Informácia o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 

2020. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo sekcii financií, asi 

pán Dobiáš alebo jeho kolegyňa. 

Nech sa páči. 
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Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Áno, ďakujem pekne za slovo. 

Prajem všetkým pekný dobrý deň.  

Dovoľte mi predstaviť materiál s názvom Informácia 

o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za I. polrok 2020. 

Rozpočet pre rok 2020 s celkovou vyrovnanou bilanciou 

vo výške štyristopäťdesiat miliónov bol tento rok 

upravovaný zmenami prijatými v zastupiteľstve už vo 

februári, následne v apríli a takisto aj v júni. Medzitým 

upravovaný je rozpočtovými opatreniami, pričom po týchto 

úpravách sa zmenila celková bilancia na 

štyristošesťdesiatdva miliónov Eur.  

Na úpravy mala vplyv hlavne pandemická situácia okolo 

koronavírusu, ktorý v prvom polroku 2020 zasiahol celú 

ekonomiku Slovenska a tým pádom aj priamo naše mesto. 

Z júnovej závierky vyplýva, že celkové príjmy mesta 

boli realizované v prvom polroku na úrovni päťdesiat 

percent a výdavky na úrovni približne tridsaťšesť percent, 

čo v konečnom dôsledku spolu s finančnými operáciami 

vygenerovalo celkový výsledok hospodárenia na úrovni plus 

päťdesiatšesť miliónov Eur.  
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Tento na oko pozitívny výsledok bol spôsobený 

viacmenej kvôli posunu výdavkov v čase. Jednalo sa hlavne 

o tieto výdavky: 

Finančné prostriedky cirka v sume pätnásť miliónov na 

prevádzku a mzdy pre rozpočtové, príspevkové organizácie, 

Dopravný podnik Bratislava, pre magistrát, mestskú políciu, 

ktoré boli čerpané až začiatkom júla. To znamená, posunuté 

v čase po polročnej závierke. 

Ďalej sa jednalo napríklad aj o nerozdelenú časť 

prijatej dane z nehnuteľnosti, ktorú mesto vybralo v druhej 

polovici júna, a to v sume osem celé tri milióna Eur, ktorá 

bola následne až v júli prerozdelená a distribuovaná 

mestským častiam.  

Celý tento posun výberu bol spôsobený hlavne teda eee 

pandémiou koranavírusu, kedy sme vlastne ten výber posunuli 

až na mesiac máj.  

Takisto mala na tento výpadok vplyv nečerpaná dotácia 

od Vlády Slovenskej republiky, ktorá bude vyčerpaná 

v ďalšom období na kapitálové výdavky. A jednalo sa 

o čiastku deväť celá päť milióna Eur.  

Vysoká miera neistoty v období počas pandémie, ale aj 

po, to znamená teraz a takisto aj v súčasnom období, 

spôsobila spomalenie a posunutie realizácie niektorých 
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projektov, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku hospodárenia za 

prvý polrok.  

Takže v skratke som takto predstavil predloženú 

informáciu a v prípade vašich otázok sme s kolegami 

k dispozícii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja som, žiaľ, nemohol z rôznych dôvodov sa zúčastniť 

na ostatnom zasadnutí, onlajn (on-line) zasadnutí 

podotýkam, komisie finančnej, a preto nemal som úplne 

komplexnú informáciu, nevyplynulo to ani z zo zápisu. Chcel 

by som poprosiť pána kontrolóra o krátke vyjadrenie 

k temuto, k tomuto bodu a nejaké zhrnutie jeho pohľadu na 

vec.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 121 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór,  

chcete sa k tomu nejak vyjadriť? (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) vás vyzýva poslanec?  

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

No veď, čiže, keď som bol oslovený pánom poslancom, 

aby som sa vyjadril k predloženému materiálu, viac-menej 

z pohľadu mestského kontrolóra, tento materiál hodnotím ako 

viac-menej spracovaný dobre. Ale viac-menej vychádza aj 

z toho to, že niektoré príjmy sa neplnia.  

Jednoducho, mesto bude mať ku koncu roku z môjho 

pohľadu problém, aby či už bežné príjmy, alebo kapitálové 

príjmy boli naplnené v súlade s rozpočtom.  

A hlavne a keď sa pozrieme aj na tú výdavkovú 

stránku, jednoducho, tie, tie projekty a tie ciele, ktoré 

boli v rozpočte na rok 2020 zadefinované a na čo viažeme 

stále nejaké finančné prostriedky, tak stále tieto, tieto 

ciele mám obavy, že sa do konca roku nesplnia.  
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To znamená, ku koncu roku budeme konštatovať, že máme 

prebytok v podstate v rozpočte a zase to na konci roka 

v rámci záverečného účtu prevedieme do, do Rezervného fondu 

a stále to bude tak nejak valiť pred sebou. 

Čiže, osobne si myslím, že by bolo vhodné aj pri, nie 

len pri, pri tomto bode, ale aj pri ďalšom bode sa možno aj 

tak kritickejšie zam zamyslieť a povedať si, stihneme 

jednotlivé projekty splniť? Nestihneme.  

Čiže, treba to jednoducho zastaviť a tieto finančné 

prostriedky presmerovať inde.  

Čo sa týka samozrejme tohto materiálu, to je hlavne 

informácia o plnení príjmov. Na jednej strane je 

chvályhodné, že neja, že ten veľký výpadok nenastal, ale to 

neznamená, že, že sme vyhrali celú vojnu. Možno iba mali 

maličkú bitku.  

Čiže, stále si myslím, že, že je nutné venovať tomuto 

pozornosť a hľadať stále nejaké vnútorné zdroje v rámci, 

v rámci magistrátu. Niektoré zdroje aj spolu s riaditeľom 

sekcie ekonomiky sme pomenovali. Takže myslím si, že na tom 

pracujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Ferenčáková,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa len chcela spýtať spracovateľa materiálu 

či sú nejaké prognózy, alebo nejaký reálny predpoklad, že 

ešte k akému výpadku príde do konca roka k výpadku z dani 

z príjmov? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No nech sa páči. 

Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Môžem priamo odpovedať.  

Čo sa týka výpadku príjmov v schválenom rozpočte, čo 

máme nastavené príjmy, tak na základe prognózy, ktorá bola 

zverejnená v podstate včera, alebo predvčerom, nám 

vychádza, že tie príjmy budú o niečo vyššie. Hlavne z dane 

z príjmov fyzických osôb. Hej?  
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To znamená, že my pripravujeme zmenu aj do rozpočtu 

októbro, teda októbrového zastupiteľstva a takisto do 

novembrového, kde budeme akoby reflektovať tieto nové 

prognózy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie sú ďalšie otázky, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo päť, Informácia 

o plnení príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu za I. polrok.  

Materiál berieme na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jedna a 

nehlasovalo jednen člen nášho zast. Je nula členov nášho 

zastupiteľstva. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5-Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020 

 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  
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J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

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:. 

Ideme ďalej. Bod číslo šesť, Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. 

Nech sa páči,  

pán Dobiáš, máte slovo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 128 

Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem pekne znovu za slovo. 

V tomto bode by som chcel za sekciu financií krátko 

predstaviť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy za rok 2020. 

Túto zmenu predkladáme v súlade s paragrafom 14 

zákona číslo 583/2004 v znení neskorších predpisov 

o rozpočtových pravidlách.  

Od posledného zastupiteľstva počas letnej prestávky 

bol rozpočet upravené dvoma rozpočtovými opatreniami. 

Jedným hneď po zastupiteľstve a to dňa 30. 6. a druhým na 

konci prázdnin zo dňa 24. 8. 

V kontexte celkovej pandemickej situácie tohoto roku 

a na základe požiadaviek útvarov magistrátu a mestských 

organizácií sme zapracovali do návrhu jednotlivé 

položkovité zmeny príjmov a výdavkov. 

Detailne sú spracované a nájdete ich v štandardnom 

formáte v predloženom návrhu. 

Ako materiálne významné položky môžem uviesť hlavne 

dve.  

Jedná sa o navýšenie kapitálových výdavkov na 

Dúbravsko-Karloveskú radiálu vo výške jedna celá štyri 

milióna Eur, ktoré navrhujeme kryť z Rezervného fondu,  
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a takisto sa v predloženej zmene rozpočtu navrhuje 

vklad hlavného mesta z Rezervného fondu do spoločnosti 

káespé (KSP) esero (s. r. o.) a síce na rekonštrukcie 

skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety 

galérie a Múzea mesta Bratislavy. 

Ide o významnú investíciu v oblasti kultúry, ktorú 

budeme následne komplexnejšie riešiť aj v návrhu rozpočtu 

pre roky dvadsaťjedna a dvadsaťdva.  

Menej materiálne významné položky v tomto návrhu 

zahŕňajú napríklad prípravu na druhú vlnu pandémie 

koronavírusu, alebo rekonštrukciu havarijného stavu terasy 

na Kúpalisku Tehelné pole. 

Chcel by som ešte upriamiť vašu pozornosť aj na záver 

materiálu, kde máte priloženú prílohu, ktorá pozostáva zo 

zoznamu investičných akcií pre rok 2020. uvedené sú 

v štruktúre ako boli schválené v pôvodnom rozpočte pre rok 

2020 a následne ako bude zoznam investičných akcií vyzerať 

v prípade schválenia tohto návrhu na zmenu rozpočtu.  

V krátkosti za mňa všetko. 

Ďakujem za pozornosť a nech sa páči, vaše otázky.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja len veľmi krátko opäť upozorním na dva fakty.  

V prvom rade eee ako sme sa dozvedeli aj z informácie 

z predchádzajúceho bodu, predpokladané príjmy sa neplnia 

tak, ako sme predpokladali a zároveň zadlženosť mesta 

postupne stúpa.  

Mrzí ma trochu, že sme nemali možnosť o tomto viac 

diskutovať na finančnej komisii z tých rôznych dôvodov. 

Pevne verím, že tá diskusia nás ešte čaká.  

A tento, podľa mňa, nie potešiteľný trend pri 

stúpajúcej zadlženosti a a neplnení predpokladov finančných 

nás môže dobehnúť v nejakom ďalšom období. Prípadne ak by 

bolo možné, rád by som tiež počul názor pána hlavného 

kontrolóra k tejto veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdime asi ostatných a potom s k tomu vyjadrite. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som sa chcela spýtať na jednu položku. Je to 

položka v bežno, zvýšenie bez bežného rozpočtu. Položka 

sedem bodka dva, bodka tri. A je i ide jedná sa 

o realizáciu verejného obstarávania na súťaž kreatívnych 

návrhov reklamných agentúr na kampaň sčítania obyvateľov 

2021. 

Ja nerozumiem, je to položka zvýšenie bežných 

výdavkov o štyridsaťtisíc Eur, tej formulácii realizácia 

verejného obstarávania na súťaž. Realizácia verejného 

obstarávania na súťaž má stáť štyridsaťtisíc? Alebo priamo 

tá realizácia?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Dobiáš,  

môžem ja, alebo vy? 

Môžem hneď k tomuto bodu.  

Jedná sa o realizáciu. Kde v texte bude chyba, to 

znamená, že jedná sa o realizáciu. Nie, nie o verejné 

obstarávanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno iba upresním, že o čo vlastne ide.  

Viete, že nás čaká sčítanie ľudu obyvateľstva, teda 

do, do marca dvetisíc budúceho roku. A je to pre nás 

absolútne zásadná vec. Nechceme nechať nič na náhodu. Bude 

sa pripravovať a pripravuje sa kampaň, ktorá bude nie len 

pre mesto ako magistrát, ale aj pre mestské časti. To už 

bolo v zadaní. Celú kampaň vieme preklopiť tak, aby bola 

použiteľná pre starostov a pre kohokoľvek tak, aby sme 

všetci spoločne strávili mesiac, možno dlhšie vštepovaním 

ľuďom do hlavy, že sa musia zarátať. Je to dôležité pre 

budúcnosť našeho mesta, aby to bolo iba jasné. 

Takže ďakujeme za tú chybu, čo ste tam asi našli.  

Nech sa páči, reakcia.  
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Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja si uvedomujem dôležitosť toho sčítania, 

samozrejme. Som veľmi rada, že toto je teda na tú 

realizáciu a nie na nejakú súťaž zase nejakých návrhov. 

Ešte že to sa jedná o zlú formuláciu. Ináč som ja s tým 

absolútne stotožnená. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som len rád eee upresnil, aby ľudia mali všetci 

vedomosť o tom, čo znamená zlé spočítanie pre Bratislavu. 

Napríklad, mestská časť Petržalka má podľa 

štatistického úradu stoštyritisíc obyvateľov. My v registri 

osôb evidujeme stosedemnásťtisíc ľudí s unikátnym rodným 
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číslom, ktorí sú naši obyvatelia s trvalým pobytom. Ak by 

sme mali tých, ktorých my vieme meno, priezvisko, rodné 

číslo jednoznačne identifikovať, je to rozdiel trinásťtisíc 

ľudí, čo pre mesto predstavuje štyri a pol milióna každý 

rok, v rozdelení tri milióny pre mesto a jeden a pol 

milióna pre mestskú časť ročne. To len aby bolo každému 

jasné o akých sumách pri zlom spočítaní ročne sa bavíme. 

V prepočte, ak by som vychádzal z tohto čísla, za desať 

rokov prišlo mesto o tridsať miliónov Eur na daniach. 

Mestská časť Petržalka o pätnásť miliónov Eur na daniach 

kvôli zlému spočítaniu z roku 2011. 

Takže, ja podporujem túto aktivitu a myslím si, že je 

pre mesto najdôležitejšie, aby sa správne spočítalo. Čím 

lepšie bude spočítané, tým bude ďaleko (gong) viac peňazí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že eee. Ešte, aby, aby bolo úplne jasné. 

Tých štyridsaťtisíc Eur, a aby to bolo jasné, pôjde na eee, 

jak je to tu napísané, kreatívna idea, kľúčové vizuály, 

scenáre, informačná mobilizačná kampaň. Takže to pôjde nie 

len za ten návrh, ale na výrobu všetkého, čo k tomu bude.  

Nie sú v tom peniaze na nákup nejakých médií, hej? 

myslím, že nebudeme mať peniaze, aby sme kupovali reklamu 
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na Markíze alebo niečo, ale určite sa budú nakupovať ešte 

mimo tohto badžetu (budget) eee nejaké asi onlajn (online) 

veci a tak ďalej.  

Takže toto je, aby sme, aby sme si to upresnili 

presne.  

Eee, nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

A ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Je to absolútne 

zásadná vec, na ktorú sa dosť chystáme. A budeme 

samozrejme, beriem to, že to, že to bude jednotná vec 

všetkých poslancov a poslankýň, starostov, starostiek a tak 

ďalej.  Nerobíme to pre magistrát, robíme to pre všetkých, 

samozrejme. Hej? A to bolo aj v zadaní súťaži. To je pre 

mňa dôležité. 

Nech sa páči, kto je? 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela ešte pripomenúť, že možno by nebolo 

zlé, urobiť aj nejaké stanovisko k legislatíve práve kvôli 

tomu, čo hovoril pán poslanec Hrčka. Eee, aby vlastne tie 

údaje neboli iba zo sčítania obyvateľstva, ale aby sa 
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urobil nejaký prienik aj s realitou. Je to, je to na vás, 

či tú legislatívnu zmenu navrhnete, ale myslím si, že teraz 

je veľká vôľa to zmeniť.  

Ale chcela som niečo iné hovoriť. Chcela som hovoriť 

k investičnému plánu.  

Veľmi pekne ďakujem oddeleniu, že ste sa potrápili. 

Je to veľmi prehľadné.  

Ja vás chcem veľmi, veľmi pekne poprosiť, na župe 

máme ešte kolonku stav plnenia. To znamená, to, čo už máte 

splnené, môžte sa s tým pochváliť, že je to splnené, alebo 

je to pozastavené z dôvodu, ja neviem, verejného 

obstarávania. Je to veľmi dôležité. 

A ešte vás chcem poprosiť o vyja, vysvetlenie 

skratiek, ako. Ja viem, že pre vás je to jednoduché, ale 

tie (poznámka: nezrozumiteľné slovo), tá, ten organizačný 

útvar niektoré skratky samozrejme sú nám jasné, ale 

niektoré sú naozaj, nevieme o čo sa jedná.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Kríž. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja len doplním kolegyňu Pätoprstú. O tomto probléme 

sme sa tu rozprávali nie len v minulom, ale aj 

v predminulom volebnom období.  

Ide o to, to, že sa eee financie pre jednotlivé 

samosprávy rozdeľujú na základe sčítania raz za desať 

rokov, je podľa môjho názoru totálne obsolventný a nejaký 

anachronismus, ktorý mne pripomína nejaký začiatok 

osemnásteho alebo devätnásteho storočia.  

Ja už som viackrát apeloval na to, aby aj vedenie 

mesta, ktoré má tú možnosť zúčastňovať sa zasadnutia vlády, 

navrhovalo, aby sa tento systém zmenil a aby sa to vych, 

aby sa vychádzalo priamo z registra obyvateľov. To by bolo 

najpresnejšie a najférovejšie. Lebo spoliehať sa na to, že 

či ľudia pod nejakým tlakom sa zapíšu, alebo nezapíšu a na 

základe toho mať príjmy, je podľa mňa veľmi, veľmi neisté. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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K tomu môžem iba zareagovať, že som sedel aj s touto, 

aj bývalou vládou, obidvoma vládami, pokiaľ som primátorom, 

presne kvôli tejto veci.  

My by sme chceli, aby to bolo podľa Registru 

fyzických osôb. Sedeli sme dokonca aj s vtedajším riaditeľ, 

vedúcou odboru riaditeľom Štatistického úradu, bojovali sme 

za to, aby to tak bolo. Problém je, že to by mohlo byť, 

muselo byť len tak pre celé Slovensko. A oni nie sú si 

úplne istí s rôznymi eee, eee, keď to mám tak povedať, 

akože mŕtvymi dušami, ktoré sú v tom zozname, do akej miery 

to je ten zoznam nepresný. A veľmi by to ovplyvnilo tú 

dynamiku tých aj rozdeľovania peňazí na celom Slovensku. 

Takže je to pre nich vec, ktorá mmm, napriek tomu, že 

sa usilujeme to zmeniť, zatiaľ eee, zatiaľ sme nenašli 

nejaké pochopenie. A dúfam, že nájdeme nejaké pochopenie, 

lebo je to nezmysel tak, ako to je robené, ako, podľa akých 

čísiel sa to robí teraz, je to nezmyselné.  

Chceš ešte, Ctibor, dodať niečo k tomu? Možno. Aby 

ste mali informáciu, že je jasné, že to. 

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

Iba dopĺňam pána primátora. 

My sme mali viacero rokovaní so štatistickým úradom, 

s ministerstvom financií, riešili sme presne to, že prečo 
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by Bratislava mala doplácať na to, že, že ten vývoj je teda 

aký jak, taký aký je. A tie čísla v mez v Bratislave oveľa 

vyššie. Oni to aj vidia v tom registri. Žiaľbohu, nenašli 

sme pochopenie a hlavne práve kvôli tomu, že majú pocit, že 

nemajú úplne presné čísla.  

Zároveň, ak ma mali nejakým spôsobom navyšovať 

Bratislave, museli by niekomu ubrať, čo je pre nich 

politicky ako keby veľmi náročné povedať, že komu teraz 

zoberieme. Zoberieme Námestovu tisíc, zoberieme Svidníku 

ďalších dvetisíc obyvateľov. Ako keby nie je v tom úplne, 

nie je v tom úplne poriadok práve preto, že je tam plno 

mŕtvych duší a že sú tam zaregistrovaní všetci obyvatelia. 

Takže, žiaľbohu, musíme teraz tútok nie že hru, ale 

túto vec musíme ťahať ďalej. Musíme sa pripraviť na to 

sčítanie, lebo myslím, že najbližších (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) rokov nemôžme očakávať nejakú zásadnú 

zmenu a Bratislava teda potrebuje sa dobre sčítať, aby mala 

lepšiu východziu pozíciu aj do ďalších rokovaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Hrčka,  

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

Ďakujem. 

Ja v tomto veľmi intenzívne komunikujem so 

štatistickým úradom a chcel by som všetkých potešiť, že 

paradoxne túto prácu za nás vcelku dobre odviedol 

štatistický úrad, ktorý na štatistické sčítanie, ktoré bude 

tento rok rozšíril tú metodiku spočítavania spôsobom, že 

nebude riešiť len tých, čo sa spočítajú, ale bude to 

porovnávať na registre, register osôb, register sociálnej 

poisťovne, register zdravotnej poisťovne.  

To znamená, že v prípade, že sa niektorí 

nedopočítajú, nespočítajú, oni ich napriek tomu budú vedieť 

dopočítať na základe týchto referenčných registrov. To 

znamená, dôležité je ale v týchto referenčných registroch 

mať naozaj čo najväčšie množstvo obyvateľov, aby oni vedeli 

jednoznačne preukázať, že existujú. 

Čiže, napriek tomu, že rovnako súhlasím s poslancom 

Krížom, že je absurdné, aby sme sa, aby sme, aby sa dane 

prerozdelovali podľa spočítavania raz za desať rokov, tak 

paradoxne teraz štatistický úrad tú metodiku na tohtoročné 

sp, na budúcoročné spočítanie nastavil tak, že všetky tieto 

ňuansy (nuansa) pre budúci rok vyčistí a už potom bude len 

na nás, si udržať to správne číslo. (gong) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Kolková.  

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

Bratislava - Devín: 

Ďakuje (poznámka: odkašľanie), ďakujem. 

Mám dve veci.  

V prvom rade by som len chcela upozorniť, eee v tomto 

návrhu sa Hradu Devín škrká tridsaťtisíc z bežných výdavkov 

a pardon, a kapitálových dvestoštyridsaťtisíc. 

Na mestskej rade som požiadala o vysvetlenie. Bolo mi 

povedané, že Hrad Devín neuspel s nejakou žiadosťou na 

Nórske fondy.  

Chcem preto upozorniť, aby sme s týmito peniazmi 

určite kalkulovali na budúci rok. Prebehli stretnutia. 

Myslím si, že pán riaditeľ mestského múzea tu nie je, ale 

on včera rokoval s kolegami s Rakúska.  

Ide o možnosť zapojenia sa do INTERREG programu. 

V podstate je rekonštrukcia Hradu Šalaburg (Schallaburg) 

v Raskúsku a teda vedeli by si, dokázali by si predstaviť 

spoluprácu s Hradom Devín. U nás je projekt podpísaný. Čiže 
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tam by jasne nemalo byť nič blokovať úspešnosť tejto 

žiadosti.  

Čiže, vlastne žiadam, aby sa v budúcoročnom rozpočte 

tiež teda uvažovalo s rekonštrukciou a a kalkulovali sa tie 

prostriedky. Myslím, že podať žiadosť na ten INTERREG je 

potrebné dokonca októbra. Čiže, predpokladané výdavky budú 

reálne až v roku dvadsaťjedna.  

Takže, nezabudnúť na to.  

A druhá vec.  

Chcem sa opýtať. Na mestskej rade takisto mi pán 

primátor prisľúbil, že budeme pokračovať akoby 

v nastavovaní modelu možného oddlžovania eee Mestskej časti 

Bratislava-Devín s tým, že sa vypracuje ako keby metodika 

toho ďalšieho postupu. Pre prípad, že by aj to teda odznelo 

v predchádzajúcom bode, že sa predpokladajú tie vyššie 

príjmy daňové. Takže je možné, že by vznikol priestor na 

aspom istú čiastku, alebo istú časť nášho dlhu začať 

znižovať tak, ako bol pôvodne pripravovaný model na tri 

roky.  

Čiže, musíme byť pripravený. 

A chcem sa opýtať, či pri sa tomu niekto venuje? 

Priniesla som také nejaké zápisy z rokovaní s veriteľmi, 

ktoré prebehli doteraz. Určite je potrebné, aby mesto, 
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alebo teda najlepšie pán primátor rokoval s veriteľmi 

opakovane, alebo teda za svoju úroveň za magistrát. 

A hovorím, mám tu podklady. Komu to mám dať? O tom, 

čo prebehlo doteraz a aktuálny stav.  

A či sa na tom robí, sa pýtam. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči. 

Pozbierame všetky otázky. 

Pán poslanec Kunst. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som doplnil a podporil takisto pani starostku.  

Národná kultúrna pamiatka (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) dvestoštyridsaťtisíc eur dole, ale podhradie, ktoré 

sme sa bavili o tom ako je v dezolátnom stave a do dnešného 

dňa sa tam neurobilo nič, čiže chodíme na sútok Moravy, 
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Dunaja, sú tam tie hnusné eee oplotenia. Naposledy tam bola 

pani prezidentka s pánom prezidentom zo Slovinska. Vyzeralo 

to veľmi, veľmi zle. Aj ten, tá pamiatka pri sútoku Morava 

a Dunaja.  

Čiže, rád by som aj by sa na toto prihliadalo či už 

v tomto rozpočte, alebo v budúcoročnom.  

Viackrát som to tu hovoril a nepohli sme sa tam nič.  

Ja viem, že je to problém asi nie len nás, ale tej 

sanácie toho podhradia.  

A samozrejme, taktiež chcem podporiť to oddlžovanie, 

aby sme sa ďalej posunuli. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Ožvaldová. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcela opýtať, možnože ja som to 

prehliadla.  
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Dohodli sme sa, že na základe memoranda podpísaného 

tristotisíc pre Podunajské Biskupice, stopäťdesiat vidím 

tam na parkovacie miesta okolo cintorínov, ale chýba mi tam 

ďalších stotridsaťtisíc na rekonštrukciu chodníkov na 

Krajinskej a Šamorínskej. Kde sa to nachádza?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Nech sa páči,  

pán Dobiáš. 

Zareaguje postupne. 

A ešte, ešte urobím. Pán Miškanin sa eee chcel k tomu 

vyjadriť. 

Nech sa páči.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Bol som oslovený, aby som sa aj vyjadril 

k predpokladanému, alebo predkladanému návrhu na zmenu 

rozpočtu.  
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Viac-menej môj názor ako hlavného kontrolóra je taký, 

že, že mesto v tomto roku viac-menej snaží sa spravi, 

správať hospodárne, ale výsledky tomu veľmi nenasvedčujú, 

lebo ak si zoberieme či už pri úprave rozpočtu v šiestom 

mesiaci, v štvrtom mesiaci, stále sa nám nejak ako zvyšujú 

výdavky.  

Chápem, že na strane príjmov neplníme tieto príjmy, 

lebo je tu KOVID (COVID), ale na strane príjmov sú niektoré 

príjmy, ktoré by sa vedeli ovplyvniť. Napríklad predaj 

majetku a podobne, ktoré sa jednoducho neplnia.  

Keďže neplníme príjmy, ale výdavky sa nám zvyšujú, 

tak tieto, tento rozdiel sme sa rozhodli, že v tomto roku 

bude krytý.  

A aby ste vedeli, aj v tomto materiáli je to 

napísané. V tomto roku mesto čerpalo úver vo výške 

štyridsaťdva miliónov päťstotisíc. Zvyšovalo sa daň 

z nehnuteľnosti tým, že bola schválená, že daň 

z nehnuteľnosti sa platí v splátkach, reálne v podstate tie 

peniaze budú chodiť postupne, čo bude mať možno aj vplyv na 

rozpočet mestských častí.  

Viazali sme výdavky. Napríklad, v štvrtom mesiaci sme 

viazali výdavky na hodnotu desať miliónov. Ale v šiestom 

mesiaci sme už viazali výdavky len v hodnote tri celá osem 
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miliónov a teraz je zase viazanie výdavkov len na tri celá 

osem miliónov. 

Čiže, otázka znie, všetky ostatné výdavky púšťame 

nech sa to míňa. Na druhej strane, obra, obrovský, obrovskú 

záťaž, či už minulého rozpočtu alebo aj toho rozpočtu nesie 

so sebou projekt Dúbravsko-Karloveská radiála, ktorá 

v podstate je dovolím si povedať s plnej ča časti 

financovaná mestom. Mesto si aj na to zobralo úver. 

Samozrejme, bude to následne refinancované, ale to bude 

zase v čase.  

Čiže, reálne si myslím, že, že, že to nevyzerá veľmi 

ideálne. A naviac všetky tieto výpadky okrem úveru sa snaží 

mesto vykryť aj tým, že berieme peniaze z rezervného fondu. 

Už v súvislosti aj s týmto materiálom, reálne z rezervného 

fondu berieme dvadsaťosem miliónov. Čiže ku koncu roku nám 

v Rezervnom fonde zostane jedenásť a pol milióna. Čo je pre 

mňa strašne málo, lebo ak nastanú nejaké nepredvídané 

predaje, či kúpy, alebo nejaké nepredvídané výdavky, tak 

reálne pre mesto jedenásť miliónov mať ako rezervu, je 

strašne málo.  

Čiže, moje stanovisko je, že skôr alebo neskôr bude 

musieť mesto začať šetriť na strane výdavkov a hlavne na 

fakultatívnych výdavkov. To znamená, reálne si povedať to, 

čo zákon neukladá ako povinnosť, tak zvážiť, či to mesto 

bude robiť, alebo nie.  
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Aj tuná medzi mat materiálom, v materiáli sú niektoré 

výdavky, ktoré sú, napríklad, otázne. Jeden výdavok, ktorý 

je tuná, teraz mám to otvorené, sedem jedna jedna, 

zabezpečenie personálnej agentúry, pracovníci na triedenie 

odpadu, čistenie počas Vianočných trhov sedemdesiattisíc. 

Otázka znie: Budú Vianočné trhy? Nebudú Vianočné trhy?  

Čiže, my teraz vyčleníme sedemdesiattisíc, ku koncu 

roku viac-menej nikto nevie či budú Vianočné trhy, ale už 

v podstate si ako keby zaťažujeme rozpočet takýmto 

výdavkom, ktorý si myslím, že asi na konci dňa ani nebude.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pána Dobiáša o reakciu. Na všetky otázky. 

Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som možno v krátkosti na pani (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) Pätoprstú ohľadom investičného plánu.  

Áno. Čo sa týka investičného, áno, budeme na ňom 

ďalej pracovať a budeme ho dopĺňať podľa možnosti. Snažíme 
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sa, aby to bolo, samozrejme, čo najviac čitateľné pre vás 

a pre všetkých.  

Čo sa týka Hradu Devín.  

K tomu padla, áno, pokým bude uplatnené, uplatnená 

táto položka pre rok dvadsaťjedna, samozrejme, budeme sa 

ňou zaoberať. To znamená, že je potrebné, aby bola 

uplatnená pre ten rozpočet.  

Takisto ohľadom oddlženiu Devína, 

akoby eee tú agendu, samozrejme, aj ja som nejakým 

spôsobom prebral. To znamená, ja sa, ja sa tomu takisto 

teraz nejakým spôsobom venujem, ale možno tam bude potom 

prípadne pán riaditeľ vedieť viacej povedať.  

Memorandum, eee Podunajské Biskupice 

budeme riešiť so splnomocnencom pre mestské časti, 

aby sme teda túto položku nejakým spôsobom teda si 

vyjasnili a prípadne, samozrejme, zaradili do, do rozpočtu.  

A k vyjadreniu pána hlavného kontrolóra ohľadom, 

v prvom bode možno ohľadom neplnenia, neplnenia príjmov.  

Ja by som chcel možno povedať to, čo sa týka toho 

neplnenia príjmov, my sa bavíme o neplnení príjmov 

kapitálových príjmov, pretože bežné príjmy plnené sú. Teda 

minimálne na to, na tej úrovni splneného, teda zníženého 

rozpočtu, ktorý, ktorý teda bol znížený pre bežné príjmy 

v júni na zastupiteľstve, tak tam tie príjmy napĺňané sú. 
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A ako som spomenul, predpokladáme, že daň z príjmu 

fyzických osôb bude plnená na vyššej úrovni na základe 

poslednej prognózy. 

Čo sa týka kapitálových príjmov.  

Áno, tam je nesúlad v podstate hlavne kvôli eee 

Dúbravsko-Karloveskej radiále, kvôli tomu posunu aj 

financovaniu, kde my sme dostali príjmy zo zdrojov 

z Európskej únie, ale ten posun je taký, že my očakávame, 

že čiastočne to bude presunuté do roku dvadsaťjedna.  

Takže toto je ten dôvod. Preto my musíme zabezpečiť 

to financovanie z vlastných zdrojov tento, tento rok, 

keďže, keďže tento rok bude tá akcia ukončená.  

A čo sa týka čerpania úverov. 

Áno, v rozpočte je štyridsať miliónov, alebo 

štyridsaťdva a pol, ale momentálne sme načerpali len úver 

dvanásť a pol milióna, ktoré je, ktorý je viazaný práve 

akoby na túto, na túto akciu. Iné úvery načerpané nemáme.  

My plánujeme, samozrejme, pokryť možné prípadné 

nesúlad akoby príjmov a výdavkov v rozpočte aj 

v nasledujúcom zastupiteľstve, rozšíriť to o načerpanie 

úveru zo štátnej pomoci. Pripravujeme ten materiál. Bude 

predložený akoby na, na, samozrejme, prediskutovanie a na 

októbrové zastupiteľstvo. A samozrejme, nejakým spôsobom 
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upravíme aj čerpanie teda tých, tých úverov, ktoré tam boli 

v tom júnovom zastupiteľstve schválené.  

Takže možno toľkoto k tým otázkam, ktoré, ktoré boli 

položené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Ožvaldová. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len pripomínam, že dobre by bolo, keby ste sa už 

dohodli ohľadom toho mimo memoranda, lebo v júni aj pán 

primátor mi to sľúbil, aj pán splnomocnenec a každý to 

počul a malo to už byť v aj v tejto zmene a nehovoriac 

o tom, že už sa to malo robiť ďa dávno. 

Takže, z tohoto hľadiska ja sa zdržím dneska.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  
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To znamená, že Bruno Konečný,  

bol by som potom rád, aby si mi dal nejaké hlásenie 

k tomuto.  

Je tu. Dobre.  

Lebo ja som mal za to, že to, tá dohoda, ktorú si 

pamätám z júnového zastupiteľstva, že bude naplnená. A som 

prekvapený, že nie je.  

To má Bruno, ty ustriehnuť, tak to, prosím, poďme 

doriešiť.  

A, okej. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo šesť, Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky na rok dvadsať 

dvadsať.  

Schvaľujeme ho v časti A, tak ako je uznesenie 

v materiáli. Neboli predložené žiadne návrhy. Takže, ako je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti jedna, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

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

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž NIE 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 202 92,00 Eur, 

2. zníženie bežných výdavkov o 221 141,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 140 000,00 Eur, 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 536 890,00 Eur, 

5. zvýšenie príjmových finančných operácií 

o 2 440 085,00 Eur, 

6. zvýšenie výdavkových finančných operácií 

o 1 187 028,00 Eur, 

7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 853 137,00 

Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 INFORMÁCIA O ODPÍSANÝCH POHĽADÁVKACH 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 
2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Eee. Bod číslo sedem, Informácia 

o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za 

rok 2019. 

Nech sa páči. 

Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem. 

Materiál Informácia o odpísaných pohľadávkach 

hlavného mesta Bratislavy za rok 2019 ako už vo svojom 

názve uvádza, má za cieľ informovať vás o pohľadávkach, 

ktoré už boli v roku 2019 v účtovníctve odpísané. 

Zdôrazňujem, že sa nejedná o materiál, ktorý predstáva 

pohľadávky na odpísanie.  

V súlade s paragrafom 15 odsek 5 vézeten (VZN) číslo 

18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Bratislava predkladáme informáciu o odpísaných pohľadávkach 

za rok 2019.  
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Súčasťou správy je aj tabuľková príloha číslo jedna, 

kde sú položkovite uvedené odpísané pohľadávky podľa 

jednotlivých dlžníkov, druhu a vzniku pohľadávky, ako aj 

dôvodu, pre ktorý boli tieto pohľadávky odpísané.  

Všetky tieto odpísané pohľadávky sú spolu v sume 

dvestodvadsaťdvatisíc Eur.  

Jedná sa hlavne o pohľadávky, ktoré boli nižšie ako 

desať Eur a tým pádom ich vymáhanie by bolo nerentabilné, 

o premlčané pohľadávky na základe uplatnenia námietky 

premlčania dlžníkom, pohľadávky u zaniknutých subjektov, 

alebo nevymožiteľné pohľadávky na základe súdnych 

rozhodnutí.  

V dôvodovej správe je popísaná aj genéza vzniku 

a bližšej špecifikácie dôvodu odpísania materiálne 

najvýznamnejších pohľadávok z predmetného zoznamu. Mám na 

mysli konkrétne spoločnosti Synafea (SYNAPHEA), Junak, 

Juvenus, Apolo biznis center (Apollo Business Center) alebo 

I en en es (CNNS). 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán kontrolór Miškanin, 

nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja tak ako aj na mestskej rade aj tuná chcem 

upozorniť, že čo sa týka odpísaných pohľadávok 

nespochybňujem, že tieto pohľadávky boli nev nevymožiteľné 

a jedinou cestou je ako kvázi odpísanie pohľadávok, len 

samotnému odpísaniu pohľadávok mala predchádzať jedna 

procedúra. To znamená, mesto malo predložiť mestskému 

zastupiteľstvu návrh na odpísanie pohľadávok a až následne 

mohlo dôjsť k odpísaniu pohľadávok v účtovníctve, lebo naše 

vézeten (VZN) 18 z roku 2011 v paragrafe 15 odsek 3 jasne 

definuje, že trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávky nad 

päťsto Eur schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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To znamená, alebo respektíve s touto pripomienkou, 

pán Dobiáš, vy asi o nej viete, ste to riešili. Máme to pod 

kontrolou, hej?  

Dobre. Okej.  

Ďakujem za pripomienku. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo sedem, Informácia o pod 

odpísaných pohľadávkach. 

Návrh berieme na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujme o tomto bode programu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsať, proti nula, zdržalo sa jedna, nehlasovalo 

sedem. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 7-Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 

 

 Prítomní: 38 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 7 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

informáciu o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 ZÚČTOVANIE VZŤAHOV DOPRAVNÉHO 
PODNIKU BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ S ROZPOČTOM HLAVNÉHO 
MESTA ZA ROK 2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta 

za rok 2019. 

Nech sa páči. Odovzdávam buď slovo pánovi Bošňákovi, 

alebo pánovi Jarolínovi.  

Nech sa páči. 

Ing. Dušan   J a r o l í n ,    vedúci oddelenia mestskej 

mobility: 

Dobrý deň. 
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Tak dovoľujeme si predložiť vlastne materiál 

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku s rozpočtom hlavného 

mesta za rok 2019. 

Tento materiál vlastne predkladáme samostatne 

z dôvodu, že v čase prípravy záverečného účtu hlavného 

mesta neboli vyčíslený rozdiel medzi výškou úhrady za 

služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom, 

keďže Dopravný podnik z objektívnych dôvodov nedisponoval 

účtovnou závierkou. 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá 

predstavuje rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo 

verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom predstavuje 

za rok 2019 výšku niečo bez sedem miliónov Eur.  

A dovolím si povedať, že časť týchto prostriedkov vo 

výške päť miliónov Eur už bola uhradená na základe 

uznesenia mestského zastupiteľstva 422, 2020, a preto 

vlastne následne príde len k úhrade niečo cez dva milióny 

Eur po schválení materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu k bodu číslo osem. 

Diskusia sa otvorila?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

Tak odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo osem, Zúčtovanie vzťahov 

Dopravného podniku Bratislava s rozpočtom hlavného mesta za 

rok 2019. 

Ja sa ospravedlňujem, ale v tom materiáli nemám 

uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zúč. Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku mesta 

Bratislava. 

Prosím, hlasujte. 
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Stačí takto, nie? 

Mali by sme hlasovať teraz. Čo sa deje?  

Otvorme hlasovanie. Prosím, hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno, oni chcú hlasovať. 

Prosím, hlasujte. 

Lenže, otvorte hla. Ďa. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo šesť 

Z prítomných tridsaťosem. 

Nech sa páči, ideme na bod číslo deväť. 

Ďakujem veľmi pekne, páni. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8-Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, 
akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019 

 

 Prítomní: 38 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová 

spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019 

 

Uznesenie  
zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení ekonomicky 

oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo 

verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením 
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Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a 

zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 

2023, za rok 2019, 

vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady 

za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s 

plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a 

zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste 

SR Bratislave na roky 2014 – 2023. 

 
B. schvaľuje 

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy v roku 2019. 

 
C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O ZMENE NÁZVU ČASTÍ 
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo deväť, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene 

názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo našim kolegom. 

Máte slovo. 

Ing. Ivan   Š a j t i , oddelenie vnútornej správy: 

Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci. 

Návrh všeobecno záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy o zmene názvu časti 

verejných priestranstiev v Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto bol spracovaný na základe uznesenia  miestneho 

zastupiteľstva príslušnej mestskej časti. 
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Zmena pomenovania verejných priestranstiev nebude mať 

vplyv na zmenu trvalého pobytu žiadnej fyzickej 

a právnickej osoby.  

Názvoslovná komisia hlavného mesta odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecno 

záväzného nariadenia.  

Komisia pre kultúru, média a ochranu kultúrneho 

dedičstva mestského zastupiteľstva odporúča  mestskému 

zastupiteľstvu schváliť návrh všeobecného záväzného 

nariadenia. 

Tento návrh všeobecno záväzného nariadenia od 31. 

augusta bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke hlavného mesta. Počas obdobia na uplatnenie 

pripomienok nebola doručená žiadna pripomienka.  

Gestorská komisia berie na vedomie, že k predloženému 

návrhu neboli doručené žiadne pripomienky a v súlade so 

stanoviskom názvoslovnej komisie odporúča mestskému schvá 

zastupiteľstvu schváliť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia.  

Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča 

mestskému zastupiteľstvu prerokovať materiál.  

A už iba posledná vec.  
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Že z dôvodu čí sčítania obyvateľov, domov a bytov 

bude účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy o zmene názvu časti 

verejných priestranstiev v Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto platný od 1. 6. 2021. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Aj po preštudovaní tohto materiálu som úplne presne 

nepostrehol aký je jeho účel na to, aby sme na existujúcich 

námestiach, ktoré svoj názov majú, mali zároveň park, ktorý 

bude mať ešte svoj vlastný názov.  

Ak teda by to malo byť niečo, súvisí s kategóriou 

prezentácie mesta, alebo nazvem to, a nie v zlom, nejakého 

piár (PR), myslím si, že je to nepoctivé, aby sme už 

existujúce parky označili a potom to vykazovali my ako 
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poslanci, vy ako primátor v nejakom zozname zrealizovaných 

parkov. Ale z toho nikoho nepodozrievam. Ale iný účel v tom 

stále nedokážem nájsť.  

Chcem sa preto spýtať, či boli oslovené aj priľahlé 

inštitúcie a vlastníci jednotlivých priľahlých 

nehnuteľností, povedzme na Námestí os slobody je Úrad vlády 

a tak ďalej, či oni vôbec sú informovaní o tom, že na 

námestí, ktorý priamo, ktoré priamo susedí s ich 

nehnuteľnosťou vznikne ešte nejaký iný, nazvime to subjekt, 

priestor, ktorý bude mať vlastný názov.  

A taktiež upozorňujem na eee jedno negatívum, a to je 

v prípade nejakých nepredpokladaných krízových, alebo 

v v havarijných situácií, môže sa stať nejaký, nejaká 

nehoda, trestný čin, akým spôsobom to bude daná, daná 

lokalita označovať? Keď niekto bude volať na záchrannú 

linku 211 a povie, stalo sa to a to  a je to na Námestí 

Slobody. Keď povie názov, je to v Parku Júliusa Fučíka, tak 

aby teda aj záchranné zložky vedeli kam majú vôbec ísť. Že 

teda je to Námestie slobody a nie nejaký park niekde za 

mestom.  

Ja teda upozorňujem na nejaké isté možno nedomyslené 

dôsledky tohto, tohto návrhu. A keď nemáme nejaký úplne 

relevantný dôvod, prečo to je nevyhnutné, tak nie som vôbec 

ja, za seba hovorím, pripravený hlasovať za. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len chcem upozorniť, že v dôvodovej správe je 

jasne napísané, že v priestore lokalít navrhovaných názvov 

parkov sa nenachádza žiadna obytná budova a zmena 

premenovania teda nebude mať žiaden vplyv na zmenu trvalého 

pobytu žiadnej fyzickej a právnickej osoby. To je dosť 

dôležitá informácia.  

A ten skutočný účel je vlastne ako keby definovanie 

toho parku aj pre budúcnosť.  

A to, že polícia dostane správu, že práve v parku na 

Kollárovom sa stalo, stala nejaká, nejaký priestupok, tak 

majú ešte väčšie upresnenie tej lokality. Takže nevidím, 

nevidím v tom problém, v tom, čo ste povedali.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

No, Park na Kollárovom námestí sa dá definovať aj 

dnes. Čiže, keď voláte políciu a poviete, že je to v parku 

na Kollárku, tak vedia tí policajti, kde to je.  

Ak to bude mať názov ako som povedal, napríklad Park 

Júliusa Su Satinského a poviete len ten názov, tak je 

možné, že tá zložka nebude vedieť presne kde to je.  

A ak to je, a ak to je, eee dobre. Akým spôsobom 

potom zabezpečíme, aby tam ostal park? No tak to si vieme 

definovať, podľa mňa, v územnom pláne. To nemusíme robiť 

názvom. Keď chceme zachovať nejakú funkciu nejakého 

priestoru, tak eee si ho, podľa mňa, nemusíme za 

zadefinovávať tým, že ho nejako nazveme. To neni ochrana 

priestoru. Priestora. Priestor sa definuje na základe 

územného plánu, ktorý si schvaľujeme my tu.  

To je môj názor.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o všeobecnom záväznom nariadení, čiže 

je tam potrebný istý počet poslancov.  

Je to bod číslo deväť. Nariaď, o zmene názvu časti 

verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, tak ako je uvedené v materiáli. Čiže, schvaľujeme.  

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 dvadsaťsedem, proti jedna, zdržalo sa dva, 

nehlasovalo osem. 
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Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9-Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí 

verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

 Prítomní: 38 Áno 27 Nie: 1 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 8 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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 ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  NEHLASOVAL 
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T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NIE P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí 

verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí 

verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto s účinnosťou od 01. 06. 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA PRIDELENIE DOTÁCIÍ 
V PODPROGRAME 2: GRANTOVÉHO PROGRAMU 
NA PODPORU ŠPORTOVÝCH A VZDELÁVACÍCH 
PODUJATÍ PRE PROJEKTY V SUME 
OD 3 320,00 EUR DO 10 00,00 EUR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo. Eee, teraz kde sme? 

Eee. Desať. Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 

2: Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích 

podujatí pre projekty v sume od tritisíctristodvadsať Eur 

do desaťtisíc Eur 
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Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne za úno, úvodné slovo, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia 

školstva, športu a mládeže: 

Predkladáme návrh na prerozdelenie dotácií v rámci 

Podprogramu číslo dva na rozvoj športových a vzdelávacích 

aktivít. 

Tieto vzdelávacie a športové aktivity sú na 

podujatia, ktoré sa konajú na národnej a medzinárodnej 

úrovni v hodnote od tritisíctristodvadsať do desaťtisíc 

Eur.  

Celkovo nám prišlo štyridsaťjedna žiadostí a z nich 

sme tridsaťsedem posudzovali v rámci komisie školstva 

a vzdelávania.  

Na celkové prerozdelenie dotácií je alokovaných 

päťdesiattisíc Eur. A verejnosť žiada od mesta 

dvestopäťdesiattisíc Eur.  
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Projekty, ktoré komisia školstva rozhodla, že by 

mesto mohlo podporiť. 

Ja sa ospravedlňujem, dobiehala som k bodu. 

Sú uvedené v návrhu uznesenia, to znamená, že ide 

o dvanásť projektov, ktoré máme v zozname v rozpätí od 

tritisícpäťsto do šesťtisíc Eur.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani poslan, pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Eee ja by som rada pozmeňovací návrh eee k uzneseniu.  

Vzhľadom na diskutovanie o tom, ako je koncipovaný 

bod číslo dva, kde sa navrhuje presun, presun dotácie 

dvadsaťtisíc Eur z celkovej alokácie na program pre žiadosť 

posudzovanú v rámci grantového programu Strategická podpora 
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kultúrnych podujatí pre rok dvadsať dvadsať žiadateľa Biela 

noc z dôvodu, že zrušil podujatie Biela noc. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz sme športové, pozor, teraz sme športové.  

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

Ale tak sa ospravedlňujem. Ja som videla, že desiatka 

a 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. 

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

A ja to mám. 

Tak, dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevadí. 

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

V poriadku. Tak v tom  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ide to za sebou. 

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

prípade nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisie. 

Ďakujem. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu číslo desať na pridelenie dotácií 

podprogram grantového programu na podporu športu, tak ako 

máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijané, prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo šesť. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 10-Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2: 
Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích 

podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 
10 000,00 Eur 

 Prítomní: 38 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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 ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2: Grantového 

programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre 

projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2 Grantového 

programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre 

projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur: 

1. Asociácia športových klubov Inter Bratislava, 

občianske združenie, Trnavská cesta 29, 832 84 

Bratislava, IČO 00678457 – Visegrad 4 Bicycle Race GP 

Slovakia – 3 500,00 Eur, 

2. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové 

aktivity, občianske združenie, Špitálska 2209/10, 811 

08 Bratislava, IČO 37929551 – Festival vedy Európska 

noc výskumníkov 2020 v Bratislave –3 400,00 Eur, 

3. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z., 

občianske združenie, Haanova 3153/52, 851 04 

Bratislava, IČO 42181101 –  Medzinárodný volejbalový 

turnaj žien Slávia EU Cup 2020 – 3 400,00 Eur, 
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4. Ľadové Medvede, Bratislava, občianske združenie, 

Medená 110/27, 811 02 Bratislava, IČO 31802796 – 

Preplavba kanálu La Manche – 4 000,00 Eur, 

5. BE COOL, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, 

Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO 35751452 – 

Telekom Night Run – 6 000,00 Eur, 

6. Klub 89, o.z., občianske združenie, Vazovova 2740/15, 

811 07 Bratislava, IČO 51103532 – Naša nedávna 

história: Druhá svetová vojna – 3 500,00 Eur, 

7. Slovenský zväz malého futbalu, občianske združenie, 

Jašíkova 276/24, 821 03 Bratislava, IČO 30865930 – 

Mestský výber Bratislavy v národnej lige malého 

futbalu – 3 400,00 Eur, 

8. Integrácia študentov o.z., občianske združenie, Staré 

Grunty 211/36, 841 04 Bratislava, IČO 42264545 – 

UNIHRY 2020 – 3 400,00 Eur, 

9. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske 

združenie, Hagarova 9218/4, 831 51 Bratislava, IČO 

00684040 – Festival vedy a techniky AMAVET 2020 – 

4 000,00 Eur, 

10. Youth@Bratislava, občianske združenie, Bleduľová 

6953/64, 841 08 Bratislava, IČO 50033719 – Organizácia 

TEDxYouth@Bratislava – 6 000,00 Eur, 
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11. Heracles, občianske združenie, Ďatelinová 5530/4, 821 

01 Bratislava, IČO 53107683 – WCT HERACLES Slovakia 

Junior Mens & Womens Cup 2020 – 6 000,00 Eur, 

12. Slovenská volejbalová federácia, občianske združenie, 

Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO 688819 – Finálový 

turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale 

žien a mužov – 3 400,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE 
ŽIADOSTI V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 
STRATEGICKÁ PODPORA KULTÚRNYCH 
PODUJATÍ PRE ROK 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo jedenásť, Návrh na poskytnutie 

dotácií pre žiadosť v rámci Grantového programu Strategická 

podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020. 

Odovzdávam slovo (poznámka: nezrozumiteľné slová) 
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Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Dobrý deň, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci,  

dovoľte mi predložiť Návrh na poskytnutie dotácií 

pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická 

podpora kultúrnych podujatí. 

Tento grantový program nadväzuje na programové 

vyhlásenie, kde sa zastupiteľstvo a primátor mesta 

Bratislavy zaviazali vybudovať grantový program, ktorý bude 

podporovať kultúrne podujatia výrazne obohacujúce kultúrny 

život mesta a podieľajúce sa aj na rozvoji turizmu 

a identity mesta Bratislava. 

Tento program bol na základe nového štatútu vyhlásený 

30. 6. 2020, bol približne mesiac na podanie po projektov, 

pričom nám prišlo dvadsať žiadostí. Z týchto dvadsať 

žiadostí štrnásť postúpilo na hodnotenie podľa pravidiel 

uvedených v štatúte grantového programu, ktorý tvorí aj 

prílohu tohto materiálu.  

Z tých štrná z dvadsať, teda zo štrnásť postupujúcich 

projektov v prvom kole hodnotenia komisia vlastne 

hodnotila, v zložení Silvia Hroncová, Jozef Kovalčík 

a Blažena Ambróz Sedrovičová, projekty podľa vopred 

stanovených kritérií. Z týchto projektov tak 

postúpilo do druhého kola desať projektov. Štyri 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 189 

projekty nesplnili tie kritériá nad sedemdesiat 

percent maximálneho počtu bodov.  

Druhé kolo hodnotenia prebiehalo na prelome 

augusta a septembra a jeho zavŕšením bolo verejné 

vypočutie všetkých kandidátov.  

Je dôležité povedať, že komisia zohľadňovala 

pri tomto vypočutí aj kovid situáciu. To znamená, 

medzi kritériami hodnotenia bolo aj zahrnuté to, či 

žiadatelia, ktorí predložili projekty, sú schopní 

vlastne splniť všetky kritériá a teda aj, aj 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.  

Na tomto základe a na základe kvality 

predložených projektov komisia navrhla podporiť 

z desiatich postupujúcich projektov sedem, pričom 

teda tri nenavrhla podporiť.  

Tento materiál bol predložený do komisie 

kultúry, ktorá navrhuje, alebo teda odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť tento materiál. 

A tiež mestskej rade, ktorá odporúča mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta prerokovať návrh na 

poskytnutie dotácií.  

Dovoľte mi doplniť dôležitú informáciu.  
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V rámci materiálu, ktorý sme vám predložili po konaní 

mestskej rady dňa 14. 9. jeden z organizátorov podujatí 

navrhnutých na podporu a síce občianske združenie Biela noc 

informovali, že podujatie Biela noc 2020 sa nebude konať 

a bolo zrušené. My sme to zohľadnili v tom návrhu 

uznesenia, ktorý máte pred sebou v bode dva, avšak dovoľte 

mi zároveň upozorniť, že dňa 23. 9., čiže včera, 

organizátor podujatia informoval, že podujatie Biela noc 

nakoniec bude v modifikovanej podobe, čo podmienky 

grantového programu umožňujú, pričom ten dôvod je ten, že 

medzitým aj Úrad verejného zdravotníctva, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, ako iste viete, zmiernil tie 

opatrenia, ktoré pre mesto Bratislava platia.  

Veľmi pekne 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, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 
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Eee. Ako bolo predkladateľom oznámené, eee to, že 

Biela noc bola ohlásená ako zrušená, bola v čase, keď 

platili eee nariadenia pre Bratislavský kraj sto ľudí 

v exteriéri. Za takýchto okolností bolo naozaj toto 

podujatie nerealizovateľné. Nakoľko došlo k zmierneniu tých 

opatrení a je možné väčší počet osôb združujúcich sa za 

účelom kultúrnych podujatí, eee modifikovaná Biela noc, 

ktorá bude rozložená do väčšieho času ako tých dvoch nocí, 

ale bude naozaj možno potiahnutá v rá, po dohode 

s vyhlasovateľom až do obdobia adventu, tak umožní rozložiť 

ten počet návštevníkov, ktorí by mali záujem o tieto 

inštalácie.  

Eee preto si dovolím v bod číslo dva predložiť eee 

pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý by znel: 

Eee. Presun navrhovanej dotácie vo výške dvadsaťtisíc 

z celkovej alokácie pre po pre program a žiadosť 

posudzovanú v rámci Grantového programu Strategická podpora 

kultúrnych podujatí žiadateľa BIELA NOC, občianske 

združenie z dôvodu modifikácie podujatia v dôsledku 

pandemických opatrení eee podujatie Biela noc Bratislava 

dvadsať dvadsať KOVID (COVID) eee organizátorom, to znamená 

teda, že posúvame tieto prostriedky a poskytujeme dotáciu 

vo výške desaťtisíc Eur  žiadateľovi podujatiu BRaK, ktorý 

bol riadne hodnotený a nezískal podporu len z dôvodu nedo 

nedostatku finančných prostriedkov. 
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Teraz by som len poprosila návrhovú komisiu, či tam 

má byť presun vo výške dvadsaťtisíc, alebo desaťtisíc, aby 

sme to mali správne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Desať a desať, nie? Desať a desať. 

To znamená, že ako to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej.  

To znamená, že ďakujem veľmi pekne pani starostke. 

Myslím, že to je veľmi dobrý kompromis. Asi ste to všetci 

pochopili. Na koniec Vianoc sa nejakým spôsobom odo odohrá. 

Takže tie peniaze majú právo dostať. Ale neodohrá sa v tej 

veľkosti. A zároveň prvý pod čiarou veľmi dobre hodnotený 

festival BRaK môže dostať nejaké prostriedky, ktorý 

nedostal.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

Pán Brat ešte príspevok. 

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

Ďakujem pekne. 
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Eem. Nechcem to komplikovať, ale som chcel v momente, 

keď v tej formulácii zaznelo, že eee festival BRaK nebol 

podporený len z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 

tak sa mi to zdalo byť prílišné zjednodušenie toho celého 

toho priebehu tej komisie, ale zároveň uznávam, že asi to 

je v tomto momente najjednoduchšie riešenie. Takže, nebudem 

dávať žiadny pozmeňujúci návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že počkáme dokým si návrhová komisia 

a predkladateľ tohto, tejto zmeny si to vyjasnia a môžme 

potom pokračovať. 

O jedenástej bude asi prestávka, jak klasicky býva, 

že?  

Okej. To bola jasná odpoveď rýchla.  

A aj ja už potrebujem tú prestávku (poznámka: so 

smiechom). 
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Čo to? Jaj, áno. Musíme vetrať. To bude z toho 

dôvodu, že sa bude vetrať. (gong) 

Okej. To znamená, že ideme eee. Dajte nám sekundu. 

Môžem povedať vtip alebo niečo zatiaľ. Musíme to. Povedz 

vtip? Mám povedať vtip? (poznámka: so smiechom)  

A to stále vysielame, že? (poznámka: so smiechom)  

(poznámka:  čaká sa na návrhovú komisiu, kým si 

vyjasnia znenie navrhovaného doplnenia uznesenia s 

navrhovateľkou) 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o návrhu pani eee architektky 

Aufrichtovej, a to zmenu v časti dva.  

Ja to radšej prečítam, aby ste vedeli, o čom 

hlasujeme.  

Čiže ten bod dva bude znieť eee takto: 
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Presun navrhovanej dotácie vo výške desaťtisíc Eur 

z celkovej alokácie pre program eee pre žiadosť posudzovanú 

v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 

podujatí pre rok dvadsať dvadsať žiadateľa BIELA NOC, eee 

z dôvodu modifikácie podujatia v dôsledku pandemmického 

opatrenia eee Biela noc Bratislava dvadsať dvadsať KOVID 

(COVID) organizátorom a poskytnutie dotácie desaťtusác Eur 

žiadateľovi podujatiu BRaK, ktorý dal, ktorý bol riadne 

hodnotený a nezískal podporu len z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov. 

Ideme hlasovať teda o tejto zmene. 

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 jedna, hla 

nehlasovalo sedem. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.11-Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2020 
 

návrh p. Aufrichtovej – bod číslo 2 uznesenia, dotácia pre 
o. z. BIELA NOC  a divadlo BRaK 

 

 Prítomní: 38 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 7 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ZDRŽAL SA 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 NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 197 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte ideme hlasovať ako o celku.  

Čiže ideme hlasovať o celku už s touto zmenou. Tak 

ako je uvedené v materiáli 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

plus táto zmena.  

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 jedna, nehlasovalo 

šesť. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.11-Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2020 
 

hlasovanie o uznesení ako o celku vrátane prijatej zmeny 
 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ZDRŽAL SA 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 NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2020 

Uznesenie  
zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci 

grantového programu Strategická podpora kultúrnych 
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podujatí pre rok 2020 na návrh hodnotiacej komisie 

týmto žiadateľom o grant: 

p.č. č.ž. organizácia právna 
forma 

názov projekt návrh sumy 
dotácie 

1 5 
Asociácia 
Bratislava 
v pohybe 

o.z. 

Bratislava 
v pohybe – 
medzinárodný 
festival súčasného 
tanca 

20 000,00 
Eur 

2 20 

Atrakt art – 
združenie pre 
aktuálne umenie 
a kultúru 

o.z. 

NEXT 2020: 
medzinárodný 
feestirval 
súčasnej hudby – 
21. ročník 

15 000,00 
Eur 

3 2 Človek v ohrození, 
n.o. 

n.o. 

Medzinárodný 
festival 
dokumentárnych 
filmov jeden 
svet 2020 

15 000,00 
Eur 

4 8 

Konvergencie – 
spoločnosť pre 
komorné umenie, 
o.z. 

o.z. 

Konvergencie – 
medzinárodný 
festival komornej 
hudby 

25 000,00 
Eur 

5 14 Nadácia Milana 
Šimečku 

nadácia 
[fjúžn] 15 – 
Spoznaj svet, 
ktorý máme doma 

10 000,00 
Eur 

6 6 Viva Musica! 
agency s.r.o. 

s.r.o. 
Viva Musica! 
festival 2020 

25 000,00 
Eur 

Spolu: 
110 000,00 
Eur 

 

2. presun z navrhovanej dotácie v sume 20 000,00 Eur z 

celkovej alokácie pre program (130 000,00 Eur) pre 

žiadosť posudzovanú v rámci Grantového programu 

Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020 

žiadateľa BIELA NOC, o.z., z dôvodu modifikácie 

podujatia v dôsledku protipandemmických opatrení Biela 
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noc Bratislava 2020 COVID organizátorom a poskytnutie 

dotácie v sume 10 000,00 Eur žiadateľovi/podujatiu 

BRaK, ktorý bol riadne hodnotený a nezískal podporu 

len z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  

Keď ľudia nehlasujú, sú tu ľudia, ktorí majú kartičku 

a len tu nie sú? A zabudli si vytiahnuť kartičku? Lebo mmm 

naozaj by sme si mali vyjasniť, lebo to potom v podstate to 

hlasovanie eee trošku skresľuje, hej? pretože ako keby eee 

byť neprítomný a nehlasovať sú dve rozdielne veci, si 

myslím a trebalo by si dať na to väčší pozor.  

Ale poďme ďalej. 
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BOD 12 MENOVANIE ČLENA/ ČLENKY SPRÁVNEJ 
RADY NADÁCIE MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dvanásť. Menovanie člena, členky správnej 

radácie, správnej rady Nadácie mesta Bratislavy. 

Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem za slovo. 

Dovoľte mi predstaviť materiál. 

Nadácia mesta Bratislavy má podľa nadačnej listiny 

členov správnej rady v počte deväť. Z dôvodu úmrtia člena 

správnej rady Nadácie mesta Bratislavy z radov poslancov 

mestského zastupiteľstva pána Vladimíra Dolinaya, má 

momentálne správna rada osem členov. Zo zákona o nadáciách 

a rovnako tak nadačnej listiny vyplýva, že do šesťdesiatich 

dní od zániku členstva niektorého členov správnej rady je 

potrebné, aby bol menovaný a navolený nový člen správnej 

rady.  

Dovoľujeme sa vám, si vám predložiť nasledujúci 

materiál, pričom návrh uznesenia znie: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje za člena správnej rady z radov poslancov 

mestského zastupiteľstva nadácie Nadácie mesta Bratislavy 

so sídlom Primaciálne námestie číslo 1, pána magistra 

Gábora Grendela na zvyšok funkčného obdobia.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Využijem to, že tento bod bol otvorený a teda 

rozpráva sa o Nadácii mesta Bratislavy. 

Ja ako v podstate novo no staronový poslanec, ktorý 

som tu nebol začiatkom tohto volebného obdobia, som nemal 

informáciu o o tom, akým spôsobom došlo k nápadu, návrhu na 

zriadenie tejto nadácie.  

Čítal som si, samozrejme, eee to, čo je 

v materiáloch, aké sú  úlohy nadácie a tak ďalej, a tak 

ďalej.  Zatiaľ som však nemal žiadnu informáciu o tom, aké 

konkrétne projekty nadácia podporuje.  
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Prečo sme potrebovali, alebo prečo mesto potrebovalo 

zriadiť novú nadáciu, keď mám informáciu o tom, že 

v minulosti malo mesto viacero nadácii.  

Ja týmto nebudem teraz zaťažovať a eee zdržovať 

program, pretože  v orgánoch teda nadácie sú kolegovia 

poslanci, čiže ja sa budem obraciať, obracať priamo na 

nich, len pri tomto mojom pátraní mi padla do oka zmluva 

o spolupráci, ktorá je na internete medzi hlavným mestom 

a nadáciou a zaujal ma tam jeden údaj. Tá zmluva končí 

31. 12. 2020. Čiže, zmluva medzi mestom a nadáciou kopíruje 

iba čisto volebné obdobie tohto zastupiteľstva a tohto 

primátora. To by šom si možno poprosil o nejakú krátku 

informáciu, prečo tomu tak je?  

Čo sa týka finančných prostriedkov, ktoré tam boli 

presunuté z mesta a akým spôsobom boli využité, budem sa to 

pýtať členov tej nadácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec, ja si myslím, že bude úplne fajn, keď 

sa stretnete s našou riaditeľkou kultúrneho oddelenia alebo 

sekcie a dohodnite si s ňou stretnutie. Myslím, že vám podá 
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všetky informácie, vám to vysvetlí. Bola to vec, ktorá bola 

tu viackrát predstavovaná, keď sa volila. Ma majú na to 

nejaké dôvody. 

Takže budem rád, keď  dostanete od mesta komplexnú 

a kompletnú informáciu. A máte na ňu plné právo. Pýtajte 

sa, je to fér myslím.  

Takže poprosím eee, pani riaditeľka, aby ste pána 

Kríža informovali.  

A pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Keďže som bola členom aj predchádzajúcej Ars 

Bratislavensis, takže chcela by som veľmi oceniť eee alebo 

povedať aj pánovi poslancovi Krížovi, už poslanci 

nerozhodujú o jednotlivých projektoch, rozhoduje o tom 

nezávislá komisia odborníkov, alebo autorít z oblasti 

kultúry z rôznych druhov kultúry a považujem to za veľký 

prínos.  

A dúfam, že to potom aj podporí, keď sa bližšie 

zoznámi s nadáciou.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Eee. Pani. Myslím, že nie. Vysvetľovanie si nechajme 

asi. 

Nech sa páči, spracovateľ.  

Nechcel by som tú diskusiu zbytočne. 

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem pekne. 

Dovoľte mi len faktickú poznámku. 

K tej zmluve o spolupráci medzi hlavným mestom 

a Nadáciou mesta Bratislavy je dôležité uviesť, že to 

trojročné obdobie a ten finálny termín, ktorý pán poslanec 

spomenul nesúvisí s volebným obdobím, ale súvisí s tým, že 

správna rada Nadácie mesta Bratislavy aj v zmysle nadačnej 

listiny schválila programovú stratégiu nadácie na tri roky.  

Čiže, to je také štandardné obdobie troch rokov.  

A tým, že nadácia vznikla 15. januára 2020, hold je 

to tak, že z toho dôvodu teda je to rámcované do konca roka 

dvadsaťdva. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela ako nová predsedníčka klubu  

SaS-OKS-NOVA, ktorej Vlado bol zástupcom v nadácii povedať, 

že som veľmi rada, že túto pozíciu po Vladovi Grendelovi, 

teda po Vladovi Dolinayovi zastane Gábor Grendel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo dvanásť bez zmeny, tak 

ako je uvedené v materiáli.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 209 

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 nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 12-Menovanie člena/ členky správnej rady Nadácie 
mesta Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Menovanie člena/ členky správnej rady Nadácie mesta 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Mgr. Gábora Grendela z radov poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za člena 

správnej rady nadácie „Nadácia mesta Bratislavy“ so sídlom 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, na zvyšok 

funkčného obdobia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 PERSONÁLNE ZMENY V MESTSKEJ POLÍCII 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vieme dať ešte dva body, prosím vás, pred prestávkou, 

alebo už ideme na prestávku?  
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Dajme ešte dva body, Janko. Chcel by som tu tie dva 

body byť a po prestávke tu chvíľu nebudem môcť byť. 

Ospravedlňujem sa a ďakujem za pochopenie.  

To znamená, že Personálne zmeny v Mestskej polícii 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Ja možno dám iba taký úvod. 

Viete, že na konkurze, ktorý bol minule, ten prvý 

konkurz bol po odstúpení náčelníka Gajdoša, komisia nikoho 

nevybrala, je v súčasnej dobe poverený pán Lehotský, 

vicenáčelník. Teraz bola nová komisia, nové výberové 

konanie.  Bol vybratý nový náčelník mestskej polície. 

Nech sa páči,  

Veronika Ľahká. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Hlavné mesto na základe odporúčania výberovej komisie 

z júna 2020 vyhlásilo nové výberové konanie na pozíciu 

náčelníka alebo náčelníčky mestskej polície.  

Do výberového konania bolo prihlá, bolo doručených 

šesť kompletných prihlášok, pričom vypočutia pred komisiou 

sa zúčastnili štyria kandidáti.  
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Toto vypočutie prebehlo 14. 9.  v roku 2020. Výberová 

komisia odporučila primátorovi hlavného mesta navrhnúť na 

mestskom zastupiteľstve vymenovanie magistra Miroslava 

Antala do funkcie náčelníka mestskej polície.  

A tento materiál je vlastne predkladaný na mestské 

zastupiteľstvo z dôvodu a v zmysle ustanovenia paragrafu 2 

odsek 3 zákona o obecnej pa polícii, v zmysle ktorého 

náčelníka obecnej polície na návrh prime primátora vymenúva 

a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Polakovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som bol účastný na te na tom prvom výbe výberku 

ako pozorovateľ. Myslím si, že bol, že bolo šťastné 

riešenie, že teda sa išlo do druhého výberového konania. Na 

tom druhom už som teda bol prítomní iba na diaľku pri tej 

verejnej časti. Každopádne osobne som s výberom spokojný. 

Myslím si, že komisia vybrala najvhodnejšieho kandidáta.  
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Ja by som chcel navrhnúť zmenu doplnenie uznesenia po 

dohode aj s pánom predsedom komisie pre ochranu verejného 

poriadku eee, teda predkladatelia sú Igor Polakovič, Ľuboš 

Krajčír a Monika Debnárová, pri čom za tú prvú časť kde kde 

vymenúva magistra Miroslava Antala do funkcie, teda to bude 

bod A a bod bé (B) bude vlastne žiadosť eee kde 

zastupiteľstvo žiada náčelníka mestskej polície, aby 

najneskôr do konca marca 2021 predložil na mestské 

zastupiteľstve, zastupiteľstvo plán reforiem v mestskej 

polícii hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy.  

Ten dôvod je taký, že v prípade vlastne toho ako keby 

predchádzajúceho eee eee funkčného obdobia pána Gajdoša, 

ktoré bolo dobré a veľmi dobre sa s ním spolupracovalo, ale 

nám v tej komisii chýbal vlastne nejaký spísaný, spísané i, 

jasný, jasná cesta, nejaký jasný cieľ kam tá polícia má 

smerovať a ako ju chceme meniť.  

Čiže, aj nám ako poslancom by sa veľmi hodilo, aby 

sme vedeli potom nejakým spôsobom kontrolovať tie výsledky, 

aby takýto dokument, strategický dokument bol spísaný.  

Samozrejme, sa nemusí volať Plán reforiem, môže to 

byť nazvané nejako inak, len do toho uznesenia som to 

nejako musel nazvať.  
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Predkladám teda tento návrh aj návrhovej komisii.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá, faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Doplním pána poslanca.  

Ja som bola na obidvoch výberových konaniach ako 

pozorovateľ a chcem veľmi oceniť aj postup magistrátu, aj 

celý priebeh bol veľmi, veľmi korektný.  

A len taký osobný postreh. Myslím si, že bolo celkom 

dobré rozhodnúť sa prerušiť, alebo teda nevybrať v prvom 

kole a radšej sa sústrediť na kvalitu a podľa mňa to bolo 

efektívne rozhodnutie a myslím si, že kľudne sa môže po, 

takto, zobrať si to ako nejaký vzor, že keď komisia nie je 

si istá, tak radšej urobí druhé výberové konanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 216 

Ja chcem aj poďakovať poslancom a poslankyniam, ktorí 

boli ako pozorovatelia, alebo členovia komisie, zložitá, 

ťažká vec a ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa to podarí. 

A ďakuje aj za za tento pozmeňovací návrh. Podľa mňa 

je to dobrá vec.   

Pán starosta,  

nech sa páči. Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som teda len jednu vec, že škoda, že sa nám 

neprišiel predstaviť. Myslím, že eee tí, ktorí sú v komisii 

na ochranu verejného poriadku ho poznajú, ale myslím, že 

ostatní poslanci nie.  

Takže možno len taká drobnosť, že aspoň aby všetci 

videli ako vyzerá, keď ho niekde stretnú, kto to je.  

A na druhej strane, ja teda by som rád v tejto, 

v tomto momente apeloval aj na primátora, aj teda na nového 

náčelníka, ktorý predpokladám, že bude teraz odsúhlasený, 

aby sa trošku výraznejšie zasadil pri pomoci aplikácie 

parkovacieho systému. To znamená, nejakého pilotného 

projektu v mestskej časti Petržalka. Lebo my si 

deväťdesiatpäť percent roboty odrobíme, ale bez spolupráce 
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s mestskou políciou nevieme riešiť vymožiteľnosť toho 

nastaveného parkovania v Petržalke. A chápem, že to ešte 

neni momentálne celobratislavský problém, ale keď to 

nedokážeme vyriešiť ani v Petržalke v noci, tak to nebudeme 

schopní riešiť ani v celej Bratislave cez deň, lebo tie 

požiadavky a presuny a podobné veci budú ďaleko 

zložitejšie, komplikovanejšie, aj personálne nároky budú 

omnoho vyššie.  

Že ja by som len jednu z vecí poprosil teda, aj to, 

čo možno hovoril kolega poslanec Po pá Polakovič, že ak 

teda tam bude nejaký plán, tak ja by som teda uvítal, aby 

v tom pláne bolo napísané, že, že naozaj tá parkovacia 

politika nebude, alebo bude jedna z dôležitých vecí, lebo 

naozaj bez spolupráce s mestskou políciou mám už len jedinú 

možnosť, začať spolupracovať so štátnou políciou, lebo 

nemám iný nástroj ako, ako vymáhať parkovaciu politiku.  

My urobíme registráciu, kontrolu, všetko a na konci 

dňa ostaneme visieť na represívnej zložke. A objektívna 

zodpovednosť v nedohľadne. Nehovoriac o tom, že aj keby sa 

schválila, tak jej aplikácia v praxi potrvá niekoľko 

mesiacov. To zas nech si nikto nemyslí, že keď parlament 

schváli objektívnu zodpovednosť pre mňa - za mňa aj teraz 

1. 10., že od 2. 10. objektívna zodpovednosť bude fungovať. 

Nie, nebude. Videl som to v Prahe. A tie technické 

požiadavky, certifikácie, garancie toho, že ten digitálny 
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záznam je ne nemodifikovaný a originálny sú tak vysoké, že 

potrvá rádovo veľa mesiacov, kým sa vyvinie nejaký projekt, 

kým to bude schválené, či už Národným bezpečnostným úradom, 

ale inou certifikačnou autoritou.  

Čiže, bez fungujúcej mestskej polície, naozaj sa 

nevieme ďalej pohnúť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem iba upozorniť na to, že eee nový náčelník, 

v prípade jeho zvolenia, nastúpi, myslím že od 1. januára. 

Taká bola jeho požiadavka. Dovtedy náčelník v zastúpení 

bude ďalej pán Lehotský. Len pre vašu informáciu. 

A podľa mojich informácií, bolo onlajn (on line) 

stretnutie a predstavenie nového náčelníka pre poslancov. 

Takže asi to ušlo iba niekde. 

Pán poslanec Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Ja som ani nečakal, že by tu pán adept na nového 

náčelníka bol, lebo zatiaľ sa to ešte nikdy nestalo. 

Podľa mňa by, teda uznávam, že, že bolo to onlajn (on 

line) stretnutie a, a kto chcel, mohol nejakým spôsobom 

zistiť o koho ide, ale asi by sa mu nič nestalo, keby bol 

aj teraz tu. Ale nevadí. 

Teraz sa od nás očakáva, aby sme ho schválili, ale ja 

sa ešte troška vrátim k tomu, čo kolega Polakovič 

navrhoval. Veľmi s tým súhlasím. A bol by som rád, keby sa 

tam nejakým spôsobom zakomponovalo aj to, že aký úmysel má 

hlavné mesto s jazdeckou políciou, lebo poslanci asi 

dostali všetci list. Ja, ja neviem z akého dôvodu, ale 

v každom volebnom období sa tu proste objaví nápad rušiť tú 

jazdeckú políciu. Tak bol by som rád, keby, keby sa k tomu 

mesto nejako vyjadrilo, aké sú s tým zámysly.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Určite áno. K tej jazdeckej polícii poviem jednu vec. 

Je to, mám to na stole a bavíme sa o tom. Je to, 

rozpočet je stoosemdesiat až dvestotisíc. Sú tam, myslím že 

päť koní, sedem ľudí. Každý kôň môže robiť hodinu, dve. Je 

to proste paráda, na ktorú teraz, podľa mňa, nemáme peniaze 

a vyhodnotíme to a urobíme, som pripravený, ak to bude 
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vyslovene nevýhodné pre mesto, jazdeckú políciu zrušiť. 

Zatiaľ, zatiaľ to nerealizujem.  

Zatiaľ je to diskusia, ktoré, ktor, o ktorej sa oni 

dozvedeli a samozrejme, poslali ten mejl (mail) a ja sa aj 

za nimi zastavím, pôjdem sa s nimi stretnúť osobne. Takže 

je to vec, ktorá úplne otvorene sa diskutuje a neni.  

A hlavne, te, tiež čakám na názor aj nového 

náčelníka. Presne tak. To už je vec, ktorá, ktorá počká na 

nového náčelníka.  

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa zúčastnila toho onlajn (on line) tej o, tej 

onlajn (on line) prezentácie novozvoleného náčelníka. Chcem 

mu teda popriať po januári keď nastúpi na svoju pozíciu 

s riadnym výkonom veľa síl.  

Staré Mesto je mestskou časťou, ktorá je silne 

odkázaná na výkon mestskej polície. A chcem dať odkaz 

mestskej polícii, rovnako vedeniu, že v poslednom období sa 

veľmi stupňujú podnety na to, že verejný poriadok 

a rezidenčné parkovanie proste je vo veľkej miere 

zanedbané. Je to, proste sú to desiatky vecí, ktoré keď sa 
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odbíjajú, tak musíme reagovať, že to nie je kompetencia 

Starého Mesta, ale jedna, zjednáva v tej veci náprava teda, 

alebo snaha toho, aby sa to podchytilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Lehocký nás počúva, takže dúfam, že sa za vami 

zastaví a poďme to okamžite riešiť. Je tu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Budeme hlasovať dve hlasovania. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu pána Igora Polakoviča, Moniky 

Debnárovej a Ľuboša Krajčíra v časti bé (B), čiže ideme 

schvaľovať túto zmenu: 

Žiada náčelní, eee, mestské zastupiteľstvo žiada 

náčelníka mestskej polície, aby najneskôr do konca marca 

2021 predložil na zastupiteľstvo Plán reforiem mestskej 

polícii hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Ideme teda o tomto texte hlasovať, aby sa začlenil do 

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali tri poslankýň alebo poslanci. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 13-Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
návrh p. Polakoviča, Moniky Debnárovej a Ľuboša Krajčíra – 

časť B uznesenia – Predloženie Plánu reforiem mestskej 
polície 

 

 Prítomní: 39  Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 223 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku vrátane 

bodu A aj bé (B). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte teraz dáme iba jeden rýchly bod, lebo už je tu 

pani riaditeľka a aby sa nemusela vracať  
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(gong) 

A dáme prestávku. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja poslancov alebo poslankýň . 

Je prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 13-Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
hlasovanie o celku v znení prijatého doplnenia 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. vymenúva 

Mgr. Miroslava Antala do funkcie náčelníka Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 

Bratislava, dňom 01. 01. 2021. 

 

B. žiada 

náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

aby najneskôr do konca marca 2021 predložil na Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy plán reforiem v 

Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: do 31. 03. 2021 

koniec poznámky) 
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BOD 14 NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽKY 
ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE DOMOV 
SENIOROV LAMAČ, NA BARINE 5, 841 03 
BRATISLAVA A NÁVRH NA POVERENIE 
VEDENÍM ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE 
DOMOV SENIOROV LAMAČ , NA BARINE 5, 
841 03 BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže pred prestávkou dáme ešte štrnásty bod, a to je 

Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov 

seniorov Lamač. A a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Lamač. 

Nech sa páči, šéf sekcie sociálnych vecí. Nech sa 

páči Sergej Kára. 

Mgr. Sergej   K á r a ,  poverený vedením sekcie sociálnych 

vecí: 

Dobrý deň prajem. 

Milé poslankyne a milí poslanci, 

dovoľujeme si predklada, predložiť materiál, ktorého 

názov za, už zaznel.  

Materiál je prirodzeným krokom k prekl predkladáme ho 

z dôvodu skončenia pracovného pomeru pani riaditeľky 
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Floriansovej, ktorá sedí tu so mnou, z dôvodu jej 

rozhodnutia.  

Zároveň teda súčasťou materiálu je aj poverenie pani 

doktorky Baňasovej, ktorá taktiež sedí po mojej pravici, na 

dočasné vedenie zariadenia.  

A dovolím si vás informovať, že aktuálne prebieha 

výberové konanie na túto pozíciu.  

V prípade akýchkoľvek otázok pani riaditeľka doktorka 

Floriansová je tu s nami.  

A zároveň teda informácia, sociálna komisia aj 

mestská rada odporúča tento materiál na schválenie.  

K návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta po prerokovaní 

materiálu odvoláva pani doktorku Floriansovú s funkcie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač 

a zároveň poveruje pani doktorku Máriu Baňasovú vedením 

rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  
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Ja sa chcem, a ešte sa aj poďakujem pani riaditeľke 

za jej prácu po tomto hlasovaní, my sme zažili veľmi, veľmi 

ťažké obdobie spoločne v prvej vlne kovidu a zvládali ho 

všetky naše riaditeľky excelentne  a pani riaditeľka 

v Lamači úplne nádherne.  

Takže, takže jej naozaj chcem veľmi pekne poďakovať. 

Mám tu kyticu, ale dám vám ju až po, po hlasovaní, nech 

neni chaos.  

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Ona je už asi otvorená.  

Keď sa nikto nehlási, tak dávam slovo návrhovej 

komisii.  

Á, pardon. Nie, hlási sa pán Polakovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja nemôžem inak ako, ako teda poslanec za mestskú 

časť Lamač sa veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke za 

tuším jedenásť rokov práce v v Domove seniorov. Veľmi pekne 

ďakujem. Hlavne za tie posledné mesiace, ktoré museli byť 

pre vás extrémne náročné. A teda viem o tom, že boli 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 231 

náročné. A bolo to ťažké. Ale teda zvládli ste to 

perfektne.  

Ďakujem vám veľmi pekne.  

A teda verím, že budete mať rovnako veľa úspechov vo 

vašom ďalšom pôsobení.  

Ďakujem ešte raz veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo štrnásť na odvolanie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač a 

návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie novej 

pani riaditeľky. Tak ako máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 14-Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 
Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Lamač , Na barine 5, 841 03 
Bratislava 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  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 ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov 

seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava a návrh na 

poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov 

Lamač , Na barine 5, 841 03 Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. odvoláva 

PaedDr. Miroslavu Floriansovú, MPH, z funkcie riaditeľky 

mestskej rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na 

barine 5, 841 03 Bratislava, IČO 00896276, dňom 30. 

septembra 2020. 

B. poveruje 

PhDr. Máriu Baňasovú, MPH, vedením mestskej rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 

Bratislava, IČO 00896276, dňom 1. októbra 2020 na dobu 

určitú do vymenovania riaditeľa/riaditeľky tejto 

organizácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyhlasujem prestávku polhodinovú do jedenásť 

päťdesiat. O jedenásť päťdesiat sa tu stretnime.  

Ďakujem veľmi pekne. 

A pani riaditeľka,  

ešte raz veľmi pekne ďakujeme. 

 

(prestávka od 11.19 do 11.58 h) 

 

 

BOD 15 PERSONÁLNE ZMENY V DOZORNEJ RADE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ, A V DOZORNEJ RADE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod pätnásť. Personálne zmeny v dozornej rade 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
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spoločnosť, a v dozornej rady Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, akciová spoločnosť. 

Nech sa páči, 

Veronika Ľahká, máte slovo. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

V zmysle, v zmysle stanov spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava má dozorná rada jedenásť členov. Aktuálny počet 

členov je desať. A preto predkladáme tento materiál na 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. A je to vlastne návrh 

na vymenovanie pána magistra Mateja Števove za člena 

dozornej rady a to na miesto vlastne uvoľnené po zosnulom 

Vladimírovi Dolinayovi.  

Materiál je predkladaný v súlade so Všeobecným 

záväzným nariadením hlavného mesta číslo 18/2000 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A mmm. A potom tam bola ešte tá béveeska (BVS). 

Aha, to bude. Dobre. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  
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Nech sa páči,  

pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa možno nezúčastnil, lebo nie som účastník 

grémia a to nie je pre nejaké poslanecké kvórum? Lebo teda 

ako s pán Dolinay bol z poslancov, tak ja neviem, že či to 

sa netýka poslancov?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A teda, bol som pri tých úvodných, ktoré sa robili na 

začiatku volebného obdobia. Len nejak nechápem, jak za 

poslanca môže byť niekto mimo poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je návrh poslaneckého klubu, ktorému toto miesto 

patrí. Eee. Moja odpoveď bola, ak bude, budú poslanci s tým 

v poriadku, ja to akceptujem. Keď nie, tak poslanecký klub 

navrhne poslankyňu alebo poslanca na to miesto. 
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Takže na grémiu zatiaľ to bolo tak, že preddohodnuté, 

ale v kľude o tom môžeme sa aj teraz pobaviť. Možno to je 

nejaký predsedens, ktorý možno sa vieme dohodnúť, že to tak 

nemá byť, alebo má to tak byť. V kľude sa o tom pobavme aj 

teraz. 

Jano Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja pre ne vôbec nemám problém s týmto systémom, len 

by sa potom malo povedať, že to platí am blok pre všetkých. 

To znamená, že naozaj, je to kvórum poslaneckých klubov 

a či to budú riešiť z eee z poslancov alebo neposlancov, je 

to ich rozhodnutie. Potom som za to, ale nech to potom 

platí pre všetkých a pre všetky pozície, ktoré boli nejakým 

spôsobom nominované poslaneckými klubmi. A som s tým okej. 

Len ako, aby to nebolo, že tento jeden prípad áno a potom 

všetci ostatní sú v nejakom inom režime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rozumiem.  

Ja k tomu iba. Tak skúsme o tom. Sú dve možnosti. Buď 

túto nomináciu na chvíľu pozastavíme a dáme o tom nejakú 
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diskusiu mimo zastupiteľstva a vyjdeme, vyjdeme z toho, že 

a ako to bude, alebo to môžme urobiť aj tu, len sa bojím, 

že to vyžaduje nejaký čas.  

A ten princíp poznáte. Dozorná rada, my sme povedali 

poslanci nebudú v žiadnych iných orgánoch, budú dozorovať. 

Hej? Preto budú poslanci priamo, ktorí sú za, majú tú 

zodpovednosť, budú v dozorných radách.  

Vieme, že je to klub, kde máme podpredsedu 

parlamentu, máme starostku, máme tam poslanca národnej 

rady. To znamená, že z tohto dôvodu som povedal, že a poďme 

sa o tom baviť. Ak poslanci to odsúhlasia, tak to urobme. 

Ale ja by som to urobil v tomto prípade možno akože naozaj 

výnimku kvôli tomuto klubu a tejto situácii, čo sa stala. 

To by mal byť ten kompromis asi. Tiež si myslím, že to majú 

byť poslanci a poslankyne v dozorných radách. To je nejaký 

môj návrh možno kompromisu.  

Povedzte vy, možno aj karloveské krídlo. Vy ste 

neboli na grémiu. Aký máte na to názor. A v kľude, si 

myslím, že ak si to vypýtame a vyžaduje to, tak ja zvolám 

na to nejaké stretnutie a nejakých múdrych z nášho  

zastupiteľstva môžme sa o tom baviť. A aj pani starostka 

určite k tomu povie. 

Takže, ja poprosím. Dobre. Však pani starostka, pán 

Pilinský a potom pani Čahojová. 
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Takže pani starostka najprv Aufrichtová, lebo ona to 

predkladá. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sorry.  

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

My sme si urobili právnu, právnu analýzu toho, že 

nikde nie je povedané, dozorná rada má fungovať na 

kontrolovanie akciovej spoločnosti s najlepším nasadením 

tých, ktorí o tom rozhodujú. To znamená, toto 

zastupiteľstvo.  

To bol prvý dôvod, prečo sme začali rokovania 

s hlavným mestom aj s pánom primátorom, že nakoľko tento 

klub má podpredseda národnej rady, poslanca národnej rady 

a starostku Starého Mesta a eee táto nominácia prislúcha 

nášmu klubu, bez problémov spravíme pozmeňovacím návrh 

a budem to ja, ak si teda myslíte. Ja si myslím, že lepší 

ten výkon je práve zabezpečený prostredníctvom eee Mateja 

Števove, ktorý je členom okáes (OKS) a je, má vzťah 

k mestu. To bola jedna z podmienok, kde teda chceme 
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zabezpečiť to, aby to nebol hocikto z vlastne externého 

prostredia. Mal by to byť niekto, kto má vzťah pracovno-

právny alebo teda záväzok k mestu alebo mestskej časti.  

Takže to je toľko k tej nominácii Ma Mateja Števoveho 

(gong), ktorú teda stojí 

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. 

Pán, pán primátor, ty si načal tiež teda té tému, že 

to bolo dohodnuté v minulosti, že žiadny z poslancov nebude 

teda v tých výkonných orgánoch, to znamená, ja to chápem, 

že aj predstavenstva.  

A sa, ja sa chcem teda pýtať, že dnes bol inštalovaný 

náš nový kolega, ktorý je zároveň v predstavenstve METRa 

(METRO), akciovej spoločnosti, či teda to budeme 

v budúcnosti nejako riešiť, alebo či to je tvoja priama 

kompetencia? Aby sme teda tieto regule, ktoré sme si 

stanovili, nejakým spôsobom držali po celé štyri roky.  
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Ďakujem. 

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 za slovo. 

Myslím si, že náš názor klubu na, názor nášho klubu 

veľmi pregnantne vyslovil pán poslanec Hrčka. Pravidlá by 

mali byť rovnaké pre všetkých.  

A my sme sa nemohli zúčastniť rokovania, pretože sme 

mali miestne zastupiteľstvo v Karlovej Vsi. Sme traja 

členovia zastupiteľstva a eee neboli sme ani oslovení 

o nejaký názor v tejto veci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... chápal. Takže ste za to, aby boli dodržané tie 

pravidlá, že to budú poslanci.  

Okej. 
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Pá pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

My sme sa o tejto téme bavili medzi sebou. Čisto ne 

neoficiálne. Nie je to nejaký oficiálny výstup, ale tiež to 

vnieslo zmätok do našich radov. A teraz bez nejakého 

útočenia, alebo kritizovania, nemyslím si, že by bol úplne 

šťastný precedens zrazu nominovať jednorázovo namiesto 

poslanca človeka, ktorý je, ak tomu správne rozumiem, 

komunikačný odborník, ale nevnímam, že má rovnakú mieru 

politickej zodpovednosti, napríklad, ako máme my poslanci. 

Mám ohľadom toho zmiešané pocity.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja asi zrejme len taká technická otázka, lebo 

v materiáli teda na stránke zastupiteľstvo bratislava je 
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bod pätnásť uvedený ako teda zmeny v dozornej rade 

Dopravného podniku a v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

bévees (BVS). A už potom ďalej ten materiál hovorí len 

o Dopravnom podniku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bol pozmeňovací návrh na začiatku zastupiteľstva. 

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

Bratislava - Devín: 

Aha, tak to som (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Bratislava - Devín: 

A béveeska (BVS) je okej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pani 

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

Tento bod je dnes na zastupiteľstve len v dôsledku 

toho, že poslanec Vlado Dolinay nás opustil. 

Keďže sa otvorila aj ďalšia z mož, teda ďalšia z domi 

nominácií do dozorných rád pre klub okáes (OKS) sa z okáes 

(OKS) znova, tak po podávam pozmeňujúci návrh k materiálu 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a personálne 

zmeny v dozornej rade v obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť eee nasledovne: 

V bode dva doplniť navrhnuté uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A) berie na vedomie vzdanie sa magistra inžiniera Petra 

Cmoreja funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a es (a. s.) so sídlom 

Prešovská 48, 826 48, 46 Bratislava, IČO 35850370 

po bé (B) schvaľuje za vymenovanie magist, pardon, dopĺňame 

eee za bod číslo dva v časti bé (B), vymenovanie inžiniera 

Jána Karmana za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a es (a. s.) so sídlom 

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. To je doriešenie tej béveesky.  

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

V častí cé (C) sa dopĺňa bod číslo dva 

Na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť a es (a. s.) predložiť návrh na voľbu za člena 

dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti bé (B) bodu dva 

tohto uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som trošku dezorientovaná. 

My máme teraz bod Dopravný podnik, Zuzana?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A béves (BVS). A bévees (BVS) 

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

poslankyňa MsZ: 

To je súčasne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je súčasne. 

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

poslankyňa MsZ: 

To znamená, ten tvoj návrh čo si dala, teda pán Mate 

eee Števovie to ostáva?  

Dobre. Tak moja otázka na teba je, tento pán, podľa 

mojich informácií, je konateľom v spoločnosti, ktorá 

sprostredkuváva kúpu a tovaru na nákladnú cestnú dopravu 

vykonával s vozidlami a s celkovou hmotnosťou do tri celé 

päť ton a tak ďalej.  Neviem, vieš o tom? Alebo? Lebo je to 

priamy konflikt záujmov v dozornej rade. Čiže by sa vzdal 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Po poďme ešte ďalej. Pán Karman, nech dobehneme.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja priamo zareagujem na diskusiu, ktorá tu pred 

chvíľočkou odznela.  

Pozmeňovacím návrhom, a teda eee pána magistra Mateja 

Števove navrhujem zameniť za pani starostku Zuzanu 

Aufrichtovú. A dávam to ako písomný pozmeňovací návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tým pádom je zo sú zodpovedané otázky. Ďakujem vášmu 

klubu, že ste, že ste to takto vyriešili kulantne.  

Eee. Dohodnime sa teda, že bude platiť to, že 

v dozorných radách budú za Bratislavu nominovaní poslanci. 

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

Bratislava - Devín: 

Ja mám len otázku. Trošku som sa tiež stratila, že 

koho vlastne do tej béveesky (BVS) navrhujeme? Ale  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pána poslanca Karmana. 

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

Bratislava - Devín: 

Pána Karmana. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

Bratislava - Devín: 

Takže vlastne jeho by som sa rada opýtala, do akej 

miery je zorientovaný v problémoch bévees (BVS)? 

A konkrétne ma to zaujíma preto, lebo máme tam dosť vážny 

problém na Devínskej ceste, ktorá sa má, dúfam, v blízkej 

dobe rekonštruovať a žiadame, aby zároveň bolo do toho 

projektu zapracované položenie kanalizácie odpadovej vody.  
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Ide o úsek, ktorý je v tesnom dotyku s zdrojom pitnej 

vody Sihoť pre pár stotisíc obyvateľov, je tam bez 

kanalizácie a pri poslednej návšteve člena z bévees(BVS), 

teda s členom dozornej rady, myslím že bol pán, nám bolo 

povedané, že teda idú si brať nejakých päťdesiat miliónov, 

ale pri tom posledné dva roky sa nepreinvestovalo nejakých 

päťsto miliónov. Takže, (gong) 

To je m 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že pán poslanec Karman, to bolo asi na 

vás. Otázka bola, že akú máte nejakú skúsenosť v rámci 

tejto problematiky.  

Nech sa páči, máte minútu. 

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

Ďakujem pekne. 

Týmto chcem eee navrhnúť pani starostke, aby sme si 

konkrétne tento podnet prešli osobne. Veľmi rád sa o tom 

porozprávam. Čo sa týka mojho prejaveného záujmu o béveesku 

(BVS), vychádza to tak trochu aj z mojej profesie. Sám som 

prejavil o ten záujem. Som vyštudovaným inžinierom 
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tézetbárom, kde čo sa týka eee vodoinštalácií, celkového 

vodovodu, alebo do hospodárstva bolo predmetom môjho štúdia 

a sám sa tomu desať rokov už aj venujem v rámci mojej 

profesie.  

Som si samozrejme vedomý, že v rámci dozornej rady sa 

nie vždy riešia len odborné veci, ale často krát sú to aj 

ekonomické a právnické veci, ale to  máme, myslím, súčasťou 

svojej práce v dozorných radách úplne všetci poslanci. 

Takže, som pripravený s tým sa popasovať.  

A čo sa týka toho podnetu, samozrejme, veľmi rád si 

to prejdem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

A ja sľúbim, že my teda vyriešime aj to, je to nemilá 

situácia, lebo Drahan Petrovič robí v METRe (METRO) 

obrovskú robotu, ale vyriešime aj túto situáciu, aby ten 

úzus, ktorý je daný, bol dodržaný. Dobre? Musíme dojsť na 

to, a ako.  

Myslím, že to, čo je tam červeným, to už nemám 

vyvolávať? Alebo čo tam je? môžem, len to je zrazu 

červeným.  
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Tak pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže, som rád, že túto časť máme vyriešenú. Napriek 

tomu by som sa chcel spýtať ešte na jednu vec i keď dopredu 

upozorňujem aj Jána Karmana, aj Peťa Cmoreja, aj Gábora 

Grendela považujem za svojich dobrých kamarátov, s p, so 

starostkou mám určite veľmi korektné vzťahy, napriek tomu, 

rovnako v Petržalke nastala obdobná situácia kde di, kedy 

sa zmenil pomer poslancov a bol to Tím Vallo (Team Vallo), 

ktorý na stretnutí sa ma spýtal, že teda vzhľadom 

k prerozdeleniu poslancov a zástupcov, si nárokoval 

o jedného člena v miestnej rade naviac, na čo ja som 

povedal, že s tým samozrejme súhlasím, lebo bol dohodnutý 

nejaký pomerné zastúpenie. A v tomto momente to pomerné 

zastúpenie nebude nejakým spôsobom adekvátne a tiež dávam 

na ná teda do pléna otázku, či zachovávame nejaké pomerné 

zastúpenie, alebo nezachovávame. Lebo ja sa podľa toho tiež 

budem riadiť potom v Petržalke. Lebo keď teda, ja som síce 

za pomerné zastúpenie, ale aby platilo všade, nie len vo 

vybraných veciach.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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No, nie, nie je, pretože, napríklad, Zuzka, váš klub 

má zástupcu v dozornej rade bévees (BVS), OLO, DPB, čiže 

v troch a napríklad, náš klub, ktorý má rovnaký počet, má 

zástupcu len v jednom jedinom, v jednej jedinej dozornej 

rade. Čiže, nie, nie je to rovnomerné. Ale nie že by som 

mal akýkoľvek záujem o tento post, len sa pýtam na pomerné 

zastúpenie. Či teda dodržiavame pomerné zastúpenie, alebo 

nedodržiavame pomerné zastúpenie klubov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pozrite sa, ja tato, túto otáz otázku som dostal 

viacej krát a úplne normálne ľudsky som mal pocit, že veci 

fungujú, dozorné rady fungujú. Je to klub, ktorému sa stalo 

to, čo sa stalo. Ostáva ďalej klubom. Nechcel som do toho 

vŕtať, hej? A začať sa tu hrať na nejaké akože čísla. 

Samozrejme, absolútne budem rešpektovať, keď vy ako 

poslanci sa dohodnete, že ideme dodržiavať tú, tú, tú 

pomernú vec a mali by sa vyrovnať počty v dozorných radách 

medzi dvoma klubmi, ktoré majú dneska rovnaký počet členov. 

Takže ja navrhujem eee normálny ľudským spôsobom to 

eee, to eee na nejakých paralelných rokovaniach mimo 

zastupiteľstva sa dohodnime, keď to tak bude.  
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Vlastne, Janko, ty si to rátal, to znamená, že 

staromestský klub, alebo ja to tak volám staromestský klub, 

klub pani starostky Aufrichtovej by mal dať jedno miesto 

v dozorke eee eee karloveskému klubu pani, klubu pani 

starostky Čahojovej? To je celá matematika, alebo?  

Dobre. Prejdeme to pomimo. Na čom sa dohodnete, ja 

budem absolútne rešpektovať, dobre? Ja som to nechcel nejak 

lámať, nie je to príjemná vec.  

Nech sa páči,  

pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, tiež si myslím, že by sa to asi nemalo riešiť 

tu, na druhej strane som rád, že dvaja petržalskí poslanci 

sú v staromestskom klube (poznámka: so smiechom). 

To len tak na margo toho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja to tak volám. 

Pani starostka Kolková,  

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

Bratislava - Devín: 

Kolegovia,  

ja by som chcela sa tak trošku prihovoriť. Jasné, mne 

je známe prečo všelijaké dohody a pomery 

a a politickárčenie v týchto veciach, nemali by sme byť 

skôr radi, že máme odborníka?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Chceme mať odborníkov, to je dôležité.  

A okej. Ďakujem pekne za vaše príspevky.  

To znamená, že máme tam nejaké tri alebo dva 

pozmeňovacie návrhy.  

Á, nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisie. 

Počkáme, nech si vyjasnia veci.  

A dohodli sme sa, že do budúceho zastupiteľstva 

prídete kluby s nejakým riešením, dobre? S nejakou formou, 

ako to zmeníme. Nevedel som, že v Petržalke toto niekto 

vyžadoval.  

Nech sa páči,  

návrhová komisia. Pani Pätoprstá. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, podľa rokovacieho poriadku mám právo 

ako poslanec požiadať o samostatné hlasovanie 

o jednotlivých bodoch a tým pádom eee nebude ten chaos, 

pretože ak by náhodou neprešiel pán Števove, tak potom 

môžme hlasovať o pánovi Grendelovi.  

Takže, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O pánovi Karmanovi.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

pánovi, pardon, teda to, čo ho dal pán Karman návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, okej. 

Nech sa páči, to znamená, že pome na to. 

Jakub,  
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môžeš na sekundu, prosím? 

Nech sa páči, poďme, poďme na to. To znamená, že 

ideme prečítať prvý pozmeňovák. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pani 

Aufrichtovej, ale budeme hlasovať jednotlivo o jednotlivých 

bodoch.  

Čiže, ak by náhodou ten bod bé (B) neprešiel, potom 

by sa hlasovalo o návrhu pána Karmana.  

Takže najprv ideme hlasovať o časti A, zastupiteľstvo berie 

na vedomie vzdanie sa magistra Petra Cmoreja funkcie člena 

dozornej rady obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, so sídlom Prešovská 48, IČO ako je uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dva. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
návrh p. Aufrichtovej – časť A vzdanie sa člena dozornej 

rady v BVS p. Cmoreja 
 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o bode bé (B), ktorý dala pani 

Aufrichtová a budeme hlasovať o tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie magistra 

Štefana Števove za člena dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

adresa a IČO tak ako bolo uvedené a vymenovanie inžinier. 

No.  

Pozor, to je pozmeňovák, ktorý  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toto musíme rozdeliť vlastne.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Toto musíme rozdeliť. Áno. 
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Čiže, ideme teraz hlasovať o tomto bode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mateja, hej?  

Členka 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:. 

Celé meno je správne Matej Števove. 

Takže hlasujeme,  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bé (B) 1, vymenovanie pána magistra 

Števove za člena  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

za člena dozornej rady. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Je nám to jasné.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za tri, proti jedenásť, zdržalo sa osemnásť, 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č.15-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
návrh p. Aufrichtovej – časť B1 – vymenovanie Mateja 

Števove do dozornej rady DPB 

 Prítomní: 36 Áno 3 Nie: 11 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.A. Plavúchová ZDRŽAL SA M. Brat  NIE 

M. Debnárová ZDRŽAL SA T. Kratochvílová,I.nám. NIE 

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst NIE 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

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

T. Korček NIE M. Kuruc ZDRŽAL SA 
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S. Svoreňová ZDRŽAL SA J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu pani Aufrichtovej v časti bé 

(B) 2, a to, vymenovanie inžinier, inžiniera Jána Karmana 
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za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť. 

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 nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
návrh p. Aufrichtovej – časť B2 – vymenovanie p. Karmana do 

dozornej rady BVS 
 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o časti uznesenia pani Aufrichtovej 

v časti cé (C), kde poveruje zastupiteľstvo primátora 

hlavného mesta v časti cé (C)1 prijať rozhodnutie jediného 

akcionára obchodnej spoločnosti Dopravný podnik, akciová 

spoločnosť, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a 

vykonať schválené zmeny podľa bodu číslo 2, bodu číslo 2 

a dvojka.  

No dvojka bol pán Karman.  

A na valnom zhromaždení Dopravnej vodárenskej 

spoločnosti, akciovej spoločnosti predložiť návrh na voľbu 
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za člena dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti bé (B) 

bodu 2 tohto uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ešte raz si to povedzme, lebo my už sme béveesku 

(BVS) odhlasovali a teraz hlasujeme Dopravný podnik.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

No tak potom to musíte vyčiarknuť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, takže to bolo dobre? Bolo to správne?  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Nemôžme preskakovať návrhy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa. Tak to bolo správne. Moja vina asi 

tým pádom. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Žiaľ, musíme to takto schváliť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. Okej.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Je to, je to časovo tretie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to potvrdenie pána Karmana.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Okej, je to potvrdenie pána Karmana, takže 

môžme hlasovať. Ja som to trošku schaosil, ospravedlňujem 

sa.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dobre.  

Čiže, ideme hlasovať o časti dva iba, dva cé, na 

valnom zhromaždení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

predložiť návrh na voľbu člena dozornej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(gong) 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 
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Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.15-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 
a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 
 

návrh p. Aufrichtovej – časť C2 
 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu pána Karmana. Chcela by som 

ho vyzvať, aby do mikrofónu potvrdil eee, či autoremedúrou 

prijíma časť uznesenia, ktorú dala pani Aufrichtová cé (C) 

1, v ktorej primátor prijme uznesenie jediného akcionára 
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spoločnosti Dopravný podnik eee a zmenu tohto uznesenia 

bude schvaľovať na valnom zhromaždení.  

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

Áno, súhlasím.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže budeme hlasovať o návrhu pána Jána Karmana 

v časti prvej, vymenovanie pani Zuzany Aufrichtovej za 

člena dozornej rady obchodnej spoločnosti, 

a v časti druhej poverujeme primátora hlavného mesta 

Bratislavy prijať rozhodnutie jediného akcionára dopravnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonávať 

schválené zmeny podľa časti tohto uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
návrh p. Karmana – časť schválenie p. Aufrichtovej za 

členku dozornej rady DPB a poverenie primátora na prijatie 
rozhodnutia ako jediného akcionára 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže vlastne ešte, máme všetko? Nie, ešte tam chýba 

jedno hlasovanie.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli ako celku s tými zmenami, 

ktoré sme si schválili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Komplikované. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Teraz tomu rozmiem, že máme to všetko. V podstate sme 

vymenoval dvoch, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) do 

dozorných rád. A jeden sa teda vzdal. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
hlasovanie o celku v znení prijatých zmien 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa Mgr. Ing. Petra Cmoreja funkcie člena dozornej 

rady obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 

Bratislava, IČO 35850370. 

B. schvaľuje 

1. vymenovanie Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej za členku 

dozornej rady obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, obchodná spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, Bratislava, IČO 00492736. 

2. vymenovanie Ing. Jána Karmana za člena dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 

826 46 Bratislava, IČO 35850370. 
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C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

a vykonať schválené zmeny podľa časti B bodu 1 tohto 

uznesenia. 

2. na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., predložiť návrh na voľbu 

za člena dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti B 

bodu 2 tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ 
ZÁHRADA BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, bod číslo šestnásť. Personálne zmeny 

v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava.  
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Nech sa páči, Veronika Ľahká vám objasní o čo ide.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na svojom 

zasadnutí dňa 25. 6. schválil odvolanie súčasnej riaditeľky 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

a schválilo vymenovanie novej riaditeľky Júlie Hanuliakovej 

ku dňu 1. 10. 2020.  

Novovymenovaná riaditeľka ZOO Bratislava sa však 

v súčasnosti nachádza v zahraničí a v dôsledku pandémie 

KOVID 19 (COVID-19) a súvisiacich obmedzení nebude môcť do 

funkcie nastúpiť dňom 1. 10. 2020, preto na základe 

predloženého materiálu navrhujeme zrušenie pôvodne 

prijatého uznesenia a prijatie nového uznesenia, a to tak, 

že sa zmení dátum nástupu novej riaditeľky do funkcie na 

deň 1. 11. 2020 a do tohto času, teda do 31. 10. 2020 bude 

funkciu naďalej zastávať súčasná riaditeľka ZOO Bratislava 

inžinierka Miloslava Šavelová.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Ďakujem veľmi pekne.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo šestnásť, Personálne 

zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická 

záhrada, tak ako máte uvedené bez zmeny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa dva, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťštyri. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 16-Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava 
 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 

Zoologická záhrada Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 494/2020 zo dňa 25. 06. 2020. 
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B. odvoláva 

Ing. Miloslavu Šavelovú z funkcie riaditeľky mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava so 

sídlom Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, 

dňom 31. 10. 2020. 

C. vymenúva 

Júliu Hanuliakovú za riaditeľku mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská 

dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, dňom 01. 11. 

2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Návrh na zmenu stanov obchodnej 

spoločnosti káespé (KSP) esero (s. r. o.). 

Nech sa páči. Máte slovo. 
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JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Obchodná spoločnosť káespé (KSP) bude poskytovať 

dlhodobý nájom skladových priestorov pre uloženie 

zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea 

mesta Bratislavy.  

Pre vybudovanie depozitárov je nevyhnutná 

rekonštrukcia týchto priestorov a inštalácia technológií. 

Na zabezpečenie rekonštrukcie a inštalácie týchto 

technológií bude káespé (KSP) čerpať úver a zároveň hlavné 

mesto bude, sa bude pos podieľať na poskytovaní vlastne 

finančných, financií potrebných na tieto uvedené 

rekonštrukcie. Jedným zo spôsobov poskytnutia financií pre 

spoločnosť káespé (KSP) je, že mesto poskytne káespé (KSP) 

príspevok mesta ako jediného spoločníka do kapitálového 

fondu spoločnosti.  

V zmysle obchodného zákonníka je možné takto finančné 

prostriedky poskytnúť len v tom prípade, ak stanovy 

obchodnej spoločnosti umožujú, umožňujú takéto poskytnutie 

príspevku do kapitálového fondu a v zmysle uvedeného preto 

predkladáme návrh na zmenu stanov spoločnosti, ktorého 

predmetom je doplnenie tejto možnosti zriadenia 

a poskytnutia finančných prostriedkov do kapitálového 

fondu.  
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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. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode sedemnásť, Návrh na zmenu stanov 

obchodnej spoločnosti káespé (KSP), tak ako máte uvedené 

v materiáloch. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťtri. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 17-Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, 
s.r.o. 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 289 

 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so 

sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, IČO 

35847689. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17A NÁVRH NA PRIHLÁSENIE SA DO DRAŽBY 
NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, SITUOVANÝCH V 
BLÍZKOSTI HORSKÉHO PARKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod sedemnásť A, Návrh na prihlásenie sa do 

dražby nehnuteľností v Bratislave, katastrálne územie Staré 

Mesto, situovaných v blízkosti Horského parku. 

Dám slovo Andrejovi Bednárikovi, ja iba poviem, o čo 

vlastne ide. Nejaký rýchly úvod.  

A vy možno viete, možno nie, ale obrovská časť 

pozemkov okolo Mičurina a pri príjazdová cesta na 

kúpalisko, celá ta časť, alebo veľká časť toho pozemku 

smerom na Búdkovú idú do dražby. Je to myslím si, že pre 

Bratislavu absolútne strategický pozemok.  
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A je to vec a je tam, je tam dvestojednotka, to 

znamená, je tam zeleň a dvestojednotka to nie je pozemok, 

na ktorom územný plán totálne zakazuje stavať. Naopak, tam 

sa stavať dá. Síce je to dvestojednotka ešte zopakujem.  

A ja si myslím, že je našou povinnosťou sa pokúsiť 

aspoň dať nohu do dverí a nejakým spôsobom nájsť partnerov 

na to, ako o ten pozemok zabojovať.  

Ja som už oslovil ministerstvo školstva. Ideme, dúfam 

že, do toho spolu s ministerstvom školstva.  

Komunikoval som s ministerstvom životného prostredia, 

ešte budem s ministerstvom dopravy.  

Týmto odhlasovaním mi nejdeme minúť žiadne peniaze 

zatiaľ, iba nám dávate možnosť, aby sme sa vôbec do tej 

dražby prihlásili a uchádzali sa o to.  

To je všetko. 

Andrej Bednárik možno, nech sa páči.  

Ukážme hlavne tú mapku všetkých pozemkov. To je, to 

je dôležité.  

Eee, Andrej,  

poprosím ťa o nejaký ešte možno úvod odbornejšieho 

charakteru, ako ja som dal.  
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

V podstate týmto uznesením udeľuje zastupiteľstvo 

pánovi primátorovi mandát na zastupovanie hlavného mesta vo 

všetkých právnych úkonoch súvisiacich s účasťou na dražbe 

nehnuteľnosti, pričom maximálna suma najvyššieho podania 

nie je určená z nasledovnými podmienkami: 

- odplatné nadobudnutie vydražených nehnuteľností je 

podmienené schválením v mestskom zastupiteľstve, 

- zábezpeka na kúpu nehnuteľností v sume 

štyridsaťdeväťtisíc Eur bude uhradená bezhotovostným 

prevodom do 5. 10. 2020, teda do termínu začatia 

dražby,  

- a v prípade zrušenia dražby, alebo ak mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy neschváli 

odplatné nadobudnutie vydražených nehnuteľností, 

toto uznesenie stratí platnosť.  

Bavíme sa v súčte o pozemkoch v rozlohe 

dvadsaťštyritisícdeväťstojeden metrov štvorcových za sumu 

ohodnotenú znaleckým posudkom vo výške trinásť a pol 

milióna Eur.  

Súčasným vlastníkom je inžinier Pavol Krúpa, to je 

(poznámka: nie je rozumieť) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Celé, okej. 

Možno máte tú mapku? Kde je to vyznačené tou žltou 

farbou? To myslím, že je taká vec, ktorá je (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) jednoznačná.  

A nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Ja iba chcem povedať, aby sme si explicitne povedali, 

že týmto súhlasom nevzniká žiadny, nemôže vzniknúť žiadna 

finančná škoda mestu, aj keď sa nič také nepodarí. Toto 

chcem, aby sme si boli jasní.  

Dobre. Map.  

Ideme do diskusie zatiaľ.  

Ale potvrď to, prosím ťa, Andrej, že to chápem 

správne. Že mestu nevzniká žiadny finančný risk udelením 

tohto súhlasu. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Finančný risk vzniká iba vo výške tých 

štyridsaťdeväťtisíc Eur v prípade, ak by zastupiteľstvo 

následne neschválilo kúpu tých 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

nehnuteľností.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja som veľmi rada, že mesto sa rozhodlo pre takýto 

postup. Dúfam, že bude úspešný a že si tých partnerov 

nájdete, lebo to asi nebude trinásť miliónov.  

A pre tých kolegov, ktorí nepoznajú, alebo pod 

takýmito suchými číslami nevedia si predstaviť o ktorú 

lokalitu sa jedná, volala sa donedávna Ekouiventa, teda 

areál, pred tým sme ho volali my, ktorí sme tam užívali ten 
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priestor, Mičurin. Alebo Mičák. Je to nádherné miesto. Je 

ho večná škoda.  

Tým, ktorí sme ho poznali, ako teda bol otvorený pre 

verejnosť a ako fungoval už pre výchovu socialistickej 

mládeže, nazvime to ako chceme, ale bola prekrásna záhrada, 

boli tam krúžky pre deti a mládež, voľnočasové aktivity, 

bolo by úžasné, keby sa tento priestor vrátil do nejakej 

správy či už ministerstva školstva alebo hlavného mesta, 

alebo v nejakej súčinnosti aj iných partnerov. Bolo by to 

naozaj veľmi dobré.  

Len by som teda a zároveň by som mala veľký, veľmi 

silný pocit, že toto mesto niečo získava, nie len stráca. 

V okolí Horského parku je to tak veľmi markantné, takže 

možno by sme si tu trošku upevnili pozície, aby tu nejako 

vyzeralo to mesto, ako si predstavujeme.  

Ešte by som možno takú smutnejšiu vec, že treba aj 

počúvať, a teda kolegovia, v diskusii, že naozaj ten 

Rezervný fond sa nám stenčuje a budeme na to asi potrebovať 

veľa peňazí. 

Ďakujem veľmi pekne. Držím palce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka, za podporu.  
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Ja iba chcem povedať možno takú ma malú, malú radosť, 

že je tam, neďaleko toho je areál takzvaný Pohodár, 

reštaurácia Pohoda s bazénom a dlhodobo nebol platený nájom 

za ten priestor v podstate Horského parku, ktorý bol 

oplotený a priradený k tej  budove. Dohodli sme sa 

s majiteľom, že, že si ten priestor zoberie späť Horský 

park a bol ten plot odstránený a dneska je súčasťou 

Horského parku zase bez plota.  

Takže, že malý, malá vec sa tam podarila ako získať 

späť nejaké pozemky. 

Adam Berka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja nadviažem na pani starostku Čahojovú. Som veľmi 

rád, že, že mesto vykonáva kroky vedúce k tomu, čo bolo 

popísané. Máme v podstate eee historickú príležitosť 

napraviť nejakú krivdu, ktorá sa udiala na tomto kopci. Či 

už Staromešťania, alebo aj ľudia, ktorí poznajú túto 

lokalitu, uvedomujú si, k čomu došlo privatizáciou týchto 

pozemkov. 
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A ja teda len chcem vyjadriť podporu a verím tomu, že 

sme na nejakej ceste, ktorá môže pomôcť túto siju situáciu 

zvrátiť v do dobro. Takže, držím palce a podporujem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Myslím, že pán poslanec Berka povedal presne tie isté 

slová, ktoré ja na na rade.  

Je pravda, že toto územie a ten, tá kauza, ktorá sa 

okolo plota eee, ktorá vedie k Mičurínovi, ktorý je naozaj 

obľúbeným a takým ikonickým miestom, rovnako s Ekoiuventou, 

je aj takým ťažkým bodom v rámci toho, ako to vnímajú nie 

len Staromešťania, ale aj návštevníci, nakoľko toto miesto 

je veľmi obľúbené.  

A je to sledované aj občianskymi združeniami a tie 

apelujú silno na ministerstvo, aby ono odkúpilo tieto 

pozemky, alebo aby sa dostali do vlastníctva.  
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Oceňujem teda tento prístup, že nech sa spoja 

samosprávy so štátnou správou a nájdu nejaké riešenie, 

ktoré nebude znamenať, že cez oplotený plot sa prichádza 

k jedinému starosmestskému kúpalisku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja budem sa snažiť prezentovať aj, aj nejaké, nejaké 

možné riziká, ktoré sa s týmto, týmto zámerom spájajú.  

Ja rozumiem tomu, že je to celé myslené veľmi dobre 

a a ten úmysel je veľmi ušľachtilý, avšak eee chápem to 

tak, že vy budete, alebo niekto, koho vy poveríte, budete 

na účastný tej samotnej dražby. Samozrejme, nemôžme my 

určiť žiadny finančný limit, pretože ľudia, ktorí tiež môžu 

mať záujem, rôzne skupiny, o tento pozemok, by ten limit 

vedeli dopredu, takže by si vedeli svoju stratégiu podľa 

toho nastaviť. Tým pádom človek, ktorý tam pôjde za mesto, 

musí mať voľnú ruku. Tým, že má voľnú ruku, je možné, že 
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iné súkromné o subjekty, ktoré sa tam zúčastnia, budú 

prihadzovať do takých extrémnych výšok, že ten človek, 

ktorý tam bude za mesto, bude v ťažkej situácii. Buď 

ucukne, alebo bude prihadzovať ďalej.  

A ja sa pýtam, čo sa stane vtedy, ak mesto ten súboj 

ustojí, vydrží a vystúpa to na sto miliónov euro? Potom to 

príde ku nám do zastupiteľstva, my zhodnotíme, že na to, 

žiaľ, peniaze nemáme, čo znamená, že to odmietneme. Lenže 

v tom prípade nie len že dochádzame o tú zábezpeku, ale ak 

dobre tomu rozumiem a keď po poznám tie dražobné pravidlá, 

tak znášame všetky náklady na dražobnú, na na tú dražbu. 

Niekedy to býva tri, niekedy to býva päť percent z celkovej 

sumy dražby.  

Eee. A následne, ak teda poznám dražobný poriadok, 

tak sa už mesto nemôže zúčastniť opakovanej dražby ako ten, 

ktorý ju zmaril v prvom kole a musí platiť dokonca náklady 

aj na tú druhú dražbu.  

Čiže, ja upozorňujem na to, že ak sa to vymkne spod 

kontroly, tak nás to môže stáť setsakramentské veľké 

peniaze a ten pozemok nezískame.  

Ak teda moje obavy nebudú nejakým spôsobom 

rozptýlené, tak žiaľ, nemôžem na to, za toto hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Možno zareagujeme potom na konci na všetko. 

Pán Polakovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel nadviazať na môjho predrečníka, ktorý 

hovoril o rizikách a veľmi vážne a úplne slušne ho 

požiadať, aby eee, eee dodržiaval nariadenia hygieny 

a používal rúško na prekrytie tváre. Nie je to, je to, je 

to rešpektív eee ohľadom svojho okolia a teda prísediacich.  

Ja som konzultoval tento zámer s občianskym 

združením, ktoré je dlhodobo aktívne v tejto oblasti 

a bojuje vlastne za eee zachovanie Mičurína a vlastne 

Ekoiuventy a eee teda chcem len pozdieľať ich názor na, na 

túto iniciatívu, ktorý je veľmi pozitívni a sú nadšení. Oni 

taktiež oslovovali aj ministerstvo školstva, aby sa nejakým 

spôsobom snažilo zapojiť, tak myslím si, že veľmi dobrý 

nápad, keď sa spojí mesto a ministerstvo školstva a napraví 

presne túto krivdu z minulosti, ktorá, podľa mňa, ukáže, že 

časy sa reálne a naozaj menia.  
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Tak ďakujem za. A ja určite budem hlasovať za tento 

návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Kríž.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Bol som mojim kolegom menovaný priamo, tak sa pokúsim 

veľmi krátko odpovedať. 

Mne bola diagnostikovaná astma a to znamená do istej 

doby som mal dokonca výnimku z nosenia rúška. Teraz tá 

výnimka padla, to znamená, že ju porušujem, ale v záujme 

toho, aby som vedel rozprávať a naozaj dýchať, tak si ho 

dávam pod nos.  

Ak to pánovi kolegovi vadí, tak jedine čo môže 

urobiť, zavolať na mňa políciu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Nepoďme to asi nejak túnovať túto diskusiu.  

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Myslím, že všetci podporujeme to, čo chce aj 

občiansky sektor, ale aj, aj kultúra aj mesto.  

Ale je to veľmi relevantné to, čo povedal pán Kríž, 

pretože žiaľ, máme skúsenosti, že sú tu rôzni špekulanti, 

ktorí budú možno chcieť navýšiť cenu pre majiteľa. Takže, 

s tým treba naozaj rátať.  

A teším sa na odpoveď, alebo teda, dúfam, že sa to 

nestane, ale naozaj potrebuje vedieť, ako sa s týmto 

vysporiada mesto. S týmto rizikom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Rovnako z mnohým, čo povedal môj kolega eee Oliver 

Kríž súhlasím. Kde teda mesto sa dostáva do nejakej takej 

nie príliš priaznivej eee pozície.  

Jedna vec je teda, že totok je súhlas s tou dražbou, 

ďalšia vec je potom keď, keď nebodaj v tej dražbe uspejeme 

za ešte nevieme doteraz akú sumu. Potom si neviem 

predstaviť poslancov, teda bude na nich asi dosť veľký tlak 

vyvíjaný, aby to, ten návrh o odsúhlasili bez ohľadu na to, 

aká suma bude nakoniec vysúťažená.  

Moja otázka je, že či v súčasnosti sa počíta vôbec 

s takou položkou v rozpočte, pretože o pár bodov neskôr 

bude materiál, kde sa jedná o odkúpenie, respektíve 

o vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s predkupným právom 

v Rači na nejaké pozemky pod parkovacími miestami, bolo to 

rádovo niekoľko tisíc Eur a teda odpoveď tam bola od 

odborných útvarov, že na to nie sú plánované finančné 

prostriedky. Tak ja sa chcem spýtať, či na toto, lebo tu, 

a sú plánované fi finančné prostriedky? Prípadne odkiaľ 

chceme tie finančné prostriedky zohnať? Pretože na jednej 

strane tu sa rozpráva o kríze, o o zlom a zníženom výbere 

daní z fyzických osôb, ako sa musí šetriť, a totok je, 

myslím si, že dosť veľká pálka aj na rozpočet hlavného 

mesta, s ktorým sme nerátali.  

A ako spomenul aj pán primátor, ten územný plán tam 

je taký, ktorý v istej miere tam nejakú výstavbu umožňuje 
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ale plne všetky procesy má v rukách hlavné mesto, prípadne 

mestská časť. Takže, ja si myslím, že určite nemôže byť 

obava z toho, že sa tam z toho stane nejaký ďalší dautan.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel pripomenúť, že sme si zadefinovali na 

začiatok toho, tohto nášho obdobia, že chceme, aby mesto 

bolo silným a proaktívnym konateľom, ktoré bude aktívne 

naprávať mnohé krivdy, ktoré sa tu v minulosti odohrali.  

A myslím si, že to je absolútne nezlučiteľné s tým, 

že pri takejto veľkej príležitosti, ktorá tu nastala, by 

sme tomu mestu čo nedovolili čo i len pozrieť sa do tej 

dražby. A myslím si, že by to bolo v rozpore s tým smerom, 

ktorý sme si nastavili. A smer je veľmi zlé slovo. 

(poznámka: so smiechom) Spolitizované. Pardon.  

To je všetko, čo som chcel povedať.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Isteže, nedá sa nesúhlasiť s tým, čo kolega teraz 

predo mnou povedal, ale tiež to musí mať nejaké limity. 

Proste, mesto nemôže na tom prerobiť eee a nakoniec nič 

nebude mať.  

Ja keď som čítal ten návrh toho uznesenia, tak ma tam 

zarazilo, že, že vlastne ten limit je akoby donekonečna. 

A preto teda uvažujem nad tým, že či by nebolo dobré 

stanoviť tam nejakú, nejakú sumu, do ktorej pri tej dražbe 

mesto môže ísť. Asi s sú už nejaké znalecké posudky, ktoré 

nejakým spôsobom odhadujú, že koľko by to mohlo stáť 

poprípade plus nejakú rezervu ešte k tomu a keby to už bolo 

nad to, tak, tak už potom viacej neprihadzovať asi. Neviem. 

Len tak nad tým uvažujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Miškanin. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som chcel sp z môjho pohľadu, z pohľadu 

mestského kontrolóra v podstate k uvedenému materiálu 

uviesť nasledovné: 

Mesto sa musí rozhodnúť či chce ísť dražiť, alebo 

nie. Také, že ideme do dražby vyskúšať, to neexistuje.  

Čiže, ak sa mesto rozhodne, že ideme dražiť, tak 

druhý krok musí nasledovať, úprava rozpočtu a v rozpočte 

vyčleniť trinásť a pol milióna na to, aby v čase dražby my 

ako účastníci dražby sme vedeli dekralovať, že na to máme 

finančné prostriedky. 

Stav na účte alebo finančných prostriedkov mesta je 

taký, aký sme si vypočuli v predchádzajúcich bodoch, čiže 

reálne nevidím priestor na to, aby mesto sa vôbec zapojilo 

do dražby.  

Ak sa zapojí a nevydraží, nič sa nedeje. Ale musíme 

mať to nejak finančne kryté. 
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Ak sa zapojíme, vydražíme a následne mestské 

zastupiteľstvo to neodsúhlasí, zmaríme dražbu, nesieme 

všetky náklady. Tie náklady znáša mesto. A to bude na 

základe vášho rozhodnutia. 

Čiže, treba si zvážiť dôsledky a hlavne, čo ja, v čom 

ja vidím najväčší problém je, že ja chápem, že chcete možno 

naprávať krivdy z minulosti, ale za jeden rok, alebo za 

jedno funkčné obdobie to sa nedá napraviť. Veď len tento 

rok si, si zosumarizujte, koľko, koľko výdavkov bolo na 

kúpenie Salvatora, na odkúpenie podielu Infry. Veď 

v podstate, musíme mať nejaký, si zachovať nejaké zdravé 

verejné financie a týmto krokom, mám dojem, že, že proste 

by sme išli do obrovského rizika a hlavne, hovorím hlavne, 

môže sa stať, že by v podstate na konci dňa, aj keď sme to 

vydražili, tak nedokážeme ani vyskladať tú sumu navyše, 

lebo treba si uvedomiť, že do pätnástich dní musí byť vylo, 

vyskladaná suma.  

To znamená, v tom pätnásťdňovom intervale musí byť 

zvolané mimoriadne miestne, eee, mestské zastupiteľstvo, 

musí byť odsúhlasené, že áno, že to kupujeme, ale hlavne 

musí byť zabezpečené krytie. A to nemáme.  

Ak by sme chceli brať úver, musí sa spraviť nejaký 

prieskum trhu, nájsť nejakú banku, reálne za pätnásť dní sa 

to nedá.  
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To znamená, treba si tieto veci uvedomiť. Ak sú tu 

prísľuby nejakých ministerstiev, tak nech to draží 

ministerstvo. Ale ja by som z môjho pohľadu neodporúčal 

ísť. Vidím tam obrovské riziko.  

Ďakujem. 

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: 

Ja súhlasím samozrejme s tým, že musíme byť 

zodpovední rozpočtovo a v prípade, že by to teraz bolo na 

stole ako ponuka za trinásť a pol milióna, bojím sa, že by 

sme skonštatovali, že tieto peniaze k dispozícii nemáme. 

Ale zároveň pointa dražby predsa spočíva v tom, ak tomu 

správne rozumiem, že eee tie limity nie sú dopredu úplne 

jasné dané. Je to predsa dražba. Tam ako keby. Keby, keby 

bolo presne zadefinované, že koľko to mesto  za  to môže 

v tomto momente dať, tak je to veľmi ľahko zneužiteľné zo 

strany os ostatných účastníkov dražby.  

Za mňa je to v tomto momente o, o tej dôvere voči 

zastupiteľstvu mesta a voči primátora, eee že, že sa bude 

správať s maximálnou racionálnosťou v rámci, v rámci tejto 

dražby. A veľmi zložitý faktor je samozrejme, a samozrejme 
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aj ten potenciálny partner v osobe, alebo v podobe toho 

ministerstva, ktoré, ak tomu správne rozumiem, vyjadrilo 

vôľu sa na tom (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

spôsobom podieľať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja musím teda veľmi oceniť tento krok, že sa mesto na 

to podujalo. Myslím si, že Bratislava má isté ikonické 

miesta, isté také stabilné body, ktoré robia Bratislavu 

Bratislavou. A myslím si, že Mičurín a jeho okolie je 

presne tým bodom.  

A treba spomenúť, že, že toto vedenie mesta má tú 

tendenciu eee navrátiť tú pôvodnú tvár a len si spomeňme, 

že nedávno sme tu schvaľovali Lekáreň u Salvatora. A to sú 

presne tie kroky, ktoré, ktoré k tomu vedú. 

A len upresniť, že, že to bolo dohodnuté ako výmena. 

To sme tam neplatili. To znamená, to bola nejaká 

trojvýmena. Čiže to nebol ten nárok na náš rozpočet.  
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A myslím si, že takto isto je deklarované aj snaha 

tejto dražby, ísť do toho s nejakými partnermi. A to je 

ten, to je ten krok, že ak my teraz nedáme tú šancu, tak 

vlastne tá šanca už nepríde ani za tri roky. Ani za päť 

rokov. Lebo to už bude tak, ako to bolo pred tým.  

Teraz prišla tá šanca, čiže ja to podporujem a, 

a verím, že sa nám to podarí. 

A zase je to o tej dôvere, že iste vedenie mesta nie 

sú žiadni finanční sebevrahovia, ktorí by išli do niečoho, 

čo toto mesto neu neunesie. A toto zastupiteľstvo je dosť 

na to racionálne, že, že ak aj niečo sa vyjedná, tak vieme 

zhodnotiť, že či áno, alebo nie a že na koľko ten risk 

podstúpime. 

Takže, držím palce. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Už by sme radi zodpovedali tie veci, lebo ich bolo 

veľa. 

Ešte pán poslanec Kríž, aha. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja by a zareagujem na pána poslanca Vagača, ak by 

náhodou teda mesto do toho nešlo, alebo by tu dražbu 

nevyhralo, tak stále môžme ten priestor chrániť aj takým 

spôsobom, že je tam možná zmena funkčného využitia v rámci 

územného plánu tak, aby sa tam nemohlo povedzme stavať, ten 

ktorý to, ktorý to vyhrá a bude tam chcieť náhodou stavať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je tá veľmi, veľmi, veľmi zložitá alternatíva, 

ktorú ste navrhli.  

Ale ja chcem povedať k tomu jednu vec.  

Samozrejme, nie som nejaký blázon, ktorý pôjde 

a niekde za sľúbi v nejakej dražbe sto miliónov Eur za 

tieto pozemky. Akokoľvek sú to pre nás veľmi citlivé 

pozemky pre každého, kto tam bol, pre Staromešťanov, ale 

pre všetkých v Bratislave, ich hodnota určite nie je sto 

miliónov. 

Viem, že to bol príklad, lae oni majú nejakú trhovú 

hodnotu, ktorá má byť tá, ktorá, ktorá môže byť limit možno 

toho, čo, do čoho Bratislava s tým ide.  

Pán Košťál aj Andrej Bednárik vám vysvetlia, ako to 

máme zatiaľ myslené. Všetko čo prezradíme navyše, nám ale 
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zhoršuje tú pozíciu. Toto je nevýhoda samosprávy, že niekde 

nevie byť flexibilná ako súkromníci.  

A čo vám ale sľubujem, že a v tomto musíme byť veľmi 

zodpovední v rámci štruktúry, ktorú má naše zastupiteľstvo, 

že o každom kroku, ktoré by tam bol, nie že navyše, 

o každom kroku, ktorý urobíme, budem informovať normálne 

gremiálku, ktorú zvolám hocikedy, keď treba. To ide 

vlastne, sa deje o dva, o tri týždne. A budete mať nejaký 

kanál na to, aby ste vedeli, čo to ide.  

Určite nepôjdem zaťažiť eee náš rozpočet, ktorý 

relatívne dobre poznám, aj finančné ťažkosti, nejakou 

obrovskou vecou, ale cítim povinnosť, že ak tam je maličká 

šanca nejak nájsť partnera aj na poslednú sekundu, nejakým 

spôsobom to urobiť, zúčastniť sa z toho, toho tak  to 

chceme urobiť, proste. Ale odborne vám to viac zodpovedia 

asi riaditeľ magistrátu. 

Aha, pardon. Sú tu nejaké.  

Nie, do dokončíme, prosím vás odpovede a potom. 

Zodpovedajte tie otázky, ktoré sme mali, dobre? 

A potom vám dám slovo, okej?  

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

Dobre.  
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Ja by som chcel doplniť pána primátora a možno vás 

trocha uviesť do toho, že v akom sme štádiu a o čom 

rokujeme a aké sú ďalšie možné kroky. 

Samozrejme, je to, je to čerstvá vec, preto sa to 

trocha šije horúcou ihlou, ale nie kvôli našej vine, ale 

kvôli tomu, že tá informácia nebola skôr na stole. 

My sme si dneska prišli o mandát rokovať o tom možnom 

zapojení sa do tejto dražby. My v žiadnom prípade nemáme 

predstavu, že mesto by malo znášať všetky, alebo celé 

náklady tejto kúpy. Naopak, my sme, preto sme začali 

rokovanie s ministerstvom školstva, ktoré tam má budovy 

v tom areáli, ktoré má naozaj záujem o o takisto o tieto 

pozemky. Takisto vieme od ministerstva školstva, že už si 

požiadali formálne ministerstvo financií o alokáciu na túto 

dražbu.  

Našou snahou je sa s nimi baviť o tom, že aké budú 

pomery, to znamená, koľko sa očakáva zo strany mesta 

nejaká, nejaký príspevok do tejto dražby. Ako, akom, akým 

formátom sa bude dražba realizovať. To znamená, kto bude 

dražiť. Aký typ partnerstva medzi mestom a ministerstvom 

školstva prípadne ministerstvom dopravy, keď, keby sa 

podarilo nejakú spoluprácu nadviazať. Aký, aký formát bude 

táto dražba, alebo ten, ten subjekt, ktorý bude dražiť. 

Kto, kto tým subjektom bude. A aké tam budú zábezpeky 
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vzájomné. To všetko je vec, ktorú musíme so školstvom ešte 

prerokovať.  

My sme si prišli pre mandát o tom sa vôbec baviť 

s ministerstvom školstva.  

Logicky, snažíme sa byť aj transparentní v tom, že aj 

ten materiál obsahuje všetky riziká, ktoré aj pán poslanec 

Kríž komunikoval. Tie asi ste si prečítali ten materiál, 

tam presne hovoríme o tom, že čo by sa stalo, keby. My ako 

mesto určite nepôjdeme do situácie, kde, kde by nebola 

jasne stanovená stratégia a dohodnuté presné kroky 

s ministerstvom školstva na nejaké garancie, že by sme 

v prípade nami určenej stratégie a konečnej sumy, keby sme 

aj zvíťazili, keby sme tú dražbu vyhrali, tak že by sme ju 

nezrealizovali. To akože samozrejme túto vec by sme s vami 

dopredu komunikovali, aj ohľadne tej stratégie, aby ste 

vedeli, do čoho sa mesto chystá pustiť.  

Zároveň samozrejme my si monitorujeme troška trh. 

Sledujeme aké sú, aké sú nejaké iné šumy, aké kto, kto môže 

mať záujem o tento pozemok. To si nejakým spôsobom tiež 

vyhodnocujeme. Ale teraz v prvom kroku potrebujeme 

pokračovať v rokovaniach s ministerstvom školstva, dohodnúť 

si jasný postup, dohodnúť si aspoň stratégiu a povedať si, 

či do toho vlastne ideme. Lebo samozrejme, sú nám známe tie 

riziká.  
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A tá forma partnerstva, o ktorej hovoríme, o ktorej 

sa ešte bude rozhodovať, môže znamenať, že, že nakoniec ani 

to nebude mesto, kto bude tým dražiteľom, ale bude to iný 

subjekt a my teda nejakým spôsobom si nájdeme, nájdeme 

nejak náš podiel v tej, v tej dražbe.  

Toľko teda asi tak všeobecne k tej filozofii toho 

celého a akým spôsobom sa hýbeme.  

Samozrejme, išli by sme sami proti, proti sebe, aj 

politicky, aj prakticky, keby sme išli do nejakej dražby, 

že mesto má dať v situácii, keď má taký napätý rozpočet, 

trinásť a niečo miliónov a ešte riz riskovať, že by o tie 

peniaze prišla a ešte by muselo hradiť ďalšie náklady 

spojené s s ďalšími aukciami, alebo dražbami. Takže, do ta 

takí samovrahovia asi nie sme. Takže, takže našou teda 

snahou je, to riešiť aj v tej, v tej spolupráci.  

Ešte by som Andrejovi dal kľudne slovo, ak treba aj 

nejaké technické veci zodpovedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poďme ďalej v tom prípade. Keď nie.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som reagovala na príspevok pána primátora. 

A celkom by som bola rada, keby to aj počul, tak počkám, 

kým podpíše.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Počúvam vás stále. 

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

poslankyňa MsZ: 

Hovorili ste o tom, že súkromník je pri dražbe 

flexibilný a samospráva nie, ale my môžme byť sa sebaveb 

sebavedomé mesto a skutočne môžme pohroziť, s prepáčením, 

alebo upozorniť na to, že mesto má páky zmenami a doplnkami 

tento areál určiť ako na funkciu stavba pre školstvo 

a vzdelávanie a naozaj v úvodzovkách znížiť potenciálny 

záujem developerov, alebo ľudí, ktorí by mali záujem 

o tento pozemok.  

Čiže, je to naše sebavedomie, aby sme to mohli 

deklarovať a hrať trošku tú hru eee o boja o ten, o cenu 

toho pozemku.  

Chcela by som vám len toto povedať. 
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A samozrejme, ja vašu, ja váš mandát podporím a pevne 

verím, že byť si sebavedomí (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som veľmi pozorne počúval pána kontrolóra. 

v podstate musím povedať, že sa do bodky stotožňujem s tým, 

čo povedal, ale na druhej strane vy ste teraz povedali, že 

ten mandát súvisí s tým, že hľadáte na to partnera.  

V takom prípade zvažujem, že, hoci som bol 

presvedčený, že nepodporím tento materiál, ale keď som vás 

počúval, že hľadáte na to partnera, neviem si to ja dnes 

technicky predstaviť, že vydražíte to vy a dá vám na to 

peniaze ministerstvo financií. Je to všetko štátna správa. 

Podľa mňa to je príliš komplikované. Ale súčasne ako keby, 

tu si treba normálne naliať čistého vína, to mesto na to 

nemá peniaze. To je, to je úplne že kľúčový základný moment 

bez ohľadu na to, ako významná tá lokalita je.  
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Ja by som ju strašne, strašne by som bol rád, keby 

bola vo vlastníctve mesta. Skôr treba upozorniť na tých, 

ktorí umožnili, že dnes je to súkromné. Ale v toto je 

absolútna reálna pravda.  

A ja teda, že pán primátor, naozaj ja som ochotný 

toto podporiť len za (gong) podmienky, že  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Nedostali sme žiaden návrh, takže ideme hlasovať o 

návrhu na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností s tým, že 

dávame mandát a schvaľujeme tento mandát tak, ako bolo 

uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem, proti dvaja, zdržalo sa štyria, hlas 

nehlasovali dvaja poslanci alebo poslankyne. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 17A-Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v blízkosti 

Horského parku 

 Prítomní: 35 Áno 27 Nie: 2 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ZDRŽAL SA J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž NIE 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v blízkosti 

Horského parku 

Uznesenie  
zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

udelenie mandátu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 

na zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy vo všetkých 

právnych úkonoch súvisiacich s účasťou na dražbe 

nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov registra „C“ KN 

parc. č. 2792/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

145 m², parc. č. 2792/46 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 103 m², parc. č. 2792/48 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 554 m², parc. č. 2792/49 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 246 m², parc. č. 2792/50 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m², parc. č. 

2792/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m², 

parc. č. 2792/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 

m², parc. č. 2792/53 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 54 m², parc. č. 2792/70 – ostatné plochy vo výmere 

17 062 m², parc. č. 2793 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 254 m², parc. č. 2799/1 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 4 533 m², parc. č. 2799/4 – zastavané 
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plochy a nádvoria vo výmere 29 m², parc. č. 2804/1 – 

záhrady vo výmere 717 m², parc. č. 2804/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 37 m², parc. č. 2804/3 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m², parc. č. 

2805/1 – záhrady vo výmere 234 m², parc. č. 2805/5 – 

ostatné plochy vo výmere 383 m² a parc. č. 2806/5 – ostatné 

plochy vo výmere 464 m², zapísaných na LV č. 9638, 

vyhlásenej spoločnosťou U9, a.s., so sídlom Zelinárska 6, 

Bratislava, IČO 35849703, pričom maximálna suma najvyššieho 

podania nie je určená, 

s nasledovnými podmienkami: 

1. Odplatné nadobudnutie vydražených nehnuteľností je 

podmienené schválením v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

2. Zábezpeka na kúpu nehnuteľností v sume 49 000,00 Eur 

bude uhradená bezhotovostným prevodom v prospech 

dražiteľa v lehote do 05. 10. 2020, teda do termínu 

začatia dražby. 

3. V prípade zrušenia dražby alebo ak Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neschváli 

odplatné nadobudnutie vydražených nehnuteľností, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 200/2, MANŽELOM STANISLAVE 
MÉSZÁROŠOVEJ A MARIÁNOVI MÉSZÁROŠOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo.  

Teda osemnásť, devätnásť chápeme tak, že sú petície, 

ktoré budú vybavené o pol piatej. A navrhujem ísť na bod 

číslo tým pádom dvadsať a Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľam pozemok v Rači manželom 

Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi. 

Nech sa páči. 

Pôjdeme s úvodným slovom, alebo to ideme? Asi poďme 

s úvodným slovom.  

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Jedná sa o predaj pozemku ako prípad ho hodný 

osobitného zreteľa v ká ú (k. ú.) Rača manželom Stanislave 

Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi o výmere dvadsaťštyri 

metrov štvorcových. 
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Všeobecná hodnota pozemku znaleckým posudkom bola 

stanovená na sumu stošesťdesiattri euro aj deväťdesiatšesť 

centov za meter štvorcový. Spoločne pri výmere dvadsaťštyri 

metrov je celková suma tritisícdeväťstotridsaťpäť Eur aj 

štyri centy.  

Pozemok, teda odpredaj tohto pozemku bol prejednaný 

vo všetkých orgánoch mesta.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Kríž,  

nech sa páči. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, vážená pani zástupkyňa, 

námestníčka.  

Eee. Nechcem, priznám sa, diskutovať úplne priamo 

k tomuto bodu, ale k ďalším, viacerým ďalším, ktoré majú 

podobnú, podobný obsah a veľmi krátko chcem upozorniť na 

jednu vec.  
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Bavili sme sa tu o tom ešte na začiatku dnešného 

zasadnutia, že sa nám neplnia kapitálové príjmy. Keď som si 

ja pozeral tie materiály, ktoré sú v podstate štandardné, 

ktoré sú dvadsať, dvadsaťjedna, dvadsaťdva, dvadsaťtri, tak 

pozeral som, kedy bola podaná žiadosť týmto nejakým 

žiadateľom o odkúpenie nejakej časti pozemku a kedy je 

predmetom rokovania. Sú tam priemerné lehoty jeden a pol 

roka. Devätnásť mesiacov, štrnásť mesiacov, pätnásť 

mesiacov.  

Čiže, ja chcem iba upozorniť na to, že na jednej 

strane eee magistrát prijal dostatočný počet ľudí na to, 

aby sa procesy zjednodušili, na strane druhej, však ako 

keby eee predkladanie tých jednotlivých žiadostí ide ešte 

pomalšie ako niekedy v minulosti a praradoxne to sú ľudia, 

ktorí využívajú nejakú, nejakú časť, ktorú si chcú buď 

prenajať, alebo predať, to je jedno, sú to ľudia, z ktorých 

môžme mať my príjem do nášho rozpočtu. A trvá to, podľa 

môjho názoru, neúmerne dlho. 

Neberte to ako nejakú, nejakú neopodstatnenú kritiku, 

skôr sa chcem upozorniť na to, že je to paradoxná situácia. 

Na jednej strane my peniaze potrebujeme, na druhej strane, 

ktorí sa žiadajú, alebo hlásia o to, že nám nejaké peniaze 

chcú zaplatiť, tak čakajú na túto možnosť, aby sa sem vôbec 

dostali na plénum zastupiteľstva, v tomto prípade devätnásť 

mesiacov konkrétne.  
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Ja tých ľudí nepoznám, samozrejme, hlasujem za. Ale 

ak naozaj sme v situácii, že potrebujeme peniaze, tak, 

a boli prijatých, podľa mojich informácií tristo ľudí na 

magistrát, neverím tomu, že sa to nedá spracovať tak 

rýchlo, aby sme tie peniaze mohli využívať čím skôr. 

To bol môj taký, to som si neodpustil takú poznámku 

k všetkým týmto majetkovým bodom. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem, pán poslanec . 

S faktickou poprosím pána riaditeľa Košťála.  

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

Ďakujem. 

Ja samozrejme musím reagovať na tie nepresnosti, 

a teda aj vysvetliť dôvod, prečo trvá to tak dlho.  

Samozrejme, súvisí s tým, že tu máme rokmi nakopené 

žiadosti. Žiaľbohu, zastupiteľstvo, v ktorom ste, myslím, 

aj vy, pán Kríž, sedeli v minulosti, kvôli rôznym hádkam 

a nepresnostiam a neschvaľovalo tých bodov toľko, ako by sa 
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patrilo. My ideme teraz, každý to vidíte, každé 

zastupiteľstvo od, od decembra 2018 má veľa majetkových 

bodov. Dobiehame veci, ktoré sa tu na nakopili. Dokonca 

bavíme sa o tom, že či, či to naozaj nie je veľa, že či to 

tempo ako keby aj pre úrad, ale takisto pre zastupiteľstvo 

nie je príliš vysoké, v zmysle, že tá ako keby historický 

nejaký dlh k tým, presne k tým žiadateľom je taký veľký, že 

potrebujeme dočistiť tie veci z minulosti.  

Takže, to je pre mňa akože hlavný dôvod na 

vysvetlenie. Nie je to, že by sme teraz to nespracovávali 

nejakým rýchlym tempom. Naopak, tých bodov je veľa. My, my 

môžme na budúce zastupiteľstvo dať aj päťdesiat bodov 

majetkových, ale predpokladám, že (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) (gong) po poslancov s tým nebude súhlasiť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Možno bude ešte čas dohovoriť to.  

S faktickou pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za vysvetlenie.  
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Rozumiem tomu, čo bolo povedané, že je tu, povedzme, 

nejaký, nejaký rest z minulosti, ale stále si myslím, že by 

sa to dalo zjednodušene a zrýchliť, pretože keď si pozrieme 

tie, tieto žiadosti, tak oni, to nie sú staré resty, ktoré 

tu ležia z minulého zastupiteľstva päť roč, päť rokov, tri 

roky, ale sú to všetky, ktoré boli podané toto volebné 

obdobie. to znamená, že tu neni nejaký poradovník vecí, 

ktoré sa postupne dočisťujú a idú sa podľa chronologicky 

niekedy od roku dvetisícpätnásť, šestnásť, ale toto sú 

veci, ktoré sú tu rok a pol. Čiže v rámci toho keď je tu 

nové vedenie.  

Čiže, na to úplne sa vyhovárať, že tu bola nejaká 

kopa, ktorú trebalo najprv zadministrovať, nie je úplne 

pravda, lebo tá tu nie, sa tu neobjavila. To sú nové veci. 

Alebo čerstvé veci. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ale bolo povedané, že bolo povedané, že tu boli 

nakopené veci. 

Neberte to ako výhovorku, ale ako konštatovanie 

faktu.  

Poprosím pani starostku Čahojovú. 
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Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som predkladateľa, že by či uviedol v tom 

úvodnom slove aspoň to, že či sa zhodne s návrhom 

uznesenia, ktoré nám predkladáte, vyjadrila aj finančná 

komisia, aby nedošlo pri nejakej nepozornosti, alebo že by 

nestíhali členovia finančnej komisie venovať pozornosť 

danej, danému bodu, tak ak je tam tá zhoda, keď budeme 

upozornení, nebudeme zbytočne otvárať diskusiu. 

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: 

Áno, pán Buocik, 

nech sa páči. 

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

Ja nadviažem na pani starostku. 

Tým, že tu nie je predseda finančnej komisie Rasťo 

Tešovič, tak ja ako podpredseda komisie predkladám návrh na 

zmenu kúpnej ceny na sumu stodeväťdesiat eu, 
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stodeväťdesiatdeväť euro meter štvorcový v zmysle uznesenia 

finančnej komisie. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže to vychádzame z toho, že to je uznesenie 

finančnej komisie. Áno?  

Ďakujem. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja potrebujem ešte písomné, písomný návrh.  

Takže predložený návrh pána poslanca Buocika, môžem 

vás tu dopísať? K materiálu číslo dvadsať navrhuje na 

predaj ako prípad hodný osobitého zreteľa týkajúci sa 

pozemku v  Rači, parcela dvadsať lomeno dva manželom 
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Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi na za 

nákup, za kúpnu cenu stodeväťdesiatdeväť euro za meter 

štvorcový, celkovo je to štyritisícsedemstosedemdesiatšesť 

euro. 

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 dvadsaťsedem poslancov, proti nula, zdržali sa 

dvaja poslanci, nehlasovali traja poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 20-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej 
a Mariánovi Mészárošovi 

 
hlasovanie o návrhu p. Buocika 
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 Prítomní: 32 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  NEHLASOVAL 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Išlo o zmenu uznesenia, čiže nemusíme hlasovať 

o celku. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Je teraz trinásť hodín a päť minút, už sem prišiel 

taký dopyt, že či bude obedová prestávka, lebo tak to máme 

teda vždy, takže ja navrhujem, aby sme si dali obedovú 
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prestávku. Neviem koľko. Do štrnástej? Alebo do? Do 

štrnástej? Taká je ale dohoda, že vždy.  

Takže, dobre. Máme obedovú prestávku. Stretneme sa tu 

o štrnástej hodine.  

Dobrú chuť vám prajem! 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi 

Mészárošovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 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 pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Rača, parc. č. 200/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 24 m², LV č. 72, manželom Stanislave Mészárošovej, 

bytom xxxxxxxxxx, a Mariánovi Mészárošovi, bytom 
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xxxxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu 190,00 Eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 4 776,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia 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, nakoľko 

predmet predaja je priľahlým pozemkom k pozemkom vo 

vlastníctve kupujúcich a nachádza sa na ňom pivnica v 

užívaní kupujúcich. Predajom pozemku parc. č. 200/2 

kupujúcim sa zosúladí užívací stav s právnym stavom. 

koniec poznámky) 

 

 

(prestávka od 13.06 do 14.12 h) 
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BOD 46 INTERPELÁCIE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

po prestávke 

...v sále, ešte sa čaká na pána primátora, asi už 

každú chvíľu príde.  

To neni Matúš.  

V kancelárii je pána primátora. Príde pán primátor, 

alebo mám ja? Ja? Aha. Dobre.  

Tak pokračujeme v zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a poprosím teraz máme bod Interpelácie. 

Takže k bodu štyridsaťšesť Interpelácie otváram 

diskusiu. 

Nech sa páči. 

Pán Kuruc,  

neviem čo to má znamenať? Už nič.  

Pán poslanec Korček,  

nech sa páči, máte slovo. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pani námestníčka,  

ja mám dve interpelácie na pána primátora. 

Prvá interpelácia sa týka hliadkovej činnosti 

mestskej polície v areáli prírodného jazera Kuchajda. 

Obrátilis obrátili sa na mňa z mestskej časti, 

konkrétne z náško Ekopodniku vo veci teda areálu Kuchajda, 

hliadkovej činnosti mestskej polície. A poprosil by som 

teda preveriť intenzitu tejto hliadkovej činnosti 

a prípadne posilniť hliadky mestskej polície na Kuchajde, 

pretože sa nám tam miestni obyvatelia sťažujú, že tam 

chodia rôzni neprispôsobiví obyvatelia, ktorí tam narúšajú 

poriadok.  

A druhá interpelácia sa týka reklamných stojanov 

spoločnosti Kvé ex (QEX), ktoré sú umiestnené na pozemkoch 

hlavného mesta pred tržnicou na Trnavskom mýte. A tam by 

som poprosil pána primátora preveriť nájomný vzťah k týmto 

reklamným stojanom. 

Taktiež by som poprosil teda kópie nájomných zmlúv. 

A v prípade, že bude možné, tak vypovedať nájom pre tieto 

reklamné stojany, alebo prípadne ak sú teda zmluvy na dobu 

určitú, tak nepredĺžiť tento nájom. 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel interpelovať pána primátora vo veci 

eee stavby Rozenhaus (RosenHAUS) vo Vrakuni na Železničnej 

ulici, kde pred dvadsaťdva rokmi Okresný úrad Bratislava, 

vtedajší vlastník, zriadil vecné bremeno v prospech 

stavebníka na stavbu. Medzičasom ten pozemok sa stal 

vlastníkom eee magistrát hlavného mesta.  

Eee stavebné povolenie vydala vo Vrakuni stavebný 

úrad Rača pred trinástimi rokmi.  

Napriek tomuto všetkému, že tam nikdy nebolo začaté 

stavať, čo skonštatoval aj stavebný úrad minulý rok, tak 

v katastrálnom, v Katastri nehnuteľností je stavba zapísaná 

so sto siedmimi bytmi.  
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A chcel by som teda počuť, že akým spôsobom bude 

magistrát ďalej v tejto veci pokračovať, lebo evidentne sa 

jedná v minulosti o nejaké podvodné riešenie. 

V ten, ktorý tam stavá, tak dvadsaťdva rokov sa o ten 

pozemok nestaral. Magistrát dvadsaťdva rokov sa o pozemok 

staral, kosil, zametal, upratoval. A teraz niekto bez toho, 

aby mal akýkoľvek vzťah, či už nájomný, alebo akýkoľvek 

iný, len vecné bremeno stavby spred dvadsaťdva rokov od 

okresného úradu,na pozemku, ktorý má šesťtisíc metrov 

štvorcový, ide postaviť stotrinásť bytov. Ignoruje všetky 

eee listy od mestskej časti. Ignoruje stavebný úrad, ktorý, 

ktorým je Rača a takisto zamestnancov magistrátu, ktorí 

boli na mieste, keď začal oplocovať si stavenistko. Nemal 

súhlas na to magistrátu, ignoroval to. A včera už tam 

prišli dva buldozéry a začali búrať.  

Takže by som chcel pána primátora poprosiť, aké 

ďalšie kroky v tomto ide urobiť, aby Vrakúnčania netrpeli.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Svoreňová 
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nech sa páči. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som nadviazala na pána starostu. 

My sme v súvislosti s týmto stavenistkom, už ako 

mestská časť pred časom žiadali, myslím, že už je to vyše 

mesiaca, magistrát o to, aby vysadil na tomto pozemku 

stromy, čo by zase dalo veci trochu iný rozmer. Nedostali 

sme zatiaľ na túto žiadosť odpoveď. 

Chcem sa teda opýtať, že ako sa s touto žiadosťou 

naložilo. A teda apelovať na pána primátora, aby nejakým 

spôsobom urýchlil toto vysadenie stromov, ktoré môže 

situáciu  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž,  

nech sa páči. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo,  

vážená pani námestníčka.  

Ja by som bol rád, keby som mohol podať dokonca až 

dneska šesť interpelácii. Všetky podávam písomne. A tak jak 

dneska, ako dneska pán primátor požiadal, budem ich 

posielať aj na ten, na tú uvedenú mejlovú (mailovú) adresu. 

Vypísal som si ich aj písomne, lebo tak sa mi to lepšie 

robí a tak som bol vždy zvyknutý.  

Pre poriadok by som sa teda pokúsil aspoň veľmi 

krátko o každej povedať jednu vetu.  

V prvom rade je to stav prípravy výstavby 

električkovej trate do Petržalky.  

To je tá naša spoločná téma, ktorú ja stále obháňam, 

aby som vedel informovať obyvateľov Petržalky, či je, alebo 

nie je šanca stihnúť tento projekt.  
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Ďalšia moja interpelácia smeruje tiež na pána 

primátora, kde ho žiadam o zoznam zahraničných pracovných 

ciest od začiatku zvolenia.  

Ja som túto interpeláciu už raz podával. Dokonca som 

dňa 28. júla to podal ako informáciu podľa zákona 211. 

Nedostal som odpoveď, čo upozorňujem, je protizákonné. 

Napriek tomu podávam ešte raz túto enterpeláciu nanovo.  

Takisto prosím o finančné vyhodnotenie tohtoročnej 

eeem eee kalamity ohľadom komárov. Koľko nás stálo, stáli 

takzvané biopostreky, ktoré, ktoré nefungovali.  

Ďalšia štvrtá interpelácia je ohľadom tej takzvanej 

pražskej lavičky.  

Tiež by som si tam vyžiadal nejaké viaceré informácie 

o tomto projekte.  

A takisto vo svojej interpelácii nad rámec nejakých 

otázok poukazujem na fakt, že existuje takzvaná 

bratislavská lavička. To je projekt dizajnéra Filipa Starka 

(Philippe Starck), ktorý je na Poštovej ulici. A navrhujem 

tam nejaké ďalšie okolo toho skutočnosti, ako to možno 

rozšíriť a urobiť z toho ešte známejší fenomén, ako je 

lavička pražská. 
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Ďalšia moja interpelácia je vysvetlenia situácie 

ohľadom neskolaudovena hi, neskolaudovaného ihriska, ktoré 

sa nazýva Šantisko a je na Kolibe.  

Neviem, či viacerí poslanci dostali ten imejl (e-

mail), ktorý som dostal aj ja. Bolo to od občana Petra 

Ježíka, ktorému tam sa nejako dorantala dcérka. A tam 

odznela informácia, že toto neskolaudovené ihrisko nechcel 

otvoriť pán riaditeľ Mestských lesov pán Dobšovič, ale pán 

Jakub Mrva naňho tlačil, aby to bolo otvorené pes pred 

sezónou.  

Čiže, chcem sa opýtať, čo je na tom pravdy v rámci 

mojej interpelácie. 

A tiež chcem informáciu o nejakých ďalších prípadných 

šantiskách, alebo ihriskách, ktoré nie sú skolandované 

a mohli by byť ohrozením pre obyvateľov Bratislavy. 

Posledná moja interpelácia eee a myslím si, že k tomu 

by sa mohli pridať aj ďalší petržalskí poslanci, je 

informácia, ktorú ja som sa dozvedel od médií a z médií 

teda, že bolo vydané záväzné súhlasné stanovisko k výstavbe 

Pri Draždiaku.  

Ja včetne poslancov, ale aj obyvateľov okolia sme 

boli šokovaní, pretože sme si prečítali, ja som ho našiel 

na internete to záväzné stanovisko. Okrem iného tam sa 
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plánuje vystavať päťdesiatpäť bytov. Podľa mojich 

informácií je to zóna, kde je územný plán stanovený na 

rekreáciu a šport. A toto súhlasné stanovisko bolo 

podpísané bez toho, aby bola participovaná, alebo bola 

participácia verejnosti, či už, či už poslanci, či už 

obyvatelia okolia.  

Čiže, nejde mi do hlavy, ako je tam možné, že tam 

bolo mestom konštatovaná možnosť postaviť päťdesiatpäť 

bytov.  

(gong) 

Prosím o predĺže 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To, to už je asi neskoro, pán.  

A bola to posledná interpelácia vaša?  

Už sa nedá predĺžiť, že?  

Dá sa? Prosím?  

Ja poprosím organizačné, ešte raz? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Nech sa páči,  

pán Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Čiže, toto je vec, ktorá naozaj sklamala mnohých 

obyvateľov Petržalky.  

Ide o veľmi hodnotné územie. Keď má tam dôjsť 

k nejakej revitalizácii, to každý víta, ale malo by to byť 

po dohode s verejnosťou aj so zástupcami Petržalky.  

Ja by som možnože v tom vyzval aj, aby sa ku mne 

pridal pán starosta Hrčka, pretože dokonca v tom samotnom 

súhlasnom stanovisku sa píše, že materská škôlka v tejto 

lokalite nie je potrebná. Napriek tomu ten investor ponúkal 

tam urobiť škôlku a v súhlasnom stanovisku je napísané, že 

nie je potrebná.  

Tak toto je podľa mňa vec, ktorá je naozaj veľmi 

negatívna. Ve verím, že ide o nedorozumenie.  

Všetkých šesť interpelácií posielam aj mejlom 

(mailom) a dávam ich písomne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ja poprosím, vždy poslanci, ktorí sú prihlásení 

faktickou, nemôžu byť v interpeláciách prihlásení 

faktickou, že by sa prihlásili do diskusie. Pán Mrva a pani 

Kolková. Teda aj pani starostka. 

Pán Pilinský,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja mám dve interpelácie. Jednu mám písomnú, jednu mám 

ústnu.  

Čiže (poznámka: nezrozumiteľné slovo) do doplním aj 

aj písomne a pošlem na ten mejl (mail) ako hovoril pán 

primátor na začiatku.  

Teda tá jedna interpelácia sa týka zmeny dopravného 

značenia. 

U nás v Rači po rekonštrukcii električkovej trate na 

križovatke Čachtická/Detvianska došlo k zmene organizácie 

dopravy, kde z dotero z dovtedy hlavnej cesty z Detvianskej 
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bola urobená vedľajšia, čo je v poriadku, ale bola tam 

u umiestnená stopka, čo teda na tejto tepne račianskej cc 

cesty Dedetvianska spôsobuje určite problémy. 

Ja už som zisťoval aj u pána Bánovca jak k tejto 

situácii došlo. Údajne teda na t umiestnení te tejto stopky 

trvá okresný úrad ako správca komunikácie a údajne preto, 

lebo tam vadí v rozhľade bilbord (bilboard), ktorý je na 

objekte, ktorý je vo vlastníctve mesta, respektíve 

Dopravného podniku. Takže predpokladám a teda aj ako pán 

Bánovec spomenul, mesto podniká kroky na to, aby tento 

bilbord (bilboard) bol odstránený.  

Tak ja by som si v tejto interpelácii dovolil 

požiadať informáciu, alebo teda respektíve nejaký zápis 

z dopravnej komisie, ktorá by vam, teraz nemyslím tú 

poslaneckú, ale tú odbornú, ktorá sa aj keď asi v dobe 

Kovidu (Covidu) konala 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Stretáva sa. 

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

trochu, trochu v inej  
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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: 

Volá sa to opera, operatívna komisia.  

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

Okej. 

Tak nejaký záznam kto žiadal o umiestnenie tejto 

stopky a aj teda informáciu, či mesto, alebo Dopravný 

podnik koná v odstránení toho bilbordu (bilboardu), ktorý 

tam je prekážkou, pretože ako mi spomenul aj pán Bánovec, 

mala by tam byť zas potom zmena a nie dať tam stopku, ale 

dať tam len vedľajšiu cestu s upozornením na električku, 

ako to je o pár sto metrov ďalej na zástavke Černockého.  

Takže to je tá prvá interpelácia.  

A druhá interpelácia sa týka ohľadne rekoštrukcie 

električkovej trati v Karlovej Vsi.  

Podľa tých medializovaných informácií, ktoré som ja 

dostával aj z médií, je tam nejaký problém s hlukom. 

A údajne teda je to spôsobené aj tým, že tam došlo k zmene 

nejakého technologického postupu v rámci projektu ohľadne 

umiestňovania tých antivibračných gumených rohoží.  

Ja mám tunák formulované otázky a by som bol rád, ak 

by som v tej interpelácii na ne mohol dostať odpoveď. 
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, áno, samozrejme. 

Pán poslanec Záhradník,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Mám interpel peláciu na pána primátora. Týkajúco sa 

prechodu pre chodcov na Devínskej ceste pri vstupe do 

Vodárenskej záhrady v Karlovej Vsi.  

Chcel by som ho upozorniť na bezpečnosť chodcov na 

tomto veľmi frekventovanom mieste, najmä s ohľadom na to, 

že tento prechod využívajú rodiny s deťmi, ktoré chodia do 

blízkej Vodárenskej záhrady. A chcel by som pána primátora 

požiadať o preskúmanie možnosti realizácie opatrení na 

zvýšenie bezpečnosti chodcov na tomto prechode, či už vo 

forme úpravy dopravného značenia, zníženia povolenej 

rýchlosti, svetelnej, alebo výstražnej signalizácie, 

prípadne nejakých iných vhodných opatrení. 
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Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neviem, či hovoríme o tom istom priechode pre 

chodcov, ale ten Na Riviere už má zapnutú cestnú dopravnú 

signalizáciu. Tak dúfam, že čo je v poriadku.  

Pani starostka Aufrichtová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja mám interpeláciu na pána primátora hlavného mesta 

ohľadne odťahovej služby. 

U nás sa kumuluje množstvo teraz podnetov, k tomu, že 

je potrebné zabezpečovať odťahy aj v rámci Bratislavy.  

My sme otvorili túto otázku viackrát s hlavným mestom 

na rokovaniach, a preto podávam interpeláciu, nakoľko títo 

občania prišli s informáciami, ktoré si chceli dožadovať 

dvestojedenástkou. Povedala som, že ako poslankyňa mesta 

viem podať interpeláciu. Takže pokým bude tá odpoveď, tak 
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im poskytnem tým obyvateľom a nebude nutné, aby 

dvestojedenástkou úrad zaťažovali. 

Takže eee, prvá otázka je, že aký je predpoklad 

zavedenia celomestskej parkovacej politiky? Termínu? 

A kedy, či, či bude súčasťou celomestskej parkovacej 

politiky aj riešenie odťahovej služby na komunikáciách 

tretej a štvrtej triedy?  

A žiadam o dodanie údajov ohľadne realizovania 

odťahov na ceste prvej a druhej triedy dodané v štruktúre 

tabuľky za obdobie roku 2020, mesiac prvý až ôsmy, 

v štruktúre mesiac, rok, počet odťahov podľa mestskej 

časti, uhradené náklady zo strany hlavného mesta a výbery 

od priestupcov fyzických a právnických osôb platiacich. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič, 

nech sa páči. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja túto interpeláciu podávam aj na základe žiadosti 

viacerých obyvateľov mojej mestskej časti, Lamača.  

A je to interpelácia na pána primátora. 

Eem, predmet interpelácie: Stav realizácie 

vyhradeného autobusového pruhu na Hodonínskej ceste 

v mestskej časti Lamač.  

A prosím týmto informáciu o stave realizácie 

vyhradeného autobusového pruhu na Hodonínskej ceste 

v katastri mestskej časti Lamač.  

Prvý návrh vznikol ešte v roku 2019, pri čom aj 

dnešná dopravná situácia spôsobuje neúmerné zdržania 

autobusov Dopravného podniku, aj eshádé (SHD) a zrýchlená 

realizácia projektu organizácie dopravy by nie len ušetrila 

čas cestujúcim, ale aj financie mestskému Dopravnému 

podniku. 

V rámci tejto interpelácie prosím aj o informáciu vo 

forme časovej osi, kedy a čo bolo eee pre zriadenie tohto 

autobusového pruhu vykonané.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Mám interpeláciu na zabezpečenie čistoty a poriadku 

na mestskom pozemku číslo 2409/317 v katastrálnom území 

Petržalka, ktoré mesto prenajíma na základe nájomnej 

zmluvy, ktorej číslo píšem v písomnej žiadosti.  

Už dvanásť rokov obyvatelia upozorňujú, že sú tu, že 

je tu skládka vrakov, unimobunky staré, čierne skládky, 

nepovolené skládky stavebného odpadu. 

Čiže, moja žiadosť je na pána primátora.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja budem svoju interpeláciu posielať mejlom (mailom), 

keďže je komplexnejšia.  

V stučnosti, ide predovšetkým o to, že v tomto 

momente podľa informácií, ktoré mám, je zneužívaný územný 

plán zóny Dunajská na to, aby eee sa presadzovala stavba 

minimálne jedného objektu, ktorý je v rozpore, okrem iného, 

s prove, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy, ako aj 

ďalšími deklarovanými vyjadreniami staré, teda mesta.  

Eee. Len pre priblíženie. Jeden z tých problémov je, 

že tá budova je navrhnutá z päťdesiatimi piatimi eee 

nebytovými priestormi, v zásade apartmány a eee asi myslím 

si, že tromi, alebo štyrmi regulérnymi bytmi.  

Eee, okrem toho, podľa mojich informácií, v tomto 

momente stavebný úrad Staré Mesto eee je eee bolo naň 

podané trestné oznámenie eee z rozličných dôvodov.  

Eee, budem sa pýtať na to, že či eee mesto nejakým 

spôsobom eee bude aktívne v rámci eee tohto stavebného 

konania, ktoré bude podľa všetkého na odvolacom procese na 

okresnom stavebnom úrade, eee pretože eee sa domnievam, že 
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sú obchádzané ciele a záujmy mesta eee nie celkom 

transparentným a čistým spôsobom.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka,  

ja ti dám slovo, aj keď som bola upozornená, že 

interpelácie sú pre poslancov, tak poprosím len rýchlo.  

Ďakujem. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja využijem ozaj veľmi, veľmi krátke a chcela som 

reagovať na interpeláciu pána poslanca Kríža, ktorého 

s touto, z tohto miesta chcem poprosiť, ozaj, a každého 

jedného z vás, ktorý by sa stretli s témou ako komáre a 

bétéí (BTI) aplikácia bétéí (BTI), prosím, nehovorme 

o bétéíčku o ako o niečom, čo nefunguje.  
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Ja, samu ma zaujímajú tie náklady, to som rada, že sa 

pýtate, rada si prečítam odpoveď, ale nebavme sa o bétéí 

(BTI) ako o niečom, čo nefunguje. Bétéí (BTI) len nebola 

zvládnutá tá a aplikácia. Tam proste ako no novinka to bolo 

a to nie je také jednoduché, že striekam cypermetrínom, 

druhý deň bétéí (BTI). To neni také jednoduché. To celé 

treba nastaviť systém. Máme ponuku od rakúskych susedov, 

ktorí s tým majú dlhoročné skúsenosti.  

Nezahadzujme ako keby bétéí (BTI), dúfam, že teda 

vaša interpelácia nesmerovala k tomu, že viac to nerobme, 

lebo zostaneme bez možnosti boja proti komárom. Za chvíľu 

cypermetrín zakážu. KONTAKT zakážu a je na nás, aby sme 

využili čas na to, aby sme sa naučili s tým bétéíčkom (BTI) 

robiť a aplikovať ho tak, ako sa má a vtedy je aj účinné.  

Čiže, prosím, nezahadzujme bétéí (BTI). To bola len 

prosba k i  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Bratislava - Devín: 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mrva,  

nech sa páči. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Reagujem na pána poslanca Kríža, ktorý ma tu 

spomenul. Väčšinou na interpelácie nereagujem, ale keďže ma 

priamo menoval, tak jemu aj ostatným kolegom z tohto 

zastupiteľstva, ktorí dostali predmetný mejl (mail), chcem 

iba povedať takú vec, že síce v mejli (maili) bol podpísaný 

nejaký pán a uviedol tam aj svoju adresu. Gugu, google je 

mocný, čiže ja som si toho pána dal do guglu (google), 

vyhodilo mi to jeho telefónne číslo keďže to je živnostník 

a predáva nejaké svoje služby. Tomu pánovi som zavolal. Ten 

pán žiadny takýto mejl (mail) neposielal, o ničom nevedel.  

Čiže aj chcem poprosiť tých, ktorí posielajú tieto 

anonymné mejly (maily), aby si dali aspoň trošku tú námahu 

a nepodpisovali to ľuďmi, ktorí majú zverejnené svoje 

telefónne číslo. Stalo sa to už dvakrát. Obidvakrát som na 

to číslo zavolal a tí ľudia vôbec o ničom nevedeli.  
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A pán Kríž,  

kľudne, ak máte nejaké otázky, kľudne mi zavolajte, 

moje telefónne číslo je zverejnené. A stretávať sa s vami 

asi nebudem, keďže rúško nenosíte.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kunst,  

nech sa práči, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja interpelácie ohľadom toho oplotenia. 

Čiže nefunkčný plot pod Hradom Devín, národná 

kultúrna pamiatka. Rád by som vedel ako sa k tomu postaví 

magistrát v spolupráci s Mestským múzeom, pretože naozaj 

viac ako rok sa o tom bavíme už a nič sa tam nepohlo. 

Vieme, že tam boli nejaké eee výsledky, ale rád by som 

dostal odpoveď.  
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A do mejlu (mailu) som posielal aj fotky, ako to 

v skutočnosti vyzerá.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vlačiky. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel interpelovať pána primátora vo veci 

eee riešenia eee havarijného stavu oporných múrov na 

Podkolibskej ulici. Tam ten stav je dlhodobo veľmi zlý. 

Každým dňom sa to zhoršuje. Chys, ide zima a zasa to bude 

ešte horšie.  

Takže, by ma zaujímalo, že teda, že či v tomto mesto 

niečo podniklo, alebo dalo preskúmať ten stav, alebo 

naplánovalo nejakým spôsobom sanáciu týchto oporných múrov. 

Ďakujem pekne. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 360 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Eee, diskusiu k interpeláciam končím. Nikto ďalší nie 

je prihlásený.  

 

 

BOD 21 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU V 
BRATISLAVE, K.Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 
14838/3 DO VLASTNÍCTVA MIKA SOMÍKA 
V CELOSTI 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme v rokovaní bodom číslo, a teraz čakám, 

myslím dvadsaťjedna ak sa nemýlim. Áno, je to majetkový 

bod. Poprosím pána Bednárika a kolegov. 

Ďakujem. 

Tak bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa, novovytvorený pozemok 
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v katastrálnom území Trnávka, parcelné číslo 14838/3 

do vlastníctva Mika Somíka v celosti. 

Pán Bednárik,  

nech sa páči, máte slovo. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Jedná sa o pozemok o rozlohe osemdesiatsedem metrov 

štvorcových. 

Žiadateľ požiadal o odkúpenie z dôvodu usporiadania 

pozemku pred vlastným rodinným domom s tým, že si takto 

zabezpečí riadny a nikým nerušený prístup k vlastnej 

nehnuteľnosti. A spolu so stavbou rodinného domu a parcelou 

k tomu prislúchajúcou, získa ucelený majetkoprávny 

usporiadaný celok vo svojom vlastníctve.  

Žiadateľ hradí sumy za bezdôvodné užívanie v tej 

časti predmetného pozemku. Uhradil aj spätne za dva roky vo 

výške päťstoštyri Eur.  

Cena pozemku bola stanovená znaleckým posudkom pri 

celkovej výmere osemdesiatsedem metrov štvorcových  na sumu 

štrnásťtisícosemstopätnásť Eur aj dvadsaťtri centov.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A ja poprosím, tak ako sme pri predchádzajúcom bode, 

aby ste prečítali hneď aj stanovisko, alebo teda uznesenie 

finančnej komisie.  

Či bude to čítať pán Tešovič? Ako je to lepšie?  

Dobre. Tak poprosím pána Tešoviča. Asi sa prihlási.  

Hlási sa a nereaguje.  

Nech sa páči,  

pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Na základe teda rokovania v poslednej finančnej 

komisie podávam návrh na na zmenu navrhnutého uznesenia.  

Text uznesenia v znení:  

Za cenu stosedemdesiat celá dvadsaťdeväť Eur za meter 

štvorcový, celkove osemdesiatsedem metrov štvorcových  za 
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kúpnu cenu spolu štrnásťtisícosemstopätnásť Eur 

a dvadsaťtri centov  

navrhujem nahradiť textom: 

Za cenu päťstoštyridsaťpäť Eur za meter štvorcových, 

celkove osemdesiatsedem metrov štvorcových  za kúpnu cenu 

spolu štyridsaťsedemtisícštyristopätnásť Eur. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Pani Pätoprstá, 

máte slovo. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte poprosím. 
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Takže pán predseda to dáva ako návrh nového 

uznesenia.  

Ešte, ešte potrebujem, pán predseda, môžte?  

(poznámka: členka návrhovej komisie p. Pätoprstá 

konzultuje s predsedom finančnej komisie p. Tešovičom) 

Prepáčte, ešte raz.  

Takže ide o návrh na znenie nového uznesenia, ktoré 

sa, ktoré ostáva také aké je, mení sa len v časti eee sumy.  

Čiže, miesto ceny stosedemdesiat celé dvadsaťdeväť 

euro nahradiť cenu za cenu päťstoštyridsaťpäť euro za 

celkovú sumu štyridsaťsedemtisícštyristopätnásť euro. 

Ostatné ostáva tak, ako máte v materiáli.  

Ak to schválime, už sa nebude druhýkrát o tom 

hlasovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujem. 

Poprosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov,  nehlasovali štyri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.21-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somíka 

v celosti 

 Prítomní: 36 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  
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J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. 

Trnávka, parc. č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somíka 

v celosti 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku 

registra „C“ mapy katastra nehnuteľností v k. ú. Trnávka, 

parc. č. 14838/3 – záhrady vo výmere 87 m², oddeleného 

podľa GP č 15/2020 od pozemku registra „E“ parc. č. 22146, 

evidovanom na LV č. 5109, Mikovi Somíkovi, bytom xxxxxxxxx, 

v celosti, za cenu 545,00 Eur/m², celkove 87 m² za kúpnu 

cenu 47 415,00 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 
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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 pozemku nachádzajúceho sa 

priamo pred stavbou rodinného domu so súpis. č. 4678 vo 

vlastníctve žiadateľa. Predmetný novovytvorený pozemok 

parc. č. 14838/3 tvorí priamo prístup ku vchodu rodinného 

domu. Predajom pozemku vznikne ucelený majetkovoprávne 

usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa.  

Iné formy predaja pozemku uvedené § 9a zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie 

pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, keď 

predajom predmetného pozemku dôjde k vytvoreniu 

majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve 

žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad 

koniec poznámky) 
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BOD 22 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 
ŽIADATEĽOM MUDR. ZUZANE TURLÍKOVEJ A 
ING. PETROVI TURLÍKOVI 

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 predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemok 

v katastrálnom území Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane 

Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi. 

Nech sa páči, spracovateľ. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Jedná sa o druh pozemku záhrada v celkovej výmere 

päťdesiatdva metrov štvorcových. 

Žiadatelia majú záujem o majetkoprávne usporiadanie 

k pozemku za účelom zabezpečenia prístupu k ich rodinnému 

domu. 

Predajom pozemku nepríde k zamedzeniu prístupu na iné 

nehnuteľnosti. Zároveň majú záujem o udržiavanie uvedeného 

pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich 
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vlastníctve, pritom predmet prevodu aj v súčasnosti 

užívajú, za čo platia bezdôvodné obohatenie.  

Celková suma bola znaleckým posudkom pri výmere 

päťdesiatdva metrov štvorcových  určená vo výške 

desaťtisícštyridsaťsedem Eur aj deväťdesiatšesť eurocentov.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

Neviem čo to znamená, čo pán Buocik tam urobil. 

Dobre. 

Tak pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Rovnako ako v predchádzajúcom bode na na základe 

odporúčania finančnej komisie podávam pozmeäujúci návrh vo 
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forme návrhu nového znenia uznesenia, kde je vlastne 

pôvodný text 

za kúpnu cenu celkove desaťtisícštyridsaťsedem celá 

deväťdesiatšesť Eur 

sa nahrádza textom: 

za cenu päťstoštyridsaťpäť Eur za meter štvorcových, 

čiarka, za kúpnu cenu celkove 

dvadsaťosemtisíctristoštyridsať Eur. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Buocik,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja možnože teraz poviem niečo mimo, alebo teda, že za 

pani hlavnú architektku. Teraz sme sa spolu rozprávali na 

túto tému. 
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Na tomto príklade je krásne vidieť aký, aké problémy 

robí to rozdielne vlastníctvo medzi hlavným mestom 

a mestskými časťami. Tie pozemky vedľa sú zverené do správy 

mestskej časti a mestská časť už tie vedľajšie pozemky, tie 

vedľajšie predzáhradky začala predávať. A pani architektka 

mi teraz hovorila, že, že aké to tam je unikátne miesto, že 

tam je teda tá šírka eee aj do budúcna, po celej tej ulici, 

aj do budúcna, napríklad, na nejaké riešenie parkovacej 

politiky. Skrátka, všetky tie pozemky ešte dnes podľa 

katastra sú mestské.  

Ale teda na nejakom ostatnom asi zastupiteľstve 

v Ružinove došlo k tomu, že došlo k predaju tých vedľajších 

pozemkov, ktoré boli vo vedľa, v, v správe mestskej časti, 

hoci na katastri sú, samozrejme, zapísané v prospech 

hlavného mesta a len tento rohový pozemok je, je v priamej 

správe hlavného mesta.  

Samozrejme, tá cena päťsto Euro je, je, je dobrá. 

Alebo teda, päťsto, ktorá vyšla teda z finančnej komisie, 

ale toto je ten príklad, kde by malo mesto rýchlo urobiť 

poriadok vo vlastníctve medzi mestskými časťami a mestom, 

aby nedochádzalo k tomu, že pomerne unikátny priestor, 

ktorý tam vznika, vznikol, bol na tej ulici dlhodobo a boli 

tie pozemky celý čas mestské, tak dnes Ružinov už predal 

a áno, samozrejme, nezostáva nič iné, aby teraz asi aj 
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mesto predalo a za nejakú teda relevantnú sumu. Čo suma 

päťsto relevantná je.  

Takže, ďakujem pekne. A budem rád, keď teda nie len 

v Ružinove, ale aj v iných mestských častiach bude to 

vlastníctvo trošku jasnejšie. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem. 

Pán kolega,  

hovoríš mi úplne zo srdca. Viackrát sme to aj na 

finančnej komisii riešili, teda obdobné prípady, že naozaj, 

my predávame jeden pozemok a vedľa je pozemok, ktorý je 

zverený mestskej časti a je tam iná cena, iné pravidlá, iné 

podmienky.  

A len my naozaj nemôžme byť úplne vyšetrovatelia.  

A ja vždy, keď teda posudzujeme takýto prípad, tak 
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spolieham tak trošku aj na to, že, že veď to si tá mestská 

časť nemôže predať sama. Že tá mestská časť musí si 

vyžiadať súhlas pána primátora. A teda verím, že pán 

primátor to nepodpisuje od stola , ale že to tu urobí 

nejaké kolečko na magistráte, kde, kde naozaj to niekto 

komplexne posudzuje v celom tom území. 

Ako, opravte ma, ak to tak nie je, ale teda, bol by 

som rád, keby ste ma ukľudnili, že to tak je.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som možno troška doplnil kolegu Buocika. 

A ja som sa aj s tými obyvateľmi rozprával, lebo ja 

som vlastne aj odtiaľ z tej, z tej oblasti a eee oni 

nejakým spôsobom boli zavedení v čase ešte za socializmu, 

že to je ich pozemok. A ono to možno nie je dosť dobre 
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vidno na tom obrázku, ale je to za plotom. Tá, tá parcela 

je od plota po ich domy.  

Čiže, oni odkedy tie domy majú, nejakých možno 

v šesťdesiatich, sedemdesiatich rokov, tak vlastne boli 

v tom, že to je ich pozemok a, a ten plot je súvisle po 

celý vlastne tak už neviem, štyridsať rokov? A, a náhodou 

to zistili, že, že vlastne nie je to ani ich. Čiže, možnože 

aj chyba, neviem, keď sa predávali kompetencie, tak sa to 

malo možno predať, alebo dať tým obyvateľom. Čiže, možno to 

je tá chyba.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Konrad,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za tento obrázok. 

Ten pozemok je, ako vidíte, ten zelený strom za tým 

stĺpom. Ten nie je za plotom. Toto by som si prosila naozaj 
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vyjasniť. Ja nechcem nikomu ubližovať, aj oddelenie zelene 

hlavného mesta dalo negatívne stanovisko kvôli tomuto, že 

ten pozemok je dnes súčasťou verejnej zelene.  

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 spracovateľa o dovysvetlenie.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Oddelenie tvorby mestskej zelene najprv 

s odpredajom nesúhlasilo, ale po doplnení žiadosti 

prehodnotilo stanovisko a v súčasnosti súhlasí 

s odpredajom. Takže.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Poprosím teraz návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme návrh od pána predsedu finančnej komisie 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja, ja si som to rýchlejšie prečítala ako bo, ako 

naskočila meno pána Polakoviča, prepáčte.  

S faktickou ešte pán Polakovič. 

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

Ja, ja sa veľmi ospravedlňujem, nechcem to 

komplikovať, ale môžem poprosiť eee predkladateľa 

o stanovisko, či je súčasťou t tohto predaja aj ten pozemok 

pred múrom, alebo sa jedná iba o predaj od plota k domom?  

Ďakujem. Podľa mňa je to dôležitá informácia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím spracovateľa. 
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Jedná sa iba o pozemok za plotom. Tam, kde je strom 

na tej fotografii, nie je predmetom predaja. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tak ešte raz poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Od pána Tešoviča sme dostali ďalší návrh na znenie 

nového uznesenia, na zmenu ceny pästo, na cenu 

päťstoštyridsaťpäť euro za meter štvorcový a celkovú cenu 

dvadsaťosemtisíctristoštyridsať euro.  

Keď o tom budeme hlasovať, už potom nebudeme hlasovať 

o uznesení ako celku.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Poprosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťštyri poslancov, proti boli traja poslanci, 

zdržali sa piati a nehlasovalo traja poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie NEBOLO prijaté  
 

(POZNÁMKA: ZMÄTOČNÉ HLASOVANIE) 

Bod č. 22-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi 

 Prítomní: 35 Áno 24 Nie: 3 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ZDRŽAL SA 

M. Debnárová ZDRŽAL SA T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo  M. Vetrák  
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M. Vlačiky NEHLASOVAL 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom.  

Čítam, že bolo.  

Takže asi musí dôjsť k úprave uznesenia, hej?  

Áno. Takže poprosím návrhovú komisiu, keďže nebolo 

prijaté toto uznesenie, asi treba hlasovať o pôvodnom 

návrhu. Áno?  

Ešte raz. Takže, poprosím, dajme slovo pánovi 

Tešovičovi a potom. 

Pán Tešovič, 

nech sa páči. 

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

Ja by som sa, ja by som sa chcel spýtať návrhovej 

komisie, keby nám vedeli teraz povedať, že o čom sme 

vlastne teraz hlasovali, pretože ja som podal pozmeňujúci 

návrh a teraz, či sme teraz hlasovali o pozmeňujúcom 

návrhu, alebo o návrhu ako celku, alebo, alebo vlastne 

o čom?  
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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: 

Hlasovali sme o pozmeňujúcom návrhu.  

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

Čiže, navýšenie  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

tej ceny.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Áno.  

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

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, nech sa páči, pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja, ja ešte raz upresním. Nehovorili sme o pozme 

pozmeňovacom návrhu. Pozmeňovacom návrhu keď hlasujeme, tak 

potom hlasujeme ako o celku. Vy ste dali návrh na nové 

uznesenie. A keďže neprešlo, tak hlasujeme o pôvodnom 

uznesení.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Pán Brat,  

nech sa páči. 

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

Chcel by som sa opýtať, či by sme nemohli toto 

hlasovanie zopakovať ako sa to udialo v minulosti 
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v momente, keď to bolo pomerne zmätočné, myslím si, že toto 

je presne ten prípad. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Súhlasím. Bolo to zmätočné hlasovanie. Ideme hlasovať 

ešte raz.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ja len, ja len, že ja som to odovzdal ako pozmeňovák. 

Tuná to mám.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Takže poprosím návrhovú komisiu.  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Tešovič, ešte raz. Dal ste to ako návrh na znenie 

nového uznesenia, aby sme nemuseli o tom dvakrát hlasovať 

keď to prejde. Hej? to je tá horná časť, jednotka, keď si 

pozriete tlačivo, je to návrh na znenie nového uznesenia. 

Nie na zmenu uznesenia.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Pán Tešovič,  

prosím, vysvetlite, vysvetlíme si to, lebo budeme mať 

ďalšie hlasovanie obdobné a už pôjdeme ďalej.  

Nech sa páči,  

pán Tešovič. 

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

T tá zmena bola k bodu číslo dvadsaťjeden, že to bolo 

ako celok, k dvadsaťdvojke sme sa nedohodli. To ste si vy 

teraz upravili. 
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Ja teda to asi na najlepšie viem vysvetliť, pretože 

ja mám dispozíciu s tým návrhom.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Takže poprosím v zmysle toho, čo povedal pán Tešovič 

a čo odovzdal návrhovej komisii pán Tešovič, ideme hlasovať 

znova. 

Nech sa páči, návrhová komisia.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás poprosím, keby ste mi doniesol nové tlačivo, 

pretože na základe dohody som vám to zaš prečiarkla to 

návrh na zmenu.  

Takže ideme hlasovať o tom istom ako o zmene 

uznesenia za cenu päťstoštyridsaťpäť euro, za kúpnu za 

celkovú cenu dvadsaťosemtisíctristoštyridsať euro.  
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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 nebolo prijaté. 

Za bolo sedemnásť poslancov, proti nula, zdržali sa 

dvanásti, nehlasovali šiesti poslanci. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č.22-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi 

 Prítomní: 35 Áno 17 Nie: 0 Zdržal sa: 12 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.A. Plavúchová NEHLASOVAL M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ZDRŽAL SA T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 
 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 
 

Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ZDRŽAL SA 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 
 

SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NEHLASOVAL J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Poprosím návrhovú komisiu, zapnite.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Poozmeňovací návrh neprešiel, takže ideme hlasovať 

o návrhu tak ako bolo vám predložený, teda v pôvodnej cene 

stodeväťdesiat. 

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,  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Stodeväťdesiattri celé dvadsaťtri eura, za celkovú 

cenu desaťtisícštyridsaťsedem celé deväťdesiatšesť eura.  

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 nebolo prijaté. 

Za dvaja poslanci, proti osemnásti, zdržali sa 

trinásti a nehlasovali dvaja poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č.22-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi 
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 Prítomní: 35 Áno 2 Nie: 18 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.A.Plavúchová ZDRŽAL SA M. Brat  ZDRŽAL SA 

M. Debnárová NIE T. Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL 
SA 

R. Lamoš  NIE J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák  L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček NIE M. Kuruc NIE 

S. Svoreňová NIE J. Uhler NIE 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NIE J. Hrčka ZDRŽAL SA  
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P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE J. Buocik ZDRŽAL SA 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 
PARC. Č. 4081/51 A 4081/52, SR – 
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR, 
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: 

Budeme pokračovať. Počúvajme sa.  

Bod číslo dvadsaťtri, by mal nastúpiť. Áno. Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pozemky 

v katastrálnom území Nivy, parcelné číslo 4081/51 a 

4081/52, Slovenská republika, Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave. 
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Poprosím spracovateľa. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Jedná sa o dva pozemky, jeden pozemok o výmere 

tridsaťštyri metrov štvorcový, druhý pozemok o výmere 

šesťstotridsaťšesť metrov štvorcových. 

Oba pozemky sú predmetom výstavby rýchlostnej cesty 

er sedem (R7) Bratislava – Ketele, Bratislava – Prievoz, 

katastrálne územie Nivy.  

Ministerstvo dopravy môže predmetné pozemky 

vyvlastniť pokiaľ mestské zastupiteľstvo nevyjadrí súhlas 

s ich kúpou.  

Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená vo výške 

päťdesiatštyritisícdeväťstopäťdesiattri Eur aj štyridsať 

centov za oba pozemky, v prípade ak mestské za 

zastupiteľstvo bude súhlasiť s odpredajom týchto pozemkov, 

tak navýšenie kúpnej ceny je o jeden celá dvojnásobok, čo 

predstavuje celkovú kúpnu sume 

šesťdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsaťštyri Eur aj osem 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo dvadsaťtri, predaj 

ako prípad hodný osobitého zreteľa týkajúce sa pozemkov na 

Nivách – Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky  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. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula poslancov, nehlasoval jeden. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 23-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR, so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 

4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. 

ú. Nivy, novovytvorená parc. č. 4081/51 – ostatné plochy vo 

výmere 34 m², ktorý vznikol podľa GP č. 31322000-7777-00-

174/2019, zo dňa 17. 04. 2019 z pozemku parc. č. 4081/24, 

k. ú. Nivy, zapísaného na LV č. 1167, a novovytvorená 

parc. č. 4081/52 – ostatné plochy vo výmere 636 m², ktorý 

vznikol podľa GP č. 7777-00-186-2020 zo dňa 16. 01. 2020 

z pozemku parc. č. 4081/23, k. ú. Nivy, zapísaného 

na LV č. 1167, verejnému obstarávateľovi Slovenskej 

republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky so sídlom Námestie slobody 6, 

Bratislava, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí: 
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Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe ZP č. 54/2019 

a č. 7/2020 vypracovaného znalkyňou Ing. Alenou Mikócziovou 

a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemkov 82,02 Eur/m², čo 

pri výmere spolu 670 m² predstavuje sumu celkom 

54 953,40 Eur, navýšená o 1,2 násobok, t. z. za cenu 

65 944,08 Eur. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, 

k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51, za obdobie od 01. 05. 2020 

do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 

7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie 

a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené 

na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, 

s podmienkami: 

1. Kúpne zmluvy budú kupujúcim podpísané do 60 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpne 

zmluvy nebudú kupujúcim v uvedenom termíne podpísané, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kúpnu cenu uhradí za kupujúceho spoločnosť D4R7 

Construction s.r.o., na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim po doručení písomného rozhodnutia 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností katastrálnym odborom príslušného 
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okresného úradu. Lehota splatnosti faktúry bude 60 dní 

od doručenia jej písomného vyhotovenia spoločnosti 

D4R7 Construction s.r.o. 

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, nakoľko predmet predaja tvorí trvalý záber 

verejnoprospešnej stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava 

Ketelec – Bratislava Prievoz“. K danej stavbe bolo vydané 

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OU-BA-OVBP2-

2014/75043/ZAD zo dňa 23. 10. 2014, právoplatné 

02. 01. 2015. Predajom príde k usporiadaniu pozemkov 

pod uvedenou verejnoprospešnou stavbou. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RAČA, PARC. Č. 1517/5 ING. ARCH. 
JANE CHALUPOVEJ 

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 dvadsaťštyri, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom  časti 

pozemku v katastrálnom území Rača, parcelné číslo 1517/5 

Ing. arch. Jane Chalupovej. 

Otváram di. Pardon, nech sa páči, spracovateľ. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Jedná sa o pozemok o celkovej výmere štyristopätnásť 

metrov štvorcových, avšak výmera nájmu je päť metrov 

štvorcových za účelom užívania komunitného kompostoviska 

umiestnením troch kusov kompostérov.  

Výška nájomného je päť euro meter štvorcový rok, čo 

predstavuje ročne sumu dvadsaťpäť euro.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nikto sa neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode dvadsaťštyri, schválenie prípadu 

hodného osobitého zreteľa, nájom pozemkov v Rači pani 

architektke Chalupovej na zriadenie kompostoviska, tak ako 

máte  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

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.) 

A poprosím trošku, túto tá štvorica pánov poslancov 

sa veľmi dobre baví, myslím, že rušíte tých ostatných, 

ktorí vážne pracujú. Takže poprosím o.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 24-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „E“ KN 
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parc. č. 1517/5 – ostatné plochy vo výmere 5 m², LV č. 400, 

ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku parc. 

č. 17342/244 – ostatná plocha, bez založeného listu 

vlastníctva, k. ú. Rača, Ing. arch. Jane Chalupovej, bytom 

xxxxxxxxxxxxxxx, za účelom užívania komunitného 

kompostoviska, umiestnením 3 ks kompostérov JRK SMART 620, 

dva na kompost, jeden na uhlíkatý materiál, ktorý sa 

primiešava do kompostu, rozmer kompostéra je 1220 x 

1285/790, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné v sume 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, čo pri výmere 5 m² 

predstavuje ročne sumu 25,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomkyňou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

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

lehote nebude nájomkyňou podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

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

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 – ostatné plochy vo 

výmere 5 m², LV č. 400, ktorý v stave registra „C“ KN 

zodpovedá časti pozemku parc. č. 17342/244 - ostatná 

plocha, bez založeného listu vlastníctva, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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predkladáme z dôvodu, že Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy ako výkonný orgán hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3. 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení § 13a ods. 1 všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 4/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov vydal 

žiadateľke súhlasné stanovisko k zriadeniu komunitného 

kompostoviska. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1297, MGR. 
JARMILE DOBÁKOVEJ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, bod číslo dvadsaťpäť, Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom 
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časti pozemku v katastrálnom území Dúbravka, parcelné číslo 

1297, magistre Jarmile Dobákovej. 

Poprosím spracovateľa. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Jedná sa o pozemok v celkovej výmere 

dvetisícdeväťstodeväťdesiatšesť metrov štvorcových, avšak 

výmera nájmu je osem metrov štvorcových. 

Žiadateľka žiada nájom za účelom prístupového 

chodníka k nebytovému priestoru, ktorý žiadateľka užíva na 

základe nájomnej zmluvy uzatvorenej z vlastníkom nebytového 

priestoru.  

Výška nájomného je dvanásť euro meter štvorcový za 

rok, čo ročne pri výmere osem metrov štvorcových  

predstavuje sumu deväťdesiatšesť Eur.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 408 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode dvadsaťpäť na schválenie prípadu 

hodné osobitého zreteľa pozemku Dúbravka pani Jarmile 

Dobákovej ako prístup, myslím, že tak jak, 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 tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.25-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 410 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 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 časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297 – ostatné plochy 

vo výmere 8 m², zapísaného na LV č. 847, Mgr. Jarmile 

Dobákovej, bytom xxxxxxxxxx, za účelom užívania 

prístupového chodníka k nebytovému priestoru, na dobu 

neurčitú, za nájomné 12,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne 

sumu 96,00 Eur, 

s podmienkou : 

Nájomná zmluva bude nájomkyňou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomkyňou v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297 vo výmere 8 m², 

pre Mgr. Jarmilu Dobákovú 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 

toho dôvodu, že Mgr. Jarmila Dobáková má v súčasnosti s 

hlavným mestom SR Bratislavou uzatvorenú k časti pozemku 

registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297 

vo výmere 8 m², Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0754 01 00. 

Keďže táto zmluva bude ukončená dňa 30. 09. 2020 a Mgr. 

Jarmila Dobáková naďalej užíva nebytový priestor, ktorý má 
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prenajatý od jeho vlastníka hlavného mesta SR Bratislavy, 

požiadala o predĺženie nájmu pozemku. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 2932/10, 
SPOLOČNOSTI TODOS BRATISLAVA S.R.O., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom. Bod číslo dvadsaťšesť, 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

nájom časti pozemku v katastrálnom území Dúbravka, parcelné 

číslo 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava esero (s. r. 

o.), so sídlom v Bratislave. 

Poprosím spracovateľa. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 413 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Takže, celková výmera je predmetnej parcely je 

stodvadsaťdva metrov štvorcových. Výmera na nájom je šesť 

metrov štvorcových. 

Obdobne bude využívaná táto parcela, respektíve šesť 

metrov štvorcových z nej ako prístupová komunikácia vjazdu 

do areálu spoločnosti Todos Bratislava. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.  

Výška navrhovaného nájomného je dvanásť euro meter 

štvorcový, čo pri výmere šesť metrov štvorcových  

predstavuje sumu sedemdesiatdva Eur. 

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. 

Nikto sa, nikto sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo dvadsaťšesť, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitého zreteľa týkajúce sa 

nájmu v Dúbravke spoločnosti Todos ako prístup k firme. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov a nehlasovali dvaja. 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 415 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 26-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 416 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10 – ostatné 

plochy vo výmere 6 m², zapísaného na LV č. 847, spoločnosti 

Todos Bratislava s.r.o., so sídlom M. Sch. Trnavského 14 v 

Bratislave, IČO 31319823, za účelom užívania prístupovej 

komunikácie do areálu spoločnosti, na dobu neurčitú, za 

nájomné 12,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 72,00 

Eur, 

s podmienkou : 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10 vo výmere 6 

m², pre spoločnosť Todos Bratislava s.r.o., 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 toho dôvodu, že spoločnosť Todos 

Bratislava s.r.o., užívala predmetnú časť pozemku ako 

súčasť prístupu do areálu ich spoločnosti na základe Zmluvy 

o nájme pozemku č. 08 83 0403 97 00 uzatvorenej s hlavným 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 418 

mestom SR Bratislavou. Keďže táto zmluva bola ukončená dňa 

31. 07. 2020 a spoločnosť pozemok naďalej užíva, požiadala 

o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 3553/19, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA 

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 dvadsaťsedem, Návrh na 

schvá schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom 

časti pozemku v katastrálnom území Vrakuňa, parcelné číslo  

3553/19, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Nech sa páči, spracovateľ. 
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Takže jedná sa o parcelu o celkovej výmery 

šesťstošesťdesiatjeden metrov štvorcových. Výmera nájmu je 

päťstosedemdesiatdeväť metrov štvorcových.  

Mestská časť požaduje nájomné za účelom zriadenia 

športového futbalového ihriska pre mládež. A nájomná zmluva 

bude uzatvorená na dobu neurčitú.  

Výška nájomného je určená v dvoch alternatívach. 

Alternatíva jeden je euro rok za celý predmet nájmu 

a alternatíva číslo dva je určená v súlade s Rozhodnutím 

33/2015 primátora. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Aufrichtová síce cez nejaký paragraf, 

ale nech sa páči. 

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

Pardon. 
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Na ten, na tom trojuholníku sa dá vybudovať ihrisko 

futbalové?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc sa prihlásil.  

Sa nám to nejak divne zobrazuje, ale poprosím, nech 

sa páči, pán starosta, máte slovo. 

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

Malo by to byť také minifutbalové ihrisko. Presne 

oproti tomu je sídlisko, kde je parkovisko a nemajú tam 

deti sa hrať. Takto chceme oplotiť. Je to nevyužívané. 

Nikomu to neslúži a malo tam byť minifutbalové ihrisko. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Teško, Tešovič, 

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

Ja zároveň chcem navrhnúť, aby sme ako o prvej 

hlasovali o alternatíve číslo jeden, keďže ide verejný 

záujem. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta,  

ešte ste chceli niečo povedať? Nie.  

Ďakujem. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o alternatíve číslo jedna, čiže jedno 

euro za rok na celý predmet nájmu časti pozemku vo Vrakuni 

Mestskej časti Bratislava Vrakuňa pre športovisko pre deti.  
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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) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.27-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 
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 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám.  

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky NEHLASOVAL 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 3553/19 – ostatná plocha vo výmere 579 m², LV č. 

1095, k. ú. Vrakuňa, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00603295, za účelom zriadenia 

športového futbalového ihriska pre mládež, na dobu neurčitú 

odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 1,00 

Eur/rok za celý predmet nájmu, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

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

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra 

„C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19 – 

ostatná plocha vo výmere 579 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, 

IČO 00603295, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

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

obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu 

plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, ktorou je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, zabezpečením 

výstavby športového zariadenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 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:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťosem, Správa o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň prajem. 

V predchádzajúcom období útvar mestského kontrolóra 

vykonal dve kontroly.  

Jedna kontrola bola vykonananá mino, mimo plánu 

kontrol z toho dôvodu, že útvar mestského kontrolóra bol 

požiadaný o vykonanie tejto kontroly priamo riaditeľom 

sekcie sociálnych vecí. Čiže na sekcii sociálnych se vecí 

sme vykonali kontrolu dotácií, ktoré boli poskytnuté 

z rozpočtu mesta, konkrétne z programov šesť dva jedna 

a šesť tri dva.  
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Túto kontrolu sme vykonali v mesiacoch máj až júl. 

Odkontrolovali sme celkovo dvadsaťpäť poskytnutých dotácií, 

ktoré boli poskytnuté dvanástim neverejným subjektom. 

Celková kontrolovaná suma bola osemstopätnásťtisíc Eur.  

Čo sa týka výsledkov kontrol, tieto boli prezentované 

riaditeľovi magistrátu. Magistrát k výsledkom kontrol nemal 

žiadne námietky. S odporúčaniami sa stotožnil a príjme 

opatrenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby sa jednotlivé 

zistenia odstránili a aby sa zjednala možno nejaká náprava.  

Čo vidíme, alebo čo nám ako kotrolór útvaru mestského 

kontrolóra z tejto kontroly vyplynulo je to, že čo sa týka 

dotácií poskytované sekciou sociálnych vecí, je to, sú síce 

posky poskytované v súlade so zákonom, boli schválené 

v mestskom zastupiteľstve, ale chýba nám buď nejaké, nejaká 

kategorizácia výdavkov, alebo možno viac špecifikovať 

v grantových výzvach, ktoré výdavky budeme považovať za 

oprávnené a ktoré neoprávnené. Lebo sme sa stretli, že 

jednoducho, tieto občianske združenia, alebo neverejní 

poskytovatelia do vyúčtovaní dali všetko možné od, od 

bločku za kávičku až po náklady na výkon estéká STK za 

vozidlo, ktoré používali v rámci nejakého výkonu 

poskytovania sociálnych služieb.  

My sme aj v jednotlivých záveroch napísali, že je 

samozrejme na poskytovateľovi, konkrétne na sekcii 

sociálnych vecí, ktorí musí do konca roka vykonať 
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administratívnu finančnú kontrolu a jednotlivé vyúčtovania 

podrobiť kontrole a, a jednoducho, musí sekcia povedať, že 

áno, tento výdavok uznám, alebo neuznám. Len bude to vždy 

iba na takom subjektívnom pocite a nebude to zadefinované 

nikde.  

Preto odporúčame do budúcna či už aktualizovať aj 

smernicu Zásady vykonávania finančnej kontroly, ktorá 

samozrejme, musí byť novelizovaná, lebo bol novelizovaný 

zákon ešte v minulosti, ale možno aj do tejto smernice by 

bolo zade, vhodné zadefinovať, ktoré výdavky budú v rámci 

predložených vyúčtovaní akceptované, alebo neakcepotované.  

Ďalej by sme chceli apelovať, že pri jednotlivých 

grantových výzvach sú síce stanovené ciele, ale tie ciele 

z jednotlivých vyúčtovaní je dosť ťažké niekedy 

odkontrolovať.  

My sme reálne mali v podstate, ani nie sme schopní 

odkontrolovať, lebo ak občianske združenie deklaruje, že vy 

poskytne v priebehu deviatich mesiacoch šesťtisíc 

osobohodín sociálnej služby, tak my to reálne nie sme 

schopní odkontrolovať. Lebo ak si to prepočítame na poči na 

počty dní, tak nám vychádza, že reálne ako keby dvadsaťdva 

osobohodín denne mali poskytovať sociálnej služby. My 

nevieme z pozície mestského kontrolóra povedať, či je to 

možné, alebo nie. Ale na to je tu, z nášho pohľadu, sekcia 

sociálnych vecí, ktorá keď zadáva tú grantovú schému, tak 
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musí byť schopná to odkontrolovať a povedať či áno, alebo 

nie.  

To sú z môjho pohľadu také nejaké základné zistenia, 

ktoré musíme, ak chceme pokračovať ďalej v poskytovaní 

v týchto grantových schémach, alebo v poskytovaní dotácií 

si vyriešiť tak, aby aj žiadatelia mali istotu, ktoré 

výdavky je možné uplatniť, a ktoré nie. 

 My sme dokonca v rámci kontroly išli tak ďaleko, že 

sme si vybrali jedno, jedno vyúčtovanie, ktoré javilo 

znaky, že sú tam predložené pokladničné doklady a mali sme 

podozrenie, že tieto pokladničné doklady boli vyu, 

predložené aj vo vyúčtovaní dotácii, ktorá bola predložená 

jednej mestskej časti, dokonca sme išli, spravili sme 

krížovú kontrolu. Zistili sme, že, že naše podozrenie 

nebolo pravdivé. Čiže, reálne nedochádza k nejakej 

duplicite. Ale zistili sme zase, napríklad, že niektoré 

mestské časti, a tu by som chcel možno dať za vzor mestskú 

časť Petržalka, jednoducho pri vézeten (VZN) o dotáciách 

majú jasne zadefinované, ktoré výdavky áno, ktoré nie a tým 

pádom žiadatelia sa vedia presne zariadiť.  

Čo sa týka samotnej eee dot kontroly, my sme na úvod 

správy na strane dvadsaťdeväť spravili takú sumárnu 

tabuľku, aby ste mali prehľad, že vlastne koľko peňazí sa 

vynakladá na, na tento účel. Myslím si, že je to 

chvályhodné, že mesto našlo toľko peňazí.  
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To znamená, rok (gong) 2019 bolo poskytnutých 

osemstopätnásťštyristoštyridaťdvatisíc Eur a ak porovnáme 

rok 2018, tak to bolo len štyristoštyridsaťštyritisíc, čiže 

o o sto percent sa navýšili finančné zdroje, ktoré sa takto 

poskytujú neverejným poskytovateľom.  

Čo sa týka druhej kontroly, táto kon, druhá kontrola 

bola vykonaná v súlade s plánom kontrol. Zamerali sme sa na 

na bankové účty, ktoré vedie hlavné mesto. Ako sa s nimi 

pracuje a a vlastne, aké sú tam zostatky.  

Len tak pre vašu informáciu, mesto má v súčasnosti 

osemdesiatjedna bankových účtov. Tieto sú u nás tak interne 

delené ako na bežné účty ako prímo príjmy, výdavky, potom 

sú tam účty len príjmové alebo potom aj projektové. To 

znamená, jednotlivé projekty sú evidované na sólo bankových 

účtoch. ak sa ukončí projekt, aj tá, tá doba udržiavacia, 

tak reálne ten účet ostáva prázdny, ale sekcia finančná 

pracuje s tými účtami veľmi, veľmi zodpovedne, že proste 

nerušíme účty, nemáme prázdne účty, ale tie účty hneď sa 

použijú na ďalšie projekty. Čiže, reálne nám odpadajú aj 

nejaké náklady na rušenie účtov, prípadne na vytvorenie 

nových účtov.  

V každom prípade my sme to podrobili dosť kon 

konkrétnej kontrole a chcel by som v podstate iba apelovať, 

alebo zdô zdôrazniť dva, dva také aspekty a to je jeden 

aspekt, že na mesto eviduje takzvané neidentifikované 
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platby. To sú platby, ktoré dôjdu od, od obyvateľov a mesto 

ich nevie priamo zaradiť. A k 31. 12. 2019 na tomto účte 

bol zostatok tristopäťdesiattritisíc.  

My sme apelovali aj na sekciu finančnú, aby sa týmto 

začala veľmi zodpovedne zaoberať. A posledná informácia je, 

že od pod novým vedením, pod pánom riaditeľom Dobiášom už 

táto suma je polovičná. Čiže predpokladám, že do konca roka 

ako sa táto suma vyrieši. To znamená, že nebudeme mať, 

alebo mesto nebude evidovať nejaké neidentifikované platby.  

A druhý, druhá oblasť, ktorá si myslím, že je veľmi 

zásadná je to, že do roku 2019 mohla samospráva mať 

takzvané nerozpočtované položky, kde patrili rôzne príjmy, 

výdavky. Napríklad výdavky na z podnikateľskej činnosti 

a podobne. Ale od 1. 1. 2019 tieto príjmy už musia byť 

rozpočtované. Ale zistili sme, že mesto kvázi tieto príjmy 

v roku 2019 nezapojilo do rozpočtu a my dneska máme mi na 

mimorozpočtované zdroje, alebo mimorozpočtovom účte 

finančné prostriedky v sume tri milióny Eur.  

My na to sme to konzultovali aj so sekciou finančnou. 

Spojili sme sa aj s našou audítorskou spoločnosťou a aj 

medzi opatreniami ukladáme sekcii finančnej, aby jednoducho 

vykonala analýzu týchto finančných prostriedkov 

a vysporiadala tieto zo prostriedky tak, aby, aby to bolo 

jednak v súlade so zákonom a hlavne, aby tomu dal aj výrok, 

či už naša audítorská spoločnosť, ale máme schválený aj 
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takzvaný výbor pre audit hlavného mesta, aby to týmto, 

touto inštitúciou prešlo. A reálne si myslím, že tieto 

peniaze by sa mali presunúť do Rezervného fondu. 

Čiže, keby som to tak zľahka povedal, tak áno, mesto 

má navyše tri milióny Eur, ktoré nie sú zapojené 

v rozpočte. 

Čo sa týka samotnej kontroly, alebo námietok ku 

kontrole, magistrát viacmenej nemal námietky, skôr mal iba 

jednotlivé vysvetlenia k jednotlivým bodom. Tieto v plnej 

miere akceptujeme a myslíme si, že spoločne sa podarí 

minimálne táto, táto položka nejak vysporiadať a, a bude 

všetko v súlade so zákonom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto, k tomuto 

bodu programu.  

Pán Košťál,  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem sa poďakovať pánovi kontrolórovi za tútok 

hĺbkovú kontrolu v oblasti dotácií.  

Chcem k tomu uviesť pár vecí, aby nevznikol nejaký 

pocit aj z toho, z toho materiálu, že mesto môže prísť 

o nejaké zdroje. Nie je tomu tak.  

Jednak chcem povedať, že te to zistenie, že chýbajú 

ako keby štandardy na čerpanie, na, na, na uznanie 

výdavkov, my pracujeme na novej smernici. Máme v pláne do 

konca tohto kalendárneho roka novú smernicu predložiť 

a nebude sa týkať iba sociálnych vecí, ale bude sa týkať 

oblastí športu, vzdelávania aj kultúry.  

Samozrejme, v te, v prípade tejto kontroly išlo o to, 

že tam sú, tam sa ako keby miešajú viaceré typy grantov 

a a projektov. Jednak sú tam, je tam viac ako päťstotisíc, 

to sú, to je suma, ktorá je na zákonné, zákonná povinnosť 

mesta financovať vlastne prevádzkový rozpočet uvedených 

subjektov. Samozrejme, pre, môžme diskutovať o tom, a to je 

o tých štandardov, že či v rámci prevádzky občianskeho 

združenia je v poriadku keď zaplatí estéká (STK) na auto, 

ktoré slúži na sociálne služby. Ja si myslím teda, že je to 

súčasť prevádzkových nákladov, ale o tom sa pre budeme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 434 

presne baviť pri nastavovaní tej smernice a tých 

štandardov. 

Zároveň teda potom zvyšné peniaze išli na, na 

nenárokovateľné projekty, teda na projekty, ktoré mali 

pomôcť jednotlivým oblastiach. Celkovo to bolo viac ako 

dvadsaťpäť zmluvných vzťahov.  

A čo chcem ešte uviesť je, že z tej sumy 

osemstotisíc, ktorá bola rozdelená, tá nejaká nezrovnalosť 

sa týka okolo jedeného percenta, okolo osemtisíc euro, čo 

je teda všetci, kto pracujú s grantovými schémami vedia, že 

to, to je suma, ktorá, ktorá nie je nejaká neštandardná, 

naopak, je to suma teda v celku nízka. A zároveň ešte treba 

povedať, to sme ešte iba v prvom kole bolo identifikovaných 

jedno percento nejakých nezrovnalostí. Teraz v druhom kole 

budú dotazovaní tie jednotlivé subjekty, aby vysvetlili 

akým spôsobom boli tieto položky zaúčtované a je možné, že 

z tých, z tej sumy osemtisíc euro buď sa vráti celá a možno 

sa vráti iba nejaká časť, podľa toho, že či budú tie subje, 

subjekty schopné doložiť tú oprávnenosť týchto, týchto 

výdavkov.  

Takže, z toho chcem, ako chcem uistiť aj 

zastupiteľstvo, že mestu nehrozí, že by prišlo o nejaké 

zdroje, alebo že by nejaké zdroje, ktoré boli neoprávnené 

vynaložené, že by automaticky niekam prepadli. Nie, že my 

teraz budeme v druhej fáze ich žiadať o vysvetlenie 
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a následne, keď nebudú schopní vysvetliť, tak budú musieť 

tieto zdroje vrátiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem vás poprosiť pri spracovaní tých štandardov, 

aby sa zohľadnilo to, že asi cieľom tých dotácií je nejaký 

účel, aby sme kontrolovali skôr účel, ako pracujú tieto 

organizácie. Niekedy tá formálna stránka, ako, tiež sme tam 

videli tie sumy šesť euro, lebo tam nenapísali niečo na 

ten, na tú účetenku. Niekedy to človeku je aj tak ľúto, že 

eee tie, tie nízke sumy sú takýmto spôsobom kontrolované 

a niekedy tie veľké sumy nám unikajú popod prsty.  

Čiže, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby tie 

šandary boli naozaj zohľadňované vzhľadom na kontrolu toho 

samotného výkonu a účelu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Poláčiková. 

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

No. (poznámka: klopkanie po mikrofóne)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžte zapnúť pani poslankyňu Poláčikovú?  

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Už, aha.  

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcela v mene poslancov pani Moniky 

Debnárovej, Soni Svoreňovej, Dany Čahojovej a Rastilava 

Tešoviča v zmysle správy kontrolóra, ktorú nám prezentoval 

na včerajšej sociálnej komisii, podať návrh na doplnenie 

navrhovaného uznesenia nakoľko táto správa nás veľmi 

znepokojila.  

Nie chcem povedať, že nejde o to, že by sme 

spochybnili tú sumu, ktorá bola dotačným systémom 

poskytnutá, alebo daná týmto ne neštátnym zria 
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poskytovateľom, alebo občianskym združeniam, ale 

jednoducho, musí to byť transparentné, musí to byť 

odkontrolovateľné a tu, tu nám vyvstalo toľko pochybností 

a toľko vecí, ktoré súviselo s kontrolou účtovných 

dokladov, s párovaním faktúr, s dodacími listami. 

Jednoducho, toto sú, to sú elementárne veci, ktoré 

jednoducho musia byť dodržané. 

Takže v zmysle naše našeho návrhu na doplnenie 

navrhnutého uznesenia žiadam doterajší bod uznesenia sa 

označí ako bod číslo jedna a za neho dopĺňame bod číslo 

dva, kde žiadame primátora hlavného mesta Bratislavy 

o predloženie nápravných opatrení k zisteniam správy, tejto 

správy podľa bodu jedna na rokovaní mestského 

zastupiteľstva v termíne do 31. 10. 2020. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja ešte len možno doplním kolegyňu Poláčikovú.  
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V podstate ide nám najmä o to, pán riaditeľ 

magistrátu síce povedal, že naozaj jedná sa o nejaké jedno 

percento tej sumy, ale aby sme do budúcna predišli nejakým 

pochybnostiam presne takým o tom, či má, alebo nemá niečo 

byť súčasťou takýchto výdavkov, tak bolo by veľmi fajn to 

normálne dopredu zadefinovať, toto sú oprávnené výdavky 

a nebudeme mať zbytočnú ný priestor na diskusiu o tejto 

téme. A hotovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Keďže som členkou sociálnej komisie, ja sa pridávam 

k tomuto uzneseniu.  

Podotýkam ešte, že keď sme schvaľovali tohtoročný 

rozpočet, tak my sme predkladateľom teda, s predkladateľom 

toho, tej našej kapitoly mali dosť roz, eee dosť širokú 

a dlhú debatu, pretože ten rozpočet naozaj medziročne veľmi 
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stúpa, tak sme ho upozornili, že budeme naozaj aj pýtať sa 

na čo sú tieto prostriedky použité. 

Takže, neberte to v zlom. Ale teda nám záleží na tom, 

aby tie prostriedky boli využité čo najúčelnejšie už 

z dôvodu, že to je ve, problém, alebo problémy, ktoré 

verejnosť veľmi citlivo vníma, ktoré vidí a kde očakáva od 

nás nejaké riešenia, aj keď je to veľmi ťažké. 

Nie k tomu som však chcela. Ja by som chcela poprosiť 

rozšíriť toto uznesenie, alebo doplniť toto uznesenie. 

Neviem ako sa vysporiadať s tým návrhom ako (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) pani poslankyňa Poláčiková predniesla 

návrh doplňujúceho uznesenia, ja by som možno poradové 

číslo tri alebo štyri, neviem ako to vychádza, by som 

poprosila mie, mestské zastupiteľstvo, aby podporilo návrh 

doplnenia uznesenia, že 

mestské zastupiteľstvo žiada poskytnutie informácie 

o prijatých opatreniach a ich plnení na odstránenie 

nedostatkov zistených pri kontrole Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, akciovej spoločnosti 

a Infraservisis (Infra services) akciovej spoločnosti 

v súvislosti s obstarávaním a využívaním služobných 

motorových vozidiel. 

Ak si dobre pamätáte, táto kontrola bola ukončená 

približne pred rokom v októbri, alebo v novembri minulého 
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roka a zatiaľ nemáme informácie teda ako sa vysporiadali 

tieto spoločnosti s tými zistenými kontrolami.  

Tým, ktorí to teda veľmi nesledujete, tak pripomínam, 

že Bratislavská vodárenská spoločnosť tam prišla ne 

neefektívnym nakladaním eee so zverenými prostriedkami, 

alebo teda s obstarávaním, alebo obchádzaním obstarávania 

o milióny euro, ktoré nám, samozrejme, budú chýbať.  

Takže, to by som veľmi pekne poprosila pána 

kontrolóra, že či by nám takúto správu mohol predložiť. 

A ak je možné termín do t do konca októbra. Neviem teda, že 

či je to realizovateľné, ale keď pán kontrolór prikývol, 

tak by som tam uviedla tento termín.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme dva pozmeňovacie návrhy. 
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Pani poslankyňa Poláčiková dala návrh, aby sa časť 

berie na vedomie označila ako jedna a jej časť ako o časť 

dva, kde žiada, aby bolo doterajšie, kde žiada, aby 

doterajší eee doterajší, no? Aha, dobre.  

Žiada primátora o predloženie nápravných opatrení 

k zisteniu správy podľa bodu číslo jedna na rokovanie 

mestského zastupiteľstva v termíne do 31. 10. dvadsať 

dvadsať. 

Čiže, ideme hlasovať najprv o tomto pozmeňovacom, 

alebo doplňujúcom návrhu pani poslankyne Poláčikovej.  

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 nula, zdržalo sa nula  

nehlasovali tri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 442 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 28-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
návrh pp. Poláčikovej, Debnárovej, Svoreňovej, Čahojovej 
a Tešoviča - predloženie nápravných opatrení k zisteniam 

správy kontrolóra správy podľa bodu jedna správy kontrolóra 
 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh je od pani poslankyne Čahojovej, mestské 

za, to je, bolo by to označené ako časť tri,  

Mestské zastupiteľstvo žiada o poskytnutie informácie 

o dodat o prijatých opatreniach a ich plnení na odstránení 

nedostatkov zistených pri kontrole v Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti a Infraservisis (Infra services) 

v súvislosti s obstarávaním a využívaním služobných 

motorových vozidiel. Termín 31. 10. dvadsať dvadsať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali tri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 28-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
návrh p. Čahojovej – podanie informácie o prijatých 
opatreniach a ich plnení na odstránení nedostatkov 

zistených pri kontrole v BVS a Infraservices v súvislosti 
s obstarávaním a užívaním služobných motorových vozidiel 

 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 
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R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 
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R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme ešte o celku s tými dvoma bodmi dva a tri. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 28-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia v znení prijatých 
zmien (ako celok) 

 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
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K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
B. žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o predloženie nápravných opatrení k zisteniam správy podľa 

časti A tohto uznesenia na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 

31. 10. 2020. 

T: do 31. 10. 2020 

2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

o poskytnutie informácie o prijatých opatreniach a ich 

plnení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Infra Services, a. s., v súvislosti s obstarávaním a 

využívaním služobných motorových vozidiel. 

T: 31. 10. 2020 

koniec poznámky) 
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BOD 29 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, 
ZMENY A DOPLNKY 06 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť ďalej tým pádom.  

Poďme na bod cís číslo dvadsaťdeväť. Územný plán 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a 

doplnky 06. 

Nech sa páči, dáva, odovzdávam slovo našej sekcii 

územného plánovania.  

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Dobrý deň, Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného 

plánovania.  

Chcel by som vás teda oboznámiť s pár skutočnosťami, 

ktoré viedli k týmto zmenám a doplnkom 06. 

Posledné zmeny a doplnky územného plánu s označením 

05 boli prijaté pred takmer šiestimi rokmi, bolo to 23. 10. 

2014, bolo to vyhlásené všeobecne záväzným nariadením 

10/2014. Potom vlastne ešte sa ďalej spracovali Zmeny 

a doplnky 04. Tieto boli takto pred dvoma rokmi 27. 9. 2018 
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zastavené zastupiteľstvom, kedy zastupiteľstvo požiadalo 

primátora o zrušenie obstarávania a schvaľovania Zmien 

a doplnkov 04 a zároveň ho požiadalo o začatie procesu 

obstarávania nových zmien a doplnkov s tým, že doteraz 

vykonané práce a pripravené materiály môžu byť použité ako 

podklad pre spracovanie budúcich zmien a doplnkov. 

Nové ve vedenie mesta ihneď po svojom nástupe 

pristúpilo teda k spracovaniu zmien a doplnkov, ale 

rozhodlo sa ísť tým spôsobom, že to bude viacero malých 

balíkov, aby sa nestalo to pri tých zmenách a doplnkoch 04, 

keďže tam si vlastne viaceré zúčastnené subjekty uplatnili 

navzájom rozporné stanoviská a názory a nebola dosiahnutá 

celospoločenská dohoda.  

Vlastne tento návrh Zmien a doplnkov 06 reflektuje 

potrebu aktualizovať celomestskú územnoplánovaciu 

dokumentáciu vo vzťahu k platným predpisom, najmä z oblasti 

ochrany prírody, ochrany pamiatok, dopravného a technického 

vybavenia s dôrazom na aktuálne platné hygienické pásma, 

ochranné pásma a chránené územia.  

Za tých šesť rokov, čo boli schválené posledné zmeny 

a doplnky v podstate sa vyvíjala a menila nadradená 

legislatíva. A keďže my by sme pustili hocijaký balík zmien 

a doplnkov, tak by bolo do nich vyreklamované práve táto 

zmenená legislatíva, tak sme pristúpili hneď po nástupe po 
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nového vedenia k príprave takého balíka, ktorý zosúladí 

územný plán so súčasnou legislatívou.  

Týka spracovanie Zmien a doplnkov 06, tak 

spracovateľom bol riešiteľský kolektív pracovníkov oddelení 

magistrátu, a to z oddelenia územného plánovania 

a oddelenia dopravného inžinierstva, odborom spracovania 

predmetnej územnoplánovacej dokumentácie garantovaná 

v zmysle ustanovení stavebného zákona osobami oprávnenými 

na výkon projektovej činnosti podľa zákona o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 

Tento návrh Zmien a domnkov 06 bol rovnako bol 

rovnako ako územný plán vypracovaný v mierke jedna ku 

desaťtisíc, je spracovaný invja invariantne. Za nulový 

variant je možné považovať územný plán v platnom znení. 

Obsahom Zmien a domnkov 06 je textová a grafická časť 

dokumentácie. Je spracovaná zodpovedajúco spôsobu 

a podrobnosti spracovania Zmien a doplnkov územného plánu.  

Záväzná časť územného plánu, ktorá tvorí prílohu 

Všeobecne záväzného nariadenia je spracovaná z dôvodu 

zabezpečenia prehľadnosti platnej územnoplánovacej 

dokumentácie ako úplné znenie záväznej časti v znení Zmien 

a doplnkov 1, 2, 3, 5 a 6 bez osobitného vyznačenia Zmien 

a doplnkov 06.  
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Čo sa týka toho procesu celého, tak okresný úrad, 

odbor starostlivosti o životné prostredie na základe zisťo, 

výsledkov zisťovacieho konania vydal rozhodnutie zo dňa 

11. 12. 2019, že strategický dokument sa nebude ďalej 

posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvu na životné 

prostredie.  

Tento územný plán hlavného mesta, kontrétne o Zmeny 

a doplnky 06 boli prerokované v súlade s ustanoveniami 

stavebného zákona. Pripomienky, ktoré boli v tomto 

prerokovaní uplatnené, boli komplexne posúdené a na základe 

výsledkov ich dorokovania podľa príslušných ustanovení 

stavebného zákona bol vypracovaný návrh na vyhodnotenie 

stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní.  

Čo sa týka ešte toho vyhodnotenia, tak bolo 

premietnuté do spracovaného upraveného návrhu Zmien 

a doplnkov 06, a tento bol vypracovaný v rovnakej štruktúre 

ako materiál, ktorý bol predložený na prerokovanie.  

Návrh všeobecného záväzného nariadenia týmto zmenám 

a doplnkom 06 bol v zmysle zákona o obecnom zriadení 

a zverejnený na úradnej tabuli hlavného mesta. Bolo to od 

28. 8. 2020 a myslím, že je tam do dneska.  

A tá posledná bodka za celým týmto procesom, to bolo 

fakt, že Okresný úrad Bratislava,  príslušný odbor vydal po 

posúdení predloženého materiálu súhlasné stanovisko 
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zo dňa 19. 8. Predmetné stanovisko okresného úradu je 

predložené na rok, bolo, je predložené na rokovanie úradov 

rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta Bratislava. 

Materiál bol takisto predložený na rokovanie komisie 

územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby, takisto na rokovanie komisie dopravy 

a informačných systémov a ešte aj na rokovanie mestskej 

rady hlavného mesta.  

To je za mňa všetko.  

Nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Ferenčáková,  

máte slovo. 

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

... slovo. 

Ja sa len, teda, samozrejme, vítame tento materiál, 

pretože už konečne by sa územný plán niekde mal pohnúť 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 455 

a toto je veľmi teda dôležité, aby naozaj tie zmeny, ktoré 

boli, štvorky, hlavne hovoríme o štvorkách, ktoré očakávame 

a myslím, že všetci moji kolegovia už netrpezlivo, aby sa 

to niekde naozaj pohlo.  

Čiže áno, tento materiál vítame, ale chcem sa ešte 

k tomu spýtať, že k tomu spýtať, že pokiaľ bude schválený, 

tak je jasné, že tak ako ste uviedli, je, je vôľa ma 

v menších balíkoch začať schvaľovať teda tie zmeny, ktoré 

boli v nula štvorkách.  

Myslím, že som sa to pýtala už aj na komisii, ale 

ešte raz, či už vieme, alebo viete, že eee ako sa bude 

vytvárať balík ďalších zmien, teda z nula štvoriek? Či máte 

na to nejaký kľúč, alebo či to bude po mestských častiach? 

Či to bude podľa druhu zmeny, alebo teda akým spôsobom? 

A kedy by mali byť, kedy by sa malo začať s prvým balíkom, 

teda z tých nula štvoriek? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 
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Vopred hovorím, ak by som náhodou, čo nepredpokladám, 

presiahol časový limit, tak prosím o jeho predĺženie, aby 

som nebol prerušený v prostriedku vety. 

Ja sa chcem pridať ku kolegyni Ferenčákovej 

a poďakovať sa odbornému útvaru za predložený materiál. 

Naozaj si myslím, že situácia ohľadom územného plánu je 

načase, aby sa nejakým spôsobom pohla. A bez týchto šestiek 

by, samozrejme, tento proces nebol možný.  

A tomu rozumiem, že táto, tento doplnok rieši ochranu 

prírody, pamiatok, dopravné technické vybavenie a tak 

ďalej, a tak ďalej. Čiže, ja by som ho možno zaradil do 

takej kategórie ako keby povinná jazda.  

Ale ako už spomenula kolegyňa Ferenčáková, všetci, 

myslím aj odborná verejnosť a zrejme nepriamo aj obyvatelia 

čakajú na to, akým spôsobom sa pohne územný plán ako celok.  

Tá nešťastné doplnky nula štyri, neviem si 

predstaviť, aká je cesta z toho von a dúfal som, že na toto 

mi odpovie informačný materiál, ktorý je zaradený 

v materiáloch pod bodom e). A tam som si prečítal 

viacmenej, a to neberte, prosím, ako kritiku, takú skôr 

nemastnú, neslanú analýzu toho, že aký je dneska stav.  

Dozvedel som sa z toho, že bude sa teda robiť nový 

územný plán, alebo pripravovať, čo ináč je proces veľmi 
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dlhý. Okrem iného tam je napísaná taká veta, že Pre 

zabezpečenie plynulého procesu prípravy nového územného 

plánu je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu prác a pracovných 

úloh pri presune spracovateľského kolektívu na Metropolitný 

inštitút, je potrebné zriadiť pracovnú skupinu, ktorá 

zabezpečí prípravu komplexného harmonogramu a nastavenie 

procesov súviacich s obst, súvisiacich s obstarávaním 

a a tak ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, ono sa mi to zdá ako také, a nechcem sa nikoho 

dotknúť, skôr také floskuly, ktoré neho, ne nedávajú ani 

nádej na nejaký konkrétny postup.  

Ja si niekedy, vážený pán primátor, s takou 

nostalgiou aj spomeniem na tie naše, už dnes spomenuté 

rozhovory v ku U Kubistu pred troma rokmi, ešte keď ste 

neboli primátorom. A vtedy ste mi ešte na v nadšení 

rozprávali o tom, aký máte sen a ktorý ja sa s ním aj 

stotožňujem, že by bol územný plán oveľa flexibilnejší, že 

by sa menil  naozaj podľa potrieb doby. A, a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

A ja dnes po dvoch rokoch zisťujem, že, žiaľ, a to 

nie je výtka voči vám, to je možno, naozaj ten systém je 

taký, že, že s, že je hustý. Jednoducho, že s, že to ne, že 

to netečie a že a my sa niekde dostaneme do nejakého bodu 

a mávam v tomto už dežavé (de javu), už deževu (de javu) už 

neviem koľké volebné obdobie a že sa nevieme pohnúť.  
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Čiže, ja by som možnože aj od spracovateľov chcel 

mimo teda nula šestiek, to je jasné, či je nejaká vízia, že 

sa z tohto pohneme v rámci tohto volebného obdobia, že sa 

buď pohnú nula štyriky, alebo začne sa príprava nového 

územného plánu, lebo to sám ste vy aj v Pláne, v Pláne 

Bratislava definoval ako jednu z priorít. 

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja dopredu, aby som niekoho nevydesila, chcem 

povedať, že podporím teda tento materiál, ale chcem vás 

poprosiť, mňa trošku zarazilo ako ste sa vyj, ako ste sa 

vysporiadali s požiadavkou Ministerstva životného 

prostredia, ktoré podľa zákona žiada, každá obec je povinná 

vyznačiť inundačné územie podľa výpočtu teda záplav, ktoré 

sa ro, ktoré sú raz za sto rokov. Nebudem ten detail teda 

popisovať. Ale vy ste teda sa odvolali na to, že je tu 

rozsudok krajského súdu a bola, ktorým bola zrušená 

predmetná vyhláška okresného úradu, ktorá upravovala teda 
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vyznačenie inundačného územia v istom kilometri. Ne nebudem 

tu teraz detaily hovoriť. 

Podľa mňa, vyhláška nie je nadradená zákonu. Nie nie 

som si celkom istá, či taká, takéto vysporiadanie je košér. 

Skúste mi to vysvetliť. Lebo tie inundačné územia sú veľmi 

dôležitá vec v územnom pláne. A veľmi dobre vieme, jaký je 

to problém, keď starostovia povoľujú výstavbu v inundačných 

územiach a čo to všetko prináša. Keby ste mi k tomuto mohli 

dať vysvetlenie.  

A druhá moja otázka. Ja chápem aj to, čo hovoril pán, 

pán Kríž, ale je to vec, že vy ste, vy ste nabehli teda do 

idúceho vlaku, ale vás chcem veľmi pekne poprosiť tie, tie 

listy, ktoré sú ako keby taká tradícia hlavného mesta, 

absolútne nečitateľné kladúce sa nezrozumiteľné pre 

normálnu verejnosť, ja pevne verím, že v ďalších zmenách 

a doplnkoch už to bude úplne jasné, tak ako to má župa, že 

ten občan, ktorý príde na ten náš web, bude čítať ten 

územný pllán nie v tých vkladových listoch, ale v nejakém 

zmysluplnom formáte.  

Takže, prosím vás o odpoveď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som hľadal v tom materiáli, ale chcem zopakovať tú 

otázku, ktorú som položil aj na, teraz myslím, že finančnej 

komisii. Tam sa hovorí pri zmenách tohto územného plánu aj 

o tom, o tom koridore pre téenté (TNT) téenté 17 (TNT 17). 

Vieme, že dnes teda už sa to téenté 17 (TNT 17) nevol 

nevolá. Tam teda došlo aj k nejakej premenovaniu a k zmene 

priorít samotnej Európskej komisie. 

Na druhej strane tam dnes existuje, tam je schválená, 

alebo teda urobená od roku 2012 eee, aj skôr, 2010, 

kompletná projektová dokumentácia. Tam sú dokonca aj 

urobené  aj niektoré eee, niektoré eee územné rozhodnutia 

boli povydávané. Chcem sa opýtať ešte raz, že čo tá zmena, 

ktorá v v tom materiáli je uvedená, že či je to naozaj len 

textová zmena a stále sa s tým koridorom pre téenté (TNT) 

počíta? Eee alebo teda mmm dôsledkom týchto zmien 

a doplnkov ten koridor sa jednoducho eee mmm ako keby 

prestane byť (poznámka: odkašľanie), pardon, rezervovaný 

pre túto trať.  

Že pre tých , ktorí možno úplne nevedia, tak 

projektom, projektom téenté 17 (TNT 17) malo byť prepojený 
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tunelom popod Dunaj malo byť prepojené Želeničná stanica 

Bratislava-Predmestie, kde sa mala, kde sa mala železničná 

doprava dostať do tunela, prejsť vlastne na stanicu 

Filiálka, stanica Filiálka by bola podzemnou stanicou 

a následne by, by pokračovala tá trať eee v podstate cez 

eee, cez eee Karadžičovu ulicu so zástavkou jednou na 

Nivách a druhou zástavkou pred Slovenským národným divadlom 

a potom vlastne tunelom do Petržalky. To je ten jeden smer.  

Druhý smer bol napojenie na letisko eee, na Letisko 

Milana Rastislava Štefánika v Ružinove. A eee z neja, 

z nejakých, alebo teda z dôvodov rozhodnutia ministra, 

ministra Počiatka sa tento projekt nerealizoval.  

Ale chcem sa teda opýtať, že či táto zmena naozaj 

neznamená to, že mesto o tento koridor príde.  

Ďakujem pekne. 

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. 
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Ja sa ospravedlňujem, že sa to pýtam až teraz, ale 

bohužiaľ, pos o ostatnej komisie životného prostredia 

a územného plánu som sa nemohol zúčastniť, určite by som sa 

to opýtal tam. Eee. Ja sa chcem spýtať eee, keď sa začalo 

robiť teda zmeny a doplnky, bola tendencia opraviť aj 

nejaké, nejaké chyby, na ktoré sme boli my konkrétne v Rači 

upozornení pri spracovaní územného plánu zóny. Ale teda po 

pochopil som z vyhodnotenia pripomienkového konania, kdežto 

mali aj iné mestské časti požiadavky, aby sa v tom územnom 

pláne spodrobnilo, že ktoré územné plány zóny môžu byť 

zrealizované, bolo im väčšinou teda odpovedané, že sa to 

neakceptuje, že to bude predmetom ďalšej nejakej 

samostatnej zmeny a doplnky, nejakých zmien a doplnkov.  

Ja sa priznám, že ten materiál bol pre mňa taký 

trošku zmätočný. Ja som sa nevedel nejakým spôsobom 

dopátrať v čom konkrétne sú tie, tie zmeny? Sú to len 

nejaké metodické? Alebo. Lebo tu tu sa ešte dokonca 

v materiáli uvádza, že bez osobitného vyznačenia zmien 

a doplnkov nula šesť. Hej?  

Takže, ja chápem, že toto bude asi aj nejaké 

konsolidované znenie územného plánu. Alebo teda trošku keby 

ste mi to vysvetlili, že v čom konkrétne sú tieto, tieto  

nula šestky? Kde sa tie, tie zmeny premietnu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak ja dám iba taký úvod a odovzdám slovo na mojim 

kolegom. Kolegyni a kolegovi. 

Toto sú Zmeny 06, ktoré sú oproti nášmu časovému 

rámcu asi štyri, päť mesiacov neskôr, ako mali byť. Sú 

nachystané Zmeny nula sedmičky.  

Nula sedmičky už sme mali predstavenie pred 

poslankyniami a poslancami. Už sa o tom diskutovalo a bude 

ďalšia prezentácia pre poslancov nula sedmičiek, lebo za 

ten čas čo sa nedali von, mali sa dať von v máji, tak 

kolegovia dokončili ďalšie dve veci, ktoré tam chceme dať 

do tých nula sedmičiek.  

Nula sedmičky. Ale základ bude územné plány zón, tam 

nám všetci starostovia nahlásili potenciálne územné plány 

zón zo všetkých mestských častí. Ďalšia vec je vonkajšia 

reklama, zmena územného plánu a ďalšia vec je električka 

v koridore do Ružinova, Šafárikove námestie, Ružinov.  

To sú také tri základné veci, ktoré budú v nula 

sedmičkách. A pôjdeme s nimi relatívne rýchlo von.  

Okrem iného sme získali od ministerstva dopravy jasnú 

inštruktáž, že sa môžu prekrývať zmeny a doplnky. To, čo 
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nás brzdilo skoro rok, že sa nemohli. My sme protestovali. 

Bavili sme sa s ministrom, oni nám vyhoveli. Prišlo to, 

myslím že minulý týždeň. Takže rátame, že zmeny a doplnky, 

ktoré sú základnou vecou ako opravovať nefunkčný územný 

plán zrýchlia.  

Nula osmičky budú nájomné bývanie a mali by to byť 

nejaká odpoveď na tie otázky o tých nula štyrkách, ktoré sú 

pochované. Dneska to vieme. Budú to zmeny vo verejnom 

záujme od mestských častí. To znamená, že budú to z tých 

nula štyriek vytiahnuté zmeny vo verejnom záujme, ktoré nám 

nejakým spôsobom po spolupráci so starostami, ten zoznam 

urobíme. Zatiaľ si to predstavujeme takto. 

Nula deviny budú asi metodické. A tak ďalej, a tak 

ďalej.  

Chcem povedať, že na zmene územného plánu mesta, teda 

na novom územnom pláne sa pracuje. Vytvoril sa tím na MIBe 

(MIB), ktorý, ktorý je vlastne, akože základ toho tímu je 

pôvodný tím zo sekcie územného plánovania. Chystajú sa 

všetky dokumenty základné, ktoré musia byť súčasťou 

územného plánu.  

Chystá sa to, čo som sa kedysi dávno bavil s vami, 

pán Kríž, že naozaj sa hľadá ten koncept ako bude, aký je 

bude základný koncept územného plánu. Nebude založený na 

tom istom koncepte ako teraz. Takisto ako sú veci okolo 
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nás, aj územné plány sa modernizujú, alebo to rozmýšľanie 

o nich sa modernizuje a mení.  

A to znamená, že toto je vec, ktorá trvá. Ide to 

pomalšie ako sme chceli, ale intenzívne sa na tom robí.  

A to bolo za mňa.  

A odovzdám, samozrejme, nech ostatné otázky 

zodpovedajú moja kolegyňa a kolega.  

Nech sa páči. 

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Ďakujem. 

Tak ja som popros, ja, ja sa pokúsim odpovedať po 

rade. Ja som si to všetko značil.  

Len krátku reakciu ešte na pána primátora.  

Z tých. Že ne nenatiahlo sa to o štyri, päť mesiacov, 

ale o oveľa viac. My sme odhadovali, keď sme spúšťali tie 

zmeny a doplnky 31. 5. 2019, že to máte v decembrovom 

zastupiteľstve, ale 2019, a teraz je vlastne septembrové 

zastupiteľstvo 2020. 

Čiže, z nejakých odhadovaných sedem mesiacov sa to 

natiahlo na šestnásť. Len krátka veta, že nie vinou mesta. 
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Teraz by som odpovedal na tie jednotlivé dotazy.  

Prvá bola pani Ferenč, prvá bola pani Ferenčáková, 

kedy budú Zmeny a doplnky 07 a čo bude ich obsahom. 

My sme to vlastne prezentovali aj vám ako 

zastupiteľtvu už v apríli tohto roka, že máme pripravené 

zme, ďalší balík zmien 07. Bohužiaľ, prišlo to usmernenie 

ministerstva, že nemôžu sa prekrývať rôzne balíky zmien 

a doplnkov, ktoré bolo teraz na prelome augusta a septembra 

dovysvetlené, že môžu sa prekrývať, pokiaľ sa nebudú 

obsahovo vylučovať. 

Takže, my máme pripravený balík 07, ale za ten, za 

ten čas do toho apríla, čo už je sko skoro  pol roka, my 

sme pracovali ďalej a už máme návrh, že by sa tam dali 

doplniť aj ďalšie veci.  

Tento návrh chceme teda predstaviť primátorovi 

a následne aj vám ako poslancom pred tým, než to pôjde sem 

do zastup, pred tým než spustíme prerokovanie takéhoto 

balíka. Takže s tým vás chceme oboznámiť v čo najkratšom 

možnom čase.  

A čo bude jeho obsahom? 

No jeho obsahom bude to, čo sme hovorili v tom 

materiáli, plus nejaké ďalšie veci, na ktorých sa 

dohodneme. Teda s orgánom územného plánovania.  
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Stačí takto?  

Čiže budete informovaní hneď ako to bude možné.  

Čo sa týka pána Kríža, aká je cesta von zo Zmien 

a doplnkov 04? 

V tých Zmenách a doplnkoch 04 boli rôzne veci, ktoré 

boli prospešné, existovala na nich zhoda. A všetky tieto 

veci by sme chceli potom následne zaradiť do nejakých, do 

niektorého z tých nasledujúcich balíkov zmien a do 

doplnkov. Sú to, napríklad, rôzne urbanistické štúdie, 

ktoré sú kladne prerokované, rôzne podnety od mestských 

častí na zmenu funkčného využitie konkrétnych plôch. 

Čiže, my odtiaľ chceme povyberať postupne všetky tie 

veci, na ktorých bola tá zhoda a za radiť ich ďalej. 

Eee. Ďalšia vaša otázka vyzera, bola, ako vyzerá 

príprava nového územného plánu. Z časti zodpovedal pán 

primátor.  

My sme uskutočnili určité štrukturálne zmeny. Sekcia 

územného plánu bola presunutá na MIB. No nie len to. 

Vlastne prišlo aj k takému preusporiadaniu tých pracovných 

náplní, aby tá, to oddelenie územného plánu naozaj malo ten 

priestor na to, tvoriť územný plán, tak im vlastne boli 

odňaté aj niektoré časti pracovnej náplne, hlavne čo sa 
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týkali vypracovania rôznych substanovísk 

k územnoplánovacích informácií a tak ďalej.  

Čiže, teraz sú ideálne podmienky na to, aby ten tím 

mohol pracovať len na tom územnom plánovaní. To, čo má 

v názve. Teda na novom územnom pláne, ale aj na ďalších 

zmenách a doplnkoch a na obstarávaní rôznych 

územnoplánovacích podkladov. A to sa v podstate deje.  

Ak môžem, tak by som teda reagoval na pani Pätoprstú. 

Ako sme sa vysporiadali s požiadavkou Ministerstva 

životného prostredia? Či vieme toto vysvetliť? Sa opýtam 

kolegyni na toto?  

Ing. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , zástupkyňa 

riaditeľa sekcie územného plánovania: 

Čo sa týka toho inundačného územia, my sme vlastne 

pri príprave návrhu Zmien a doplnkov 06 preklopili do 

návrhu Zmien a doplnkov 06 inundačné pásmo, ktoré bolo 

upravené práve tou vyhláškou. A keďže aktuálny právy právny 

stav je taký, že vyhláška bola napadnutá na krajskom súde 

a krajský súd rozhodol, musíme vlastne rešpektovať tento 

právny stav a na základe tohto právneho stavu sme vypustili 

ten návrh toho inundačného pásma.  

Vyhláška upravila to to inundačné pásmo. Nie zákon. 

Čiže, boli sme povinní reflektovať aktuálny právny stav.  
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Toľko na vysvetlenie, prečo boli vypustené inundačné 

pásma.  

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Ja by som teraz pokračoval k tým.  

Vy ste hovorili o takých listoch, ale myslí, mysleli 

ste tým asi tie jednotlivé náložky toho územného plánu.  

Bohužiaľ, toto upravuje nie zákon, ale vyhláška. 

(poznámka: nie je nič počuť) 

Tak už mám späť zvuk. 

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. Áno. 

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Dobre. 

My by sme veľmi radi mali po každých zmenách 

a doplnkoch kvázi nejaký čistopis, nejaké také úplné 

znenie. Bohužiaľ, vyhláška to upravuje tak, že my vždy 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 470 

musíme zverejniť len takú ako keby náložku na to. Čo je 

úplne neprehľadné a aj pre bežného obyvateľa to 

zneprehľadňuje, ale bohužiaľ, musíme sa pri tomto držať 

vyhlášky. Mňa samého to brzdí pri práci, keď si musím 

zapnúť územný plán na tom disportáli a postupne si tam 

nakladať tie zmeny a doplnky. Je to, je to. Nie je to 

priehladné.  

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. 

Ing. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , zástupkyňa 

riaditeľa sekcie územného plánovania: 

Vyhláška päť, päť z roku 2001 o územnoplánovacích 

podkladoch, územnoplánovacej dokumentácií je možné v istom 

bode vlastne spracovať aj grafické nejaké úplné znenie, 

vlastne skresliť aktuálny stav zo všetkých náložiek. 

A pripravujeme to, v podstate po asi schválení Zmien 

a doplnkov 07. Čiže, bude takýto stav skreslený.  

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Dobre. 
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Potom ešte rád by som zareagoval na pána Buocika. Čo 

sa týka toho koridoru téentí 17 (TNT 17), či sa zachováva 

a či prichádza mesto o tento koridor.  

Neviem, či to kolegyňa medzičasom zistila, ak hej, 

taj jej dám slovo.  

Ing. art. Katarína   Š t e f a n c o v á , zástupkyňa 

riaditeľa sekcie územného plánovania: 

Koridor sa zachováva. My sme vlastne dostali 

pripomienku od ministerstva dopravy a Inštitútu dopravnej 

politiky, ktorý nás upozornil na to, že je potrebné 

rešpektovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

o usmerneniach Únie pre rozvoj Transeurópskej dopravnej 

siete. A v zmysle tohto usmernenia sme vlastne pristúpili 

k tomu, že sa len táto, toto verejné dopravné vybavenie 

v relevantných kapitolách v textovej časti mierne upravilo. 

opravilo sa formou doplnenie názvoslovia koridoru 

Transeurópskej dopravnej siete.  

Čiže, je to premietnuté v textovej záväznej časti.  

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Dobre. A ešte tu sme mali podnet od pána Pilinského, 

že čo je v podstate teda obsahom tých Zmien a doplnkov 06?  
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Tak  jak sme písali v tej dôvodovej správe, že je to 

potreba aktualizácie vo vzťahu k platným predpisom, najmä 

v oblasti ochrany prírody, ochrany pamiatok, dopravného 

a technického vybavenia s dôrazom na aktuálne platné 

hygienické pásma, ochranné pásma a chránené územia.  

Keď to preložím do ľudskej reči, za tých šesť rokov, 

odkedy prebehli tie posledné zmeny a doplnky, tak sa 

zmenili rôzne právne predpisy, ktoré určujú či už náletový 

kužel letiska, alebo ochranné pásmo vodného zdroja, 

ochranné pásmo plynovodu.  

Čiže, sú to také veci, ktoré možno nespôsobia nejakú 

zásadnú zmenu, ale my sme povinní ten územný plán 

aktualizovať. 

Čiže, nič zásadne to ako keby nemení, ale museli sme 

to dať do tých zmien a doplnkov. A hocijaký balík zmien by 

sme spúšťali, tak by nám tie štátne inštitúcie, zodpovedné 

za túto legislatívu, vreklamovali tieto zmeny. Takže preto 

sme sa rozhodli týmto spôsobom vyčistiť stôl. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 473 

Ja si myslím, že boli zodpovedané všetky otázky. 

Dávam teraz slovo návrhovej komisii.  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Schvaľujeme materiál číslo dvadsaťdeväť, Územný plán 

hlavného mesta Slovenskej republiky, Zmeny a doplnky 06. 

V časti A berieme na vedomie stanoviská Okresného 

úradu a prerokovanie územného plánu,  

za bé (B) schvaľujeme územný plán plus ostatné časti 

a žiadame primátora v časti cé (C) na zabezpečenie 

spracovania čistopisu a zabezpečenie uloženia územného 

plánu podľa stavebného zákona, tak ako máte 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. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.29-Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 06 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zmeny a doplnky 06 

Uznesenie  
zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, č. j.: OU-

BAOVBP3-2020/082221 zo dňa 19. 08. 2020 k 

územnoplánovacej dokumentácii územný plán hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 

06, 

2. správu o prerokovaní územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06. 

B. schvaľuje 

1. územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, zmeny a doplnky 06, 

2. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje 
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záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2008, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 17/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2014 s účinnosťou 

1. novembra 2020, 

3. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri 

prerokovaní územného plánu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. zabezpečiť spracovanie čistopisu územného plánu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny 

a doplnky 06 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o 

schválení, 

T: 31. 10. 2020 

2. zabezpečiť uloženie územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06 

podľa ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

T: 30. 11. 2020 

koniec poznámky) 
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BOD 30 NÁVRH ZMLUVY O SPOLUPRÁCI MEDZI 
MESTSKOU ČASŤOU BRATISLAVA-DEVÍNSKA 
NOVÁ VES A HLAVNÝM MESTOM SR 
BRATISLAVOU 

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. Návrh zmluvy o spolupráci medzi 

mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou. Je to bod číslo 

tridsať. 

Spracovateľ je, dobre, pán Bruno Konečný, ale nakoľko 

je to bod, ktorý bol prerokovaný, navrhujem bez úvodného 

slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Toto je dohoda, ktorá uzrela svetlo sveta po po 

dlhých rokovaniach, prípravách. V Devínskej Novej Vsi 

naozaj v tejto kofinancovanej akcii začíname s opravou 
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klubu dôchodcov. Je najvyšší čas, vzhľadom aj na to, že, že 

nám začala jeseň. 

Takže keď sa toto dnes schváli, tak možno, náš pán 

starosta mi dá za pravdu, budeme schopní túto investičnú 

akciu začať a, a v podstate realizovať ešte tento rok.  

Ďakujem. A prosím o podporu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo tridsať, Návrh zmluvy o 

spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová 

Ves a hlavným mestom, tak ako máte 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: 

Hlasujte, prosím. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula  

a nehlasovali traja poslanci. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.30-Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR 

Bratislavou 

 Prítomní: 35 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  
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J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-

Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR Bratislavou 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmluvu o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-

Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR Bratislavou. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 31 MODERNIZÁCIA RIADENIA KRIŽOVATIEK 
CESTNOU DOPRAVNOU SIGNALIZÁCIOU 
S PREFERENCIOU MHD – 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 ďalším bodom. Bod číslo tridsaťjedna, 

Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou 

signalizáciou s preferenciou emhádé (MHD) Petržalka. 
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Neviem, či poprosím pani Slávikovú, alebo Firstovú, 

aby si zobrali slovo. 

Nech sa páči. 

 

Zástupkyňa magistrátu: 

Dobrý deň.  

Tak predkladáme vám materiál s názvom Modernizácia 

riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou 

s preferenciou emhádé (MHD) mestská časť Petržalka. 

Ide o projekt, ktorý pripravilo oddelenie stratégie 

a projektov so sekciou dopravy.  

Cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia 

riadenia križovatiek s preferenciou emhádé (MHD) v mestskej 

časti Petržalka. Jedná sa o sedem svetelne riadených uzlov.  

Projekt sa týka nie len rekonštrukcie signalizácie, 

ale aj bezbariérových úprav a nevyhnutných úprav 

v dopravnom značení.  

Ide o, o projekt, ktorý je zahrnutý vo viacerých 

strategických proje, strategických materiáloch hlavného 

mesta.  
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A vlastne, projekt bol podaný v mesiaci august na, na 

IROP a výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva je 

povinnou prílohou k žiadosti, ktorú vlastne musíme doložiť, 

preto by sme vás chceli poprosiť o schválenie tohto 

materiálu tak, ako sme ho predložili.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prišli aj kolegovia z dopravy, keby boli otázky. Ale 

tým týmto vlastne aj otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ďakujem, kolegyne.  

Pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem poprosiť o vymenovanie tých siedmych 

bodov. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 485 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Neviem, kto za spracovateľa si zoberie slovo?  

 

Zástupkyňa magistrátu: 

Takže ide o Panónska ce cesta/Bratská, 

Osuského/Starohájska, Osuského/Hrobákova priechod pre 

chodcov, Furdekova/Šustekova, Bosákova/Šustekova, 

Bratská/Jiráskova, Pajštúnska/Bratská OC Terno prechod pre 

chodcov, Budatínska hypermarket Tesco, Panónska 

cesta/Ševčenkova, Panónska cesta – podchod ŽSR a Panónska 

cesta Karfur (Carrefour). 

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. 

Keďže nie je nikto ďalší prihlásený, tak ja poprosím 

návrhovú komisiu. 

Znova pani Pätoprstá, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 486 

nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem vás poprosiť o podporu tohto materiálu ako 

Petržalčanka. 

Ale teraz ako návrhová komisia.  

Ideme hlasovať o bode tridsaťjedna, Modernizácia 

riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou 

preferenciou emhádé (MHD) v mestskej časti Petržalka. Tak 

ako máte 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) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria poslanci. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.31-Modernizácia riadenia križovatiek cestnou 
dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka 

 Prítomní: 35 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou 

signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

1. predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

za účelom realizácie projektu „Modernizácia riadenia 

križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s 

preferenciou MHD – Petržalka realizovaného v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na zvyšovanie atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s 

kódom výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a platným programom 

rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu v sume 

200 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 33 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA 
SPOLUFINANCOVANE PREVÁDZKY 
NOCĽAHÁRNE SOCIÁLNEJ SLUŽBY KRÍZOVEJ 
INTERVENCIE NEVEREJNÉHO 
POSKYTOVATEĽA DEPAUL SLOVENSKO, N.O. 
V SUME 20 000,00 EUR 

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 tridsaťtri Návrh na 

poskytnutie dotácie v sume dvadsaťtisíc euro na 

spolufinancovanie prevádzky nocľahárne slove eee sociálnej 

služby krízovej intervencie neverejného poskyť 

poskytovateľa Depol (Depaul) Slovensko. 

Nech sa páči. 

Poprosím spracovateľa Sergeja Káru, riaditeľa sekcie  

Nech sa páči. 

Mgr. Sergej   K á r a ,  poverený vedením sekcie sociálnych 

vecí: 

Milé poslankyne, poslanci,  

v rámci dôvodovej správy máte možnosť si prečítať ten 

základný dôvod prečo sekcia sociálnych vecí sa rozhodla 

predložiť tento návrh.  Tým základným dôvodom je, že mesto 
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Bratislava je zo zákona povinné financovať prevádzku 

nocľahární. Vyplýva nám to aj zo štatútu, aj zo zákona 

o sociálnych službách. 

Časť týchto prostriedkov financuje ministerstvo 

práce, ktoré však dlhodobo nezvyšuje príspevok na jedno 

lôžko a nastáva tak disproporcia v nákladoch medzi 

skutočnými nákladmi  prevádzkovateľa a tým, čo hradí 

ministerstvo. Teda nastáva výpadok v zdrojoch. 

Občianske, nezisková organizácia Depol Slovensko 

(Depaul Slovensko) požiadala mesto o štyridsaťtisíc euro, 

ktoré v súčasnom rozpočte nebolo možné nájsť. To, čo sa nám 

pri najväčšej možnej snahe podarilo eee, práve vidíte v tom 

návrhu, na sumu dvadsaťtisíc.  

Ide teda o dofinancovanie naozaj zvýšených nákladov 

aj počas kovidu, kedy tento poskytovateľ bol najväčší 

poskytovateľ nocľahu pre ľudí bez domova aj počas 

koronakrízy, kedy boli všetky eee bežné služby a ubytovne 

zatvorené.  

Eee a zároveň teda mestská rada aj sociálna komisia 

odporúča túto dotáciu na schválenie.  

Eee a jej využitie teda máte možnosť vidieť 

v priloženom materiáli, bude jasne vyšpecifikované 
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s poskytovateľom, primárne bude využité na mzdové náklady 

a bežné prevádzkové náklady.  

Eee. Takže navrhované uznesenie znie: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  po prerokovaní materiálu schvaľuje poskytnutie 

dotácie na spolufinancovanie prevádzky nocľahárne sociálnej 

služby krízovej intervencie neverejného poskytovateľa Depol 

Slovensko (Depaul Slovensko) v sume dvadsaťtisíc euro.  

Rád zodpoviem akékoľvek otázky k tejto téme.  

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. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo tridsaťtri na poskytnutie 

dotácie v sume dvadsaťtisíc euro pre poskytovateľa Depaul 

Slovensko. 

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 dvadsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria poslanci. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 33-Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane 
prevádzky nocľahárne sociálnej služby krízovej intervencie 
neverejného poskytovateľa Depaul Slovensko, n.o. v sume 

20 000,00 Eur 

 Prítomní: 32 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane prevádzky 

nocľahárne sociálnej služby krízovej intervencie 

neverejného poskytovateľa Depaul Slovensko, n.o. v sume 

20 000,00 Eur 

Uznesenie  
zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie na spolufinancovane prevádzky 

nocľahárne sociálnej služby krízovej intervencie 
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neverejného poskytovateľa DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 

organizácia, v sume 20 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCOV 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV O 
ODPUSTENIE NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S 
PANDÉMIOU COVID-19 

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 tridsaťpäť, Návrh na 

riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov 

o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou KOVID 19 

(COVID-19). 

Poprosím pána Bednárika. 

Nech sa páči. 
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Takže na základe žiadostí nájomcov o odpustenie 

nájomného v súvislosti so sťažením užívaním priestorov 

počas eee tej vlny pandémie KOVID 19 (COVID-19), aj 

v súvislosti so zákonom 71/2013 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti ministerstva hospodárstve, ktorého novela bola 

v júni prijatá, sme pripravili tento materiál o odpustenie 

nájomného, kde sme rozdelili nájomcov do troch skupín. 

V prvom prípade nájomcovia nebytových priestorov, 

ktoré boli zatvorené za obdobie sťaženého užívania 

nebytových priestorov, respektíve boli v obmedzenom režime,  

ďalej nájomcovia nebytových priestorov, ktorými sú 

neziskové organizácie a občianske združenia, kultúrne 

inštitúcie, školy a ostatné subjekty 

a nájomcom pozemkov určených na šport.  

Tieto sú uvedené v tabuľke materiálu. A zároveň sme 

určili podmienky, za akých im bude nájomné vo výške 

päťdesiat percent odpustené. Jedná sa o to, že 

ku dňu 29. 2. dve 2020 neeviduje mesto žiadne pohľadávky 

a zároveň žiadatelia počas trvania obmedzenia platili za 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

a zároveň žiadatelia v prípade prijatia uznesenia pristúpia 
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k dodatku k zmluve, kde sme upravili nové podmienky 

nájomných zmlúv.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem spýtať, týka sa týchto nájomcov aj tá 

refundácia zo strany štátu? A nemalo by to byť teda 

podmienkou, že. Neviem kto je žiadateľ. Asi oni by mali 

požiadať a mesto im vlastne tú polovičku odpustí a tú druhú 

polovičku by vlastne mal štát potom zaplatiť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím spracovateľa. 
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JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Zákon o poskytovaní dotácií nájomcom je nastavený 

tak, že ak hlavné mesto ako prenajímateľ odpustí nájomcom 

päťdesiat percent, čo je tu navrhnuté, tak hlavné mesto ako 

prenajímateľ si môže v súčinnosti s nájomcom požiadať 

o dotáciu vo výške tých druhých päťdesiat percent. 

Takže, hlavné mesto z nájomného dostane päťdesiat 

percent zo štátneho rozpočtu po uplatnení nároku cez 

ministerstvo hospodárstva. 

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. 

Do diskusii sa už nikto neprihlá neprihlásil, tak ja 

poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na riešenie žiadostí nájomcov 

nebytových priestorov a o odpustenie nájomného v súvislosti 

s pandémiou KOVID 19 (COVID-19). 
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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 dvadsaťsedem poslancov, proti nula, zdržal sa 

jeden a nehlasovali štyria poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 35-Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s 

pandémiou Covid-19 

 Prítomní: 32 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  
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R. Tešovič  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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a 

pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou 

Covid-19 

Uznesenie  
zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle zákona č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov 

1.1 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené za obdobie sťaženého užívania nebytových 

priestorov, uvedeným v tabuľke č. 1, ktorá je 

prílohou tohto uznesenia, 

1.2 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli v 

obmedzenom režime za obdobie sťaženého užívania 

nebytových priestorov, uvedeným v tabuľke č. 2, 

ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

za podmienok: 
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1.2.1 Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné 

mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 

29. 02. 2020. 

1.2.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 

dní od doručenia oznámenia o odpustení 

nájomného. 

1.2.3 Žiadatelia v prípade platných nájomných zmlúv 

formou dodatku pristúpia k novým zmluvným 

podmienkam v lehote 15 dní od doručenia 

oznámenia o odpustení nájomného, 

1.3 nájomcom nebytových priestorov, ktorými sú 

neziskové organizácie, občianske združenia, 

kultúrne inštitúcie, školy a ostatné subjekty 

vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme, ktoré 

boli zatvorené za obdobie sťaženého užívania, 

uvedeným v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia, 

1.4 nájomcom pozemkov určených na šport uvedeným v 

tabuľke č. 4, ktorá je prílohou tohto uznesenia,  

za podmienok: 
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1.4.1 Vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné mesto 

SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 29. 02. 

2020. 

1.4.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 

dní od doručenia oznámenia o odpustení 

nájomného, 

2. neodpustenie nájomného nájomcom pozemkov pod stavbami 

uvedeným v tabuľke č. 5, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je šestnásta hodina. Takže je tu priestor pre 

občanov.  

Máme tu prvého prihláseného.  
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Nech sa páči, pán Milan Kamaráš. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobrý deň. 

Pani Kratochvílová,  

už ako viete, čo som vám hovoril o tú električku. To 

vám chcem povedať, že vás aj pán Molnár žiadal, aby eee 

dostal poverenie od primátora, aby nám zétépéčkarom dal 

bezplatnú emhádé (MHD), ktorou tam chodím do toho 

komunálneho podniku.  

Ešte som dostal od pána primátora úlohu zistiť, či by 

bolo možné pre niektorých kolegov z komunálneho podniku zo 

zétépé (ZŤP) vybaviť električenku bezplatne a ak tí, čo tu 

nemajú trvalý pobyt.  

Prečo trvalý pobyt je podmienka? To mi vysvetlite. 

Keďže nikoho nemôžte donútiť, aby si tu dalo trvalý pobyt? 

A samozrejme, ja, ja keď platím nájom, ja platím nájom vyše 

dvesto Eur. Môj dôchodok je stodvadsať eura. Tak mi 

vysvetlite, ako to one. Ako to mám zaplatiť?  

A ešte chcem zadať. Povedzte mi jasný dôvod, prečo 

koše Starého Mesta sa nečistia, keďže chcel by som aj Staré 

Mesto čistiť. A  
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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: 

Odpo odpoviem. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

mi povedal pán Molnár, že sa nečistia. Že to patrí 

pod one.  

A takisto aj pána primátora. 

Pán primátor,  

ako je to s tou električenkou chcem vedieť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ja, ja ešte odpoviem.  

Milan. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Lebo zľavu ste vybavili pre nich. Tak pre nich máte, 

pre a pre chorých ľudí čo tam robia, nemáte peniaze?  
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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: 

Milanko,  

sme o tom hovorili už veľakrát. Naozaj v rámci nášho 

vézeten (VZN) 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Ale nikoho nedonútite na ten trvalý pobyt. Takže, buď 

bude tak, alebo  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale je to, je to 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

zariadim  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

je to skutočne 
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Občan   Milan   K a m a r á š :  

hlasovanie, že budú oné, hlasovať o dôvere 

primátorovi a oné. A uvidíte 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

koľko ľudí sa oné 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ale vypo vypočuj 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

bude (poznámka: nezrozumiteľné slovo), že vás 

odvolajú  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vypočujte ma, prosím.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 509 

Ja vám poviem. Je to podmienka. Je to platené 

vlastne, alebo táto všeobecne záväzné nariadenie  podporuje 

zétépé (ZŤP), ktorí majú trvalý pobyt v Bratislave. Je to 

z daní Bratislavčanov. Takže je to, je to ten dôvod.  

Ja len chcem povedať, že momentálne pracujeme, alebo 

začíname pracovať s vládou Slovenskej republiky  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Ako kto? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

na na riešení sociálneho balíčka, v rámci ktorého by 

všetci zétépé (ZŤP) by mali mať od januára eee dopravu 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Ale január. A dovtedy ako sa tam mám dostať?  

A pán primátor,  

mi povedzte, prečo nemôžme rie upratovať, čistiť koše 

Starého Mesta? Toto tiež (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Kamaráš,  

dobrý deň. Ďakujem pekne. 

Viete čo, pôjdeme ďalej. Zavolajte mi. Však vy mi 

voláte v podstate každý deň.  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Však jasné. Ja vám nedám pokoj dovtedy, pokiaľ  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to je v poriadku.  

Ďakujeme za to Jurigovo. To ste vyčistili krásne. 

Videl som fotky.  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

A Staré Mesto prečo nemôžme vyčistiť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pretože je komunálny podnik, kde pracujete, nečistí 

koše Starého Mesta. Ale tie, ktoré  
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Občan   Milan   K a m a r á š :  

Tak aká firma to čistí teda?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To si čistí firma.  

Takže to  s pani starostkou sa musíte. Ale ďakujem 

pekne.  

Však budeme sa 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

A chcem povedať,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

počuť. 

Občan   Milan   K a m a r á š :  

že ten, to Jurigovo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Musím byť 
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Občan   Milan   K a m a r á š :  

máte čisté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

spravodlivý a musíme ísť ďalej.  

Takže  

Občan   Milan   K a m a r á š :  

Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

po pobavíme sa.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pekne. 

Pán Karamáš je zamestnanec nášho komunálneho podniku. 

Má na starosti čistotu. A takže veľmi čistí.  

Ideme ďalej.  

Pani Sigetová Iveta.  

Petícia proti domu Rosenhaus. 

Nech sa páči,  
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máte slovo. 

Občianka   Iveta    S i g e t o v á :  

Chcela. Chcela by som poprosiť pána primátora, 

vzhľadom k tomu, že táto záležitosť je vážna, predĺžiť čas 

o pár sekúnd.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nemyslím, že to je možné. Skús. Začnime a uvidíme, 

čo sa.  

Občianka   Iveta    S i g e t o v á :  

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Občianka   Iveta    S i g e t o v á :  

Môžem? 

Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, 
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dnes som vás prišla požiadať o pomoc. O pomoc 

s developerom, ktorý si myslí, že môže robiť, čo sa mu 

zachce.  

Moje meno je Iveta Sigetová a dnes tu pred vami 

stojím v mene obyvateľov Vrakuňa.  

Pán primátor,  

apelujeme na vás s prosbou, zastavte výstavbu domu 

Rosenhaus, ktorú odmietame.  

V deväťdesiatych rokoch okresný úrad vydal súhlas na 

stavbu bytového domu, a to tak, že zriadil vecné breno, 

bremeno pre niekoľkých stavebníkov, tí sa však menili. Na 

toto vecné bremeno sa odvoláva aj investor. Pozemok však 

patrí stále hlavnému mestu.  

Zaujímavé je, že o stavebnom povolení rozhodoval súd, 

stavebný úrad Rača v roku 2007. Stavba mala stáť do dvoch 

rokov od právoplatnosti, ale ani po trinástich ro rokoch 

reálne nič nestojí, žiadna stavba, aj keď v katastri je 

fiktívne zapísaná.  

Stavebný úrad v zázname z vykonania štáve štátneho 

stavebného dohľadu zo 4. 7. 2019 okrem uvedených hore 

konštatuje, že stavba bytového domu sa na pozemku 

nenachádza, nebolo so stavbou začaté. O tejto skutočnosti 
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svedčia aj fotografie, ktorý, ktoré boli zhotovené na 

mieste. Stavebný úrad konštatuje, že stavba neexistuje.  

Dom, jedenásťposchodová opacha vložená medzi paneláky 

a základnú školu, dom pre ďalších stotrinásť rodín, ihrisko 

nebude väčšie ako najväčší byt v novom objekte, nehovoriac 

o tom, že stotrinásť rodín sa musí každé ráno, poobede 

dostať z a do práce.  

Ďalším momentom je fakt, že developer pokračuje 

v aktivitách na tomto území napriek tomu, že nemá žiaden 

vzťak k prís k prístupovému pozemku, svojvoľne oplotil 

pozemok, kde stála aj tabuľa výjazd zo stavby, hoci tam nie 

je ani prístup, ani cesta, ani parkovisko k takzvanej 

stavbe.  

Včera pribudol traktor, ktorý začíla začínal rozbíjať 

ihrisko, takzvaný geologický prieskum. Večer chceli 

pribudnúť aj bager, no ten sa za plot  našťastie nedostal.  

Investor odmieta komunikovať s obyvateľmi.  

Vrakuňa trpí neustálym dopravným kolapsom. Dennodenné 

hodinové zápchy sú súčasťou nášho života. Znepríjemňujú nám 

život. Ďalší prílev ľudí v dôsledku zahusťovania, Vrakuňa 

už nevlá nezvládne. Ani tridsaťročná infraštruktúra nie je 

na ďalšie zahusťovanie pripravená.  
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Realizácia takejto výstavby vedie k trvalému 

znehodnoteniu kvality nášho života, zničeniu parkov, 

detských ihrísk a miesta na oddych, zničenie stromov, 

zelene, ale aj hluku, prachu, zníženia svetelnosti, 

nevynímajúc straty súkromia kvôli tesnej blízkosti nových 

domov.  

Poukazujeme na zvýšené riziko z pohľadu bezpečnosti 

a ohrozenia života a zdravia obyvateľov, najmä detí 

v predškolskom veku (gong) a školskom veku. (poznámka: nie 

je nič počuť) 

...spravodlivosti.  

Vy ste ten, ktorého teraz Vrakuňa potrebuje. A pod 

vplyvom týchto vážnych okolností Vrakunčania podpísali 

petíciu, ktorú vám v dohľadnom  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno 

Občianka   Iveta    S i g e t o v á :  

čase doručíme.  

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 517 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

A zdravím, samozrejme, aj všetkých zástupcov tejto 

iniciatívy z Vrakune.  

Pani Sigetová,  

my vieme presne o čo ide. Bavíme sa o tom intenzívne 

teraz so starostom. Nás tiež veľmi prekvapil ten plot, 

ktorý sa tam objavil.  

A nebudem zaťažovať poslankyne a poslancov detailami, 

je to asi absolútne najviac, najmenej uveriteľná vec, ktorá 

sa stala v našom meste za posledných dvadsaťpäť rokov. Dom, 

ktorý je zapísaný, v skutočnosti nestojí a je zapísaný na 

katastri.  

To znamená, že áno, budeme, budeme sa biť za to, aby 

bolo všetko v poriadku a aby, aby, aby žiadny obyvateľ 

nemal problém s takouto stavbou. 

Dobre?  

Občianka   Iveta    S i g e t o v á :  

Ďakujem (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Občianka   Iveta    S i g e t o v á :  

Ďakujeme.  

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  

A ja sa ospravedlňujem poslancom a poslankyniam, že 

som trošku nechal väčší priestor.  

Poďme, pozývam sem ku nám pána Mihoka Jozefa.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň prajem všetkým, čo ste v miestnosti.  

Chcem sa poďakovať, pán primátor, za to, že ste 

stiahol dneska ten bod číslo tridsaťštyri. Chcem sa vám 

zaňho poďakovať, lebo som neveril tomu, že vy za ním budete 

stáť a že za ním stojíte. To vám poviem otvorene. Neverím, 

že je to vaša robota a že niečo, čo, za čo by ste vy, vaša 

osoba stála. 
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Ale obvolal som niektorých pánov poslancov a tá 

iniciatíva vznikla z mojej strany, čo sa týka tohto bodu. 

Ja som informoval niektorých poslancov včera, predvčerom 

telefónom, lebo viem presne čo sa jedná o tento prípad.  

Keď si, páni poslanci, pozriete ten bod, ktorý bol 

stiahnutý, tridsaťštyri, ide tam o mimosúdnu dohodu, ktorá 

mala ísť na úkor všetkých Bratislavčanov, nakoľko tá dohoda 

mala znieť dvestodeväťdesiattisíc korún a dvadsaťtisíc 

euro. Sami uznáte, že už keď to počujete, že to je dáka 

volovina, aby me mesto navrhlo dohodu dvadsaťtisícovú, keď 

tam je súdny spor od roku 2005 a mesto sa súdi skoro 

o dvestodeväťdesiattisíc.  

Chcem len podotknúť, že tá pani, ktorá ten pozemok 

odkúpila, už v tom čase keď ho odkupovala a dával sa vklad 

na kataster, už v tom čase bola dlžná hlavnému mestu 

peniaze. Už to nemalo logiku, že človek, ktorý dlží 

hlavnému mestu peniaze, že hlavné mesto mu predáva pozemok.  

Ja viem, vy za to nemôžte, to neni vaše vedenie, 

ktoré to urobilo, bolo to vedenie pána Ďurkovského, takže 

určite to nie je vaša vina, ani vaši, vášho tímu, ktorý je 

tu. Takže musím hovoriť aj pravdu, tak jak to je pravdou. 

Že veď to nie je vaša vina.  

Ale na druhej strane si treba uvedomiť jednu dôležitú 

vec. Ten materiál nebol dobre urobený. Aj vám poviem prečo.  
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Za tých pätnásť rokov, čo sa mesto súdi, chyby, 

chýbala tam vyčíslená čiastka na právne zastúpenie, ktoré 

mesto platí. Za tých pätnásť rokov určite tá suma bola dosť 

vysoká, ktorá sa platila za právnikov. To znamená, že tá 

dohoda, tých dvadsaťtisíc, určite nemohla už len z tohto 

dôvodu prichádzať v úvahu.  

Teraz si zoberme, že ten pozemok päťtisíc metrov, 

ktorý kúpila, stojí tam dneska krásna veľká polyfunkčná 

budova. To znamená, že tá majiteľka na tom zarobila krásne 

peniaze. Ale o to nejde. Mala sa jej tam o od odpustiť 

sankčná pokuta, s ktorou ona súhlasila, keď odkupovala od 

mesta ten pozemok. To znamená, že ona sama súhlasila s tou 

sankčnou pokutou, ak niečo poruší. A dneska jej máme 

odpustiť sankčnú pokutu dvestosedemdesiať tisíc za to, že 

ona si tam postavila veľkú polyfunkčnú budovu, na ktorej 

zarobila pekné peniaz? A teraz kvôli čomu by mali dôjsť 

Bratislavčania o tie peniaze?  

Však tu nejde o mňa alebo o vás, pán primátor. O nás 

dvoch tu nejde. Tie peniaze mali pristáť na účte hlavného 

mesta. A myslím si, že v tomto stave je oveľa dôležitejšie 

nechať dokončiť ten ce celý súdny spor (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... čo? Asi dodržíme rokovací poriadok.  

Ale ja si myslím, že je úplne jasné, čo ste nám 

prišli povedať.  

Ďakujeme veľmi pekne. 

Bod je stiahnutý. Takže, ďakujem veľmi pekne zatiaľ.  

Ďakujem pekne. 

To boli eee, obyvatelia.  

 

 

BOD 18 PETÍCIA POD NÁZVOM PETÍCIA – 
ZASTAVME HAZARD! 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz máme ďalších. To už je petícia hazard? Takže 

môžme ísť rovno na to, hej? nemusíme čakať do šestnásť 

tridsať. Lebo to už je petícia.  

Prepáčte, Jakub, ako sme dohodnutí? Môžme ísť na to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Áno. Dobre. Takže pome na to.  

Dáš mi to? (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Sekundu iba. Urobme si trošku v tomto 

poriadok, že eee ideme rokovať tento bod, ktorý my máme 

normálne v ako, ako petíciu v bode programu.  

(poznámka: do rokovacej sály vstúpili petičiari) 

(poznámka: primátor hovorí k petičiarom): 

Takže pred tým, ako vám dám slovo, urobíme ešte 

normálne úvod od našich kolegov.  

Dobre som to pochopil?  

Dobre. Takže hneď vám dám slovo. Hneď to bude.  

Keďže máme bod, my ho otvoríme.  

Á, prepáčte. Ja ho nájdem. Osemnástka? Áno. Takže bod 

číslo osemnásť, petícia pod názvom Petícia – Zastavme 

hazard!  

Nech sa páči, dávam slovo  

Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! 

Dávam slovo našim kolegom.  
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Nech sa páči. 

Mgr. Lucia   S c h u s t e r o v á ,   ústredná evidencia 

sťažností: 

Vážení poslanci,   

dňa 8. júla 2020 bola hlavnému mestu doručená petícia 

pod názvom Petícia Zastavme hazard prostredníctvom 

zástupcov petičného výboru, ktorí sú s nami pri predkladaní 

materiálu. 

Predmetná petícia obsahuje 

stoštyritisícpäťstošestnásť podpisov na päťtisícštyristo 

šesťdesiatich troch hárkoch. Tohto, z toho bolo platných 

sedemdesiattritisícštyristotridsaťštyri podpisov.  

Z pohľadu počtu overených záznamov počtu dospelého 

obyvateľstva hlavného mesta bolo petičné kvórum splnené.  

Petíciou sa obyvatelia hlavného mesta sťažujú, že 

v súvislosti s hraním hazardných hier dochádza na území 

hlavného mesta k narušovaniu verejného poriadku 

a prostredníctvom tejto petície žiadajú mestské 

zastupiteľstvo abo, aby prijalo všeobecne záväzné 

nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území 

mesta Bratislava nie je možné umiestniť herňu, a to vo 

všetkých budovách uvedených v paragrafe 15 odseku 7 zákona 

o hazardných hrách a zároveň žiadajú mestské 
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zastupiteľstvo, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, 

v ktorom bude (poznámka: odmlka). 

(poznámka: počuť hlas „Ide to?“) 

Pre prepáčte. 

V ktorom bude ustanovené, že na celom území je mesta 

Bratislava nie je možné umiestniť kasíno, a to vo všetkých 

budovách uvedených v paragrafe 16 odseku 5 zákona 

o hazardných hrách.  

V záujme zabezpečenia riadneho prešetrenia 

a vybavenie petície, zriadil primátor hlavného mesta 

pracovnú skupinu za účelom preverenia a prešetrenia údajov 

o podporovateľoch petície vrátane súladu s právnymi 

predpismi.  

Proces vybavovania petície bol rozdelený do 

samostatných fáz spracovania. Fázy prevzatia petície a jej 

zaevidovania. Fáza prepisu petičných hárkov, verifikácie 

a overovania údajov a následne prešetrovanie a narúšanie 

verejného poriadku.  

O procese vybavovania hlavné mesto v jednotlivých 

fázach aktívne informovalo zástupcov petičného výboru.  

K otázkam jednotlivých fáz overovania sa vám vyjadria 

magister Pavol Škápik zo sekcie fi informatiky, ktorá mala 
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v kompetencii verifikáciu, doktorka Ivana Ozábalová zo 

sekcie právnych činností sa vyjadrí k otázke narúšania 

verejného poriadku a k otázke finančných dopadov zodpovie 

inžinier Juraj Čiba.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A chcem aj poďakovať celému vášmu oddeleniu, lebo 

takú veľkú petíciu máme. Je to vážna vec.  

A nech sa páči, máte slovo ďalej. 

Pali, ty ešte niečo chceš dodať, hej?  

Nepotrebujeme. Môžme ísť ďalej, hej? dobre. Ja som 

myslel, že ešte aj pán Škapík sa niečo chystá povedať. 

To znamená, že vieme o čo ide.  

My sme s s petíciou Zastavme hazard a s petičným 

výborom v úzkom kontakte. Čakáme aj netrpezlivo ako skončí 

tá zmena toho zákonu, ale rozhodli sme sa, že ideme pekne 

tak, ako sme boli dohodnutí. A tým pádom postupne vám dáme 

slovo. 

Takže, kto ide prvý?  
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Nech sa páči, pán Michal Svetko?  

Nech sa páči, môžte.  

Občan   Ing. Michal    S v e t k o ,  zástupca petičného 

výboru Petície – Zastavme hazard!: 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci.  

Mám mať rúško, či? Áno?  

Ďakujem za prijatie. Ďakujem za priestor pre petičný 

výbor a možnosť prihovoriť sa vám a vystúpiť k tomuto bodu 

programu.  

Počas týchto volieb parlamentných sa stalo naozaj 

niečo nevídané, opäť stovky dobrovoľníkov vyrazili do ulíc 

Bratislavy a už druhýkrát vyzbierali Petíciu Za zákaz 

hazardu.  

Napriek tomu, že opakovane sa občania snažia zakázať 

hazard v tomto meste, ešte stále tu vidíme herne a vidíme 

negatívne dopady, zničené životy a závislosti ľudí pod 

vplyvom herného biznisu v tomto meste.  

Na Slovensku sa to tak zvláštne deje, že aj vieme, čo 

by bolo správne, aj vidíme, čo by bolo najlepšie, ale veci 

sa dejú inak ako by sme očakávali. Napríklad, napadnutie 

právoplatne vyzbieranej petície v Nitre superaktívnym 
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prokurátorom, ukradnutie petičných hárkov priamo z týchto 

priestorov z magistrátu, čo je úplne bezprecedentné, 

zmarenie prvej petície pomocou súdnych prieťahov. Čiže, 

tieto veci sa dejú a verím, že nie som sám, kto si myslí, 

že to nie je náhoda. Že naozaj, je tu niekto, kto, komu 

veľmi šlapú tieto veci na otlak a kto by si veľmi prial, 

aby tu herne zostali možno aj ďalších päťdesiat rokov.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) sme videli 

kontrapetíciu proti našej petícii, ktorá sa snažila 

odčerpať hlasy a čo tiež neviem, či táto petícia bola 

prezentovaná, alebo niekde. Či ste sa s ňou stretli.  

Čiže, sú tu takéto divné praktiky, ktoré, ktoré maria 

úsilie občanov zakázať hazard v Bratislave.  

Mne to tak zaváňa kultúrou deväťdesiatych rokov, keď 

si niekto myslí, že keď má peniaze, môže si všetko vybaviť, 

môže zastrašiť a môže jeho biznis ísť ďalej aj napriek 

tomu, že uvrháva ľudí do, do závislosti a vyslovene mu ide 

iba o peniaze na úkor ľudí.  

Z tohto miesta sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí, ktorí 

razia inú líniu. Ďakujem Bratislavčanom za podporu, 

ďakujem, že aj napriek týmto polenám hádzaným pod nohy sa 

nevzdali a odmietli a podpísali petíciu aj na druhýkrát. 

Vďaka za mnohé povzbudenia, ktorým sa nám dostalo na ulici, 

vďaka za úprimné slová podpory, ktoré sme mali od ľudí.  
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A som si tak uvedomil, že v akom skvelom meste 

žijeme, že ľudia sa nevzdávajú a to, čo považujú za 

správne, tak idú za tým a podpíšu to aj druhýkrát. 

Nenechajú sa zdemotivovať.  

Tiež chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom. Mnohí 

z nich stáli dlhé hodiny v zime, niektorí aj celý deň a, 

a neustávali a zbierali a oslovovali ľudí a ten ich prvý 

úsmev a prvé oslovenie (gong), tak rovnako to bolo aj na na 

konci, že s rovnakým entuziazmom aj končili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujeme veľmi pekne. Skvelé. 

Poďme ďalej.  

Kto len chcete ísť? Pán Graňák?  

(poznámka: počuť „áno“) 

Áno. Ďakujem pekne. 

Občan   Ing. Pavol    G r a ň á k ,  zástupca petičného 

výboru Petície – Zastavme hazard!: 

Dobrý deň prajem.  
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Moje meno je Pavol Graňák, som členom petičného 

výboru tejto petície. Som zároveň členom Iniciatívy 

Zastavme hazard, ktorá sa už roky venuje tejto problematike 

a snaží sa zakázať hazard na celom Slovensku. 

Keď sme mali také prvé sedenie tu na magistráte 

a bavili sme sa už o tom procese odovzdania a kontroly, tak 

sa nás pýtajú zamestnanci magistrátu, prečo to vlastne 

robíte? Taká, taká zaujímavá, dobrá otázka. Ale myslím, že 

je celkom na mieste. A musím povedať, že každý z nášho, 

každý z nás z Iniciatívy má nejakú osobnú skúsenosť 

s hazardom. Teda s negatívnymi dopadmi hazardu.  

Keď môžem povedať za seba, na strednej škole sa mi 

zastrelil spolužiak. Dostal sa do závislosti od hazardu, 

nevedel ako ďalej, zadĺžil sa, prenasledovihali, 

prenasledovateli, prenasledovali ho veritelia, nevidel inú 

možnosť ako sa zastreliť. Jeho otec bol poľovník. Ľahol si 

do spálne svojich rodičov a zastrelil sa otcovou zbraňou.  

Bol som pred niekoľkými rokmi ako dobrovoľník 

v jednom zariadení, kde sa liečilo mnoho patologických 

hráčov a bol tam takisto, priviezli tam podnikateľa, 

päťdesiatročného pána slušného, ktorý mal svoju rodinu, 

vnúčatá, deti a zať ho musel doviezť, doviezť do tohto 

zariadenia, pretože prehral celý svoj majetok.  
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Takisto teraz pracujem vo firme, kde mám kolegyňu, 

ktorej rodičia sa rozviedli kvôli hazardu.  

Každý z nás má nejakú takúto osobnú skúsenosť, 

a preto sme si povedali, že nenecháme to takto a veríme vo 

víťazstvo dobra aj napriek všetkým týmto prekážkam.  

Takisto na našom sídlisku som, bývam v Petržalke, 

a na našom sídlisku pred pár rokmi dochádzalo k množstvu 

krádeží. Policajti si povedali, že budú tam hliadkovať. 

Normálne mali na parkovisku každú noc zaparkované auto 

a chytali týchto zlodejov. Neviem, či sa ich týchto 

zlodejov aj pýtal, že prečo kradnú, prečo nemajú peniaze? 

Narážam tým na to, že neviem, či vôbec v štatistikách 

polície sa vedie krádež a skúma sa motív, že prečo ten 

zlodej tie peniaze nemal, že či to bolo v súvislosti 

s hazardným, s hraním hazardnej hry, alebo nie.  

Čiže, toto sú negatívne dopady, ktoré prich, 

s ktorými prichádzame do kontaktu každý z nás.  

A môžem povedať, my máme všetci zamestnanie. Máme, 

väčšina z nás má svoju rodinu. A toto, tomuto sa venujeme 

naozaj popri svojom voľnom čase. Vo voľnom čase. Pardon. Sú 

to stovky hodín, ktoré sme odrobili, sú to stovky Eur, 

ktoré sme investovali z vlastných peňazí. Či už do tlače 

hárkov, do zabezpečenia občerstvenia pre dobrovoľníkov, 

tričiek a tak ďalej.  (gong) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Michal Makovník,  

nech sa páči. 

Občan   Mgr. Michal    M a k o v n í k ,  zástupca petičného 

výboru Petície – Zastavme hazard!: 

Vážený pán primátor, vážené  panie poslankyne, páni 

poslanci,  

ja už len doplním motiváciu a skúsenosti mojich 

kolegov s takým pohľadom napred. 

Chcem povedať zopár slov o tom, aký proces vás čaká, 

aký proces očakávame, že nastane v najbližších krokoch, 

eee, aké budú najbližšie kroky.  

Prvý krok sme spravili my, petičný výbor a občania. 

Sme sa eee rozhodli vy vytvoriť túto petíciu, zohnali sme 

dobrovoľníkov a občania nám zverili svoju dôveru tým, že 

podpísali našu petíciu. 

Občania neočakávajú od vás, že eee prijmete  nejakého 

mačkopsa alebo nejaké neúčinné, nejakú neúčinnú re 

reguláciu. Očakávajú to, že zakážete vydávanie nových 

licencií pre herne a kasína v Bratislave. 
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Druhý a tretí krok je teraz na vás.  

Teraz v druhom kroku prerokúvate našu petíciu 

a rozhodnete o tom, či posuniete túto petíciu ďalej, že či 

poveríte pána primátora a jeho spolupracovníkov pri eee 

rozbehnutím procesu pre prijatie vézetenka (VZN). 

Tretí krok potom, dúfame že nastane veľmi skoro 

v najbližších týždňoch, mesiacoch, keď očakávame, že 

prijmete všeobecno záväzné nariadenie, ktorým zakážete 

umiestňovanie herní a kasín v rámci svojho miesta 

Bratislava. 

My z petičného výboru sme vám k dispozícii svojimi 

skúsenosťami, eee Iniciatíva Zastavme hazard eee má za 

sebou už viaceré petície vo viacerých občiach a mestách 

Slovenska. Stoja za nami občania, ktorí sú aj vaši voliči. 

My sme oslovovali občanov a pred volebnými miestnosťami.  

Čiže, sú to tí Bratislavčania, ktorí sú aktívni 

a majú motiváciu, vôľu vyjadriť eee svoj hlas, svoj názor 

aj vo voľbách. A teda očakávame, že našu túžbu, našu 

žiadosť, aby Bratislava zakázala z povoľovaním, zakázala 

povoľovanie herní a kasín s Bratislave, že ju vyslyšíte.  

Občania na toto rozhodnutie čakajú už štyro, štyri 

roky. prosíme vás, nenechajte nás čakať dlhšie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Veľmi pekne všetkým trom.  

A v tom prípade otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Asi sme mali najprv diskutovať a potom mali diskusné 

príspevky, ale ďakujem, že ste prišli sem medzi nás. A ak 

nie sú z našej strany žiadne ďalšie príspevky. 

Áno, pán Polakovič.  

Nech sa páči. 

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

Ja sa chcem teda aj za nás veľmi pekne poďakovať za 

vašu iniciatívu a aktivitu. 

Eee, s niektorými z vás sme sa stretli počas volieb, 

kde ste teda mrzli a zbierali podpisy. Tak ďakujem veľmi 

pekne.  

Ja vás len chcem ubezpečiť, že naše hlasovanie  vôbec 

nebude záležať od nejakých politických kalkulov, alebo 

možných volebných hlasov. Naozaj, teda osobne ja som 

absolútne presvedčený, že takýto zákaz treba prijať 

absolútne bez, bez ohľadu za, na, na nejakú politickú cenu. 
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Takže, ďakujeme veľmi pekne. A dúfam, že to všetko 

dobre dopadne tentokrát.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Samozrejme, tiež máte podporu. bude to, ak budete 

počuť aj znenie toho uznesenia, tak vám to bude jasné, že 

naozaj je to všeobecná podpora tejto petície.  

Ja sama som bola veľmi prekvapená pred niekoľkými 

rokmi, keď hovoril pán Šebej, ktorý sa zaoberá psychológia 

a psychiatriou, že táto závislosť na drogách, ktoré si 

vytvára samotný modzog závislého človeka, je 

niekoľkonásobne silnejšia ako heroín. To bolo pre mňa veľmi 

prekvapujúce zistenie. 

Čiže, títo ľudia majú naozaj veľmi vážny problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pridávam sa k tým, ktorí teda mimoriadne oceňujú vaše 

úsilie a musím povedať, že by som vám veľmi chcela držať 

palce a te, držím vám palce a veľmi si želám, aby váš 

entuziasmus, entuziazmus a odhodlanie bojovať za dobré 

veci, aby neochvejne vy, aby ste v tom vydržali, pretože 

záujmové skupiny, ktoré majú v tomto biznise nejaké prsty, 

tak sú veľmi silné, majú veľký vplyv a na tejto ceste 

k dosiahnutiu vášho cieľa nás však môžu čakať ešte rôzne 

nepríjemné prekvapenia. 

Ja by som vašu pozornosť možno orientovala na súčasnú 

Národnú radu Slovenskej republiky, kde sa pripravuje zmena 

k novele zákona, ktorá sa bude týkať aj tejto problematiky. 

Bolo by ideálne, keby vypadla podmienka petície, aby nebolo 

dvojité rozhodovanie, alebo dvojité vyjadrenie vôle 

občanov, ktorí vlastne si už voli, zvolili svojich 

zástupcov do obecných samospráv, aby mo, aby stačilo 

vyjadrenie tejto vôle, aby nemuseli ešte zdôrazňovať takúto 

špeciálnym spôsobom takou masovou petíciou, že teda aká je 

skutočná vôľa. 
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Myslím si, že ešte zďaleka nie je bitka vyhratá, ale 

verím teda, že to s vami dotiahneme do úspešného konca. 

A silno vám držím palce. A mmm naozaj, ešte odporúčam zájsť 

na ten hradný kopec.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si pamätám to, čo tu bolo v minulom volebnom 

období, kedy naozaj napriek enormnému množstvu podpisov, 

ktoré v tej petícii boli, to dopadlo ako to dopadlo na 

tomto zastupiteľstve. A verím, že teda tentokrát to už 

naozaj normálne bude schválené a a riešené tak, ako je 

požadované v rámci petície.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prejdeme k tomu hlasovaniu. 

Ja samozrejme, sa pridám k mojim kolegyniam 

a kolegom, pre nás to je veľká téma. Vždy to bola pre nás 

veľká téma. Máme na to jasný názor a s našou podporou, 

samozrejme, môžte absolútne rátať.  

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo osemnásť, petícia pod 

názvom Petícia – Zastavme hazard!  

Návrh uznesenia sa delí na tri časti. 

V časti A berieme na vedomie predloženú petíciu obyvateľov 

hlavného mesta pod názvom Petícia – Zastavme hazard! zo dňa 

8. 7. 2020, ktorou žiadajú mestské zastupiteľstvo, aby 

prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude 

ustanovené, že na celom území mesta Bratislavy nie je možné 

umiestniť herňu, a to vo všetkých budovách uvedených 

v paragrafe 15 odseku 7 zákona číslo 30 z roku 2019 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a zároveň žiadajú mestské zastupiteľstvo hlavného mesta, 

aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude 

ustanovené, že na celom území mesta Bratislava nie je možné 
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umiestniť kasíno, a to vo všetkých budovách uvedených v 

paragrafe 16 odseku zákona 5 o zákona číslo 30 z roku2019 

hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V časti bé (B) žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky, aby 

vyhovel požiadavkám obsiahnutých v predloženej petícii pod 

názvom Petícia – Zastavme hazard! zo dňa 8. 7. dvadsať 

dvadsať, 

a za druhé, spustil proces príprav všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta o zákaze umiestnenií herní vo 

všetkých budovách uvedených v v paragrafe 15 odsek 7 para 

a paragraf 16 odsej 5 číslo 30 2019 zákona o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), termín 31. 12. dvadsať 

dvadsať. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťdva. 

Takže, ďakujem pekne, ideme ďalej. 

Ďakujem veľmi pekne petičnému výboru. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 18-Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! 

 Prítomní: 32 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  
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R. Tešovič  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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

predloženú petíciu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy pod názvom „Petícia – Zastavme 

hazard!“ zo dňa 08. 07. 2020, ktorou žiadajú Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, aby prijalo 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, v ktorom bude ustanovené, že na celom 

území hlavného mesta SR Bratislavy nie je možné umiestniť 

herňu, a to vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7 

zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a zároveň žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislava, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom bude ustanovené, že 

na celom území hlavného mesta SR Bratislavy nie je možné 

umiestniť kasíno, a to vo všetkých budovách uvedených v § 

16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

1. vyhovel požiadavkám obsiahnutých v predloženej petícii 

pod názvom „Petícia – Zastavme hazard!“ zo dňa 08. 07. 

2020, 

2. spustil proces prípravy všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách 

uvedených v § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

T: 31. 12. 2020 

koniec poznámky) 
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BOD 19 PETÍCIA ZA DOPLNENIE VEREJNEJ 
OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI V LOKALITE 
SLNEČNICE – ZÓNA MESTA A ZÓNA 
VILADOMY (MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – 
PETRŽALKA) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

Poďme ďalej na bod devätnásť.  

(poznámka:  potlesk) 

A máme ďalšiu petíciu. A Petícia za doplnenie 

verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice  Zóna 

mesta a Zóna viladomy. Mestská časť Bratislava – Petržalka. 

Nech sa páči, poprosím vás o uvedenie materiálu. 

Ing. Mária   P u l c o v á ,   ústredná evidencia sťažností: 

Dobrý deň prajem,  

dovoľte mi, aby som vám predstavila Petíciu za 

doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite 

Slnečnice zóna mesta a zóna Viladomy v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

Petíciu podporilo tisícdvestosedemdesiatdeväť 

občanov.  
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Nakoľko predmetnú petíciu jej predkladateľ podal na 

obidvoch úrovniach samosprávy Bratislavy, na hlavné mesto 

a na mestskú časť, obidve úrovne a samosprávy teda sa 

dohodli podľa charakteru úloh, ktorých plnenie zabezpečujú 

v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov, ktoré 

časti petície budú prešetrovať a vybavovať.  

Hlavné mesto sa k predmetnej petícii vyjadrovalo 

z hľadiska dopravy, čo sa týka dôvodovej správy ohľadom 

semaforu pre chodcov na zastávke Jasovská, zvýšenia 

bezpečnosti prechodu pre chodcov a cyklistov na Azúrovej 

ulici, posilnenie linky emhádé (MHD) číslo deväťdesiat 

v čase dopravnej špičky v smere SND aj od SND, zastrešenie 

zastávok emhádé (MHD) ulice, v ulici Azúrová.  

Sekcia územného plánovania sa vyjadrovala k platnosti 

doteraz vydaných záväzných stanovísk k investičnej 

činnosti.  

Predmetná petícia bola prerokovaná na mestskej rade, 

bola prerokovaná na komisii dopravy a informačných 

systémov, v komisii územného, strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva.  

Je možné dôležité ešte podotknúť, že k predmetnej 

petícii sa konalo dňa 26. 8. u pani prvej námestníčky pani 

Kratochvílovej stretnutie zástupcov hlavného mesta 

a zástupcov petičného výboru aj s členmi petičného výboru.  
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Predmetom, predmetom rokovania boli body petície 

v kompetencii hlavného mesta týkajúce sa dovybavenia 

verejnej občianskej vybavenosti územia, problematike 

dopravného charakteru a objasnenia pozície hlavného mesta 

ako dotknutého orgánu v územnom konaní, ktorý vydáva 

v rámci svojej pôsobonosti záväzné stanoviská podľa 

paragrafu 140 bé (b) stavebného zákona.  

Bola vysvetlená platnosť doteraz vydaných záväzných 

stanovísk a k požiadavkám zriadenia a vybudovania potrebnej 

verejnej občianskej vybavenosti bola objasnená možnosť 

riešenia predkladaných návrhov investičných záverov, 

zámerov pre nové sektory južného mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, s. potom dáme slovo. Takto urobíme, 

aby sme to mali podľa rokovacieho poriad. 

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: 

Ďakujem. 

Pán primátor,  

my sme na zasadnutí komisie územného plánu 

a životného prostredia eee prijali uznesenie, v ktorom vás 

žiadame, aby magistrát hlavného mesta informoval petičný 

výbor o výsledku vybavenia petície za doplnenie verejnej 

občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice a navrhujeme 

vám aj ak niekedy budeme predkladať uznesenia, aby sme 

nebrali iba na vedomie petície, znie to veľmi tak trošku 

alibisticky, ale aby sme brali na vedomie vybavenie petícií 

a doplne, konkrétne pri tejto petícii na doplnenie eee 

občianskej vybavenosti. 

Čiže, aby to bolo jasne tam zaformulované aj pri 

uznesení, že poslanci nie iba berieme na vedomie, ale 

berieme aj vybavenie tejto petície.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Petrovič. 
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Ing. arch. Drahan   P e t r o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Je veľmi zaujímavé a pomerne veľká náhoda, že som 

prvýkrát v zastupiteľstve a je tu zároveň aj táto petícia.  

Keďže je to téma, ktorej, ktorej sa venujem v v zas 

v zastupiteľstve petržalskom od začiatku tohto volebného 

obdobia spolu s vicestarostkou Ovečkovou a s pánom 

starostom Hrčkom.  

Kto ma zatiaľ nepozná, tak ja som architekt, teda 

ktorý si stavia vlastné projekty. Čiže čosi o tejto 

problematike viem. Čiže téma rozvoj mesta a vzťah mesta 

a developerov je niečo, s čím sa dlhodobo zaoberám. A som 

za rozvoj. To hovorím na rovinu. Som za výstavbu, ale za 

kvalitnú výstavbu.  

Pre mňa nové projekty musia byť lepšie ako tie 

okolité, do ktorých nový projekt vstupuje a takisto aj nová 

štvrť musí byť lepšia ako tá okolitá. Lepšia štvrť 

neznamená to, že sú tam krajšie domy, krajšie fasády, alebo 

nejaké krajšie ulice, lepšia štvrť nemôže byť budovaná len 

na súkromnej infraštruktúre, ale musí byť budovaná na 

verejnej infraštruktúre.  

A žiaľ, chýba mi, musím to povedať otvorene, 

v minulých vedení či už mesto alebo v mestskej časti, ale 
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aj plánovacieho oddelenia magistrátu sa udialo to, že na 

území, ktoré je za dvojprúd, za štvorprúdovou diaľnicou, čo 

je Panónska, po ktorej sa chodí naozaj deväťdesiatkou, nám 

vyrastajú nové Malacky, mesto, ktoré bude mať 

sedemnásťtisíc obyvateľov, keď bude dokončené a ktoré nemá 

absolútne žiadnu verejnú škôlku, verejnú školu, nič, čo by 

svojim spôsobom negenerovalo zisk. A o tom je aj táto 

petícia.  

Čiže, našim cieľom je, aby sme dnes spojili sily, to 

znamená, mestská časť, magistrát a petičiari, aby sme 

naozaj, ale veľmi dôrazne s developerom vyrokovali 

dobudovanie verejnej infraštruktúry už v tých územiach, 

ktoré dnes stoja. To sú hlavne vi Viladomy a dohodli sa na 

tom, že ako budeme postupovať ďalej.  

My sme ochotní vracať poplatok za rozvoj, ktorý tam 

bude vybraný, naspäť do tohto územia a po použiť ho na 

vybudovanie verejnej školy a nie súkromnej školy. Ale to, 

že tam nie je dnes šesťtriedna materská škôlka vo 

Viladomoch, to je rest z minulosti a tento bude musieť byť 

vyriešený. A keďže, keď len tak odhadnem, keby poplatok za 

rozvoj bol schválený na začiatku výstavby Slnečníc, tak 

máme dnes na účte desať miliónov Eur. Len z tejto zóny. 

A nemáme ani euro. A nemáme verejnú škôlku. 

Čiže, za mňa to, čo vo vašej petícii požadujete, je 

plne v súlade s tým, o čo ide aj nám, dúfam že na obidvoch 
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úrovniach samosprávy. A ja verím, že k nejakým konkrétnym 

relevantným dôsle výsledkom čím skôr dospejeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja ešte doplním pána poslanca. V štúdii,  ktorú vie 

robil samotný developer je napísané, že materské školy budú 

v objektoch eee určených na občiansku vybavenosť, kde sa 

nachádzajú aj byty. To znamená, že oni sami sa zaviazali 

v tejto štúdii, že budú budovať aj jasle, aj materské školy 

v týchto svojich vlastných objektoch.  

Čiže, toto je jedna z polôh mesta, ktoré by malo 

vyžadovať a do dožadovať sa toho, čo oni sami navrhli.  

Samozrejme, že ten problém bol v histórii, kde tu 

nebol územný plán zóny, čo je veľká chyba a zakladalo sa 

vlastne celé toto územie len na tejto štúdii. Ale túto 

štúdiu si robili oni sami a zaviazali sa, že tam táto 
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vybavenosť bude priamo v týchto objektoch určených na 

občiansku vybavenosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Kratochvílová,  

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja už vidím, že sa prihlásil aj pán starosta Hrčka, 

takže on povie o tých ďalších krokoch, o ktorých sme sa 

vlastne aj my, pán Kraľovič, dohodli, že budú nasledovať 

a naozaj nasledovať budú.  

Ja by som chcela povedať, že áno, stali sa tu nejaké 

chyby, ale myslím si, že títo obyvatelia, ktorí teda bývajú 

v tejto oblasti, ktorých nie je málo, si v podstate tie 

služby, ktoré by tam mali mať zabezpečené, naozaj zaslúžia.  

Takže už nechám potom na pána  starostu Hrčku, na čom 

sme sa ďalej dohodli.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Ferenčáková. 

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

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Ja by som k tejto téme len úplne všeobecne, lebo 

netýka sa to len Slnečníc. 

Ľudia boli nalákané na pekné byty a vlastne ostali im 

len oči pre plač. My to máme niečo obdobné. Mali sme 

spracovanú štúdiu, v ktorej sa investor zaviazal, že 

postaví škôlku, potom sa rozhádal v rámci teda spoločnosti, 

spoločnosť sa rozpadla a škôlka sa tiež rozplynula.  

Čiže, to bremeno ostáva potom na tých samosprávach. 

Takže naozaj, nejaký kľúč nájsť, aby investor 

zabezpečil okrem množstva bytov, nie len teda podmienky na 

bývanie, aj keď pekné, ale aj podmienky na život. A jedným 

z tých podmienok na život určite je aj škola. Dnes rezonuje 

škôlka, škola a celá tá občianska vybavenosť, ktorá je 

nepredajná, ktorá je ale potrebná práve v týchto 

rozvojových lokalitách.  
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Dnes hľadáme škô, školu. Z Čunova nám deti chodia do 

Petržalky a postupne aj petržalské školy ich odmietajú. Ale 

v minulosti strana rozhodla, že v Čunove sa škola zruší. Za 

to my nemôžme. A zase z príspevku na rozvoj eee v žiadnom 

prípade nepostavíme nič. Aj keď desať miliónov, ktoré by 

boli za Slnečnice vybrali, je veľmi pekný peniaz, ale si 

myslím, že ten nie je určený na to, aby samospráva stavala 

práve občiansku vybavenosť. Teda v lokalitách, kde investor 

buduje veľké plochy na, na bývanie. Veľké množstvo teda 

bytov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosťa hr.  

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Áno, napriek tomu, že petícia prišla teraz, tak ako 

už povedala aj pani námestníčka, aj pán poslanec Petrovič, 

my toto riešime prakticky od prvých mesiacov, od kedy sme 

nastúpili.  
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To, čo je problémom Slnečníc je, že tento problém je 

zdedený problém. A my ho, samozrejme, myslím si že, budeme 

vedieť riešiť, ale chce to čas, lebo ten problém vznikal 

v nejakých podmienkach a tie sa medzičasom zmenili. 

A myslím si, že postupne ako bude chcieť developer ďalej 

stavať, tak my budeme vedieť mu dopočítať to, čo je 

potrebné spraviť k k tej občianskej vybavenosti, ktorá by 

tam mala byť, či už podľa generlu škôl, alebo podľa iných 

generelov, ktoré hlavné mesto má vybudované. Avšak pokiaľ 

on má poschvaľované a teda stavá ešte na základe 

schválených, platných územných rozhodnutí a stavebných 

povolení, tak tam vieme len v rámci tých možností. Ale 

naozaj na tom aktívne pracujeme.  

A som presvedčený o tom, že postupne krok za krokom 

to začneme robiť. Má byť aj stretnutie v najbližšom čase 

ohľadom teda nejakého dočasného riešenia. A aj z iniciatívy 

pána Petroviča prichádzajú aj ďalšie návrhy a možnosti, 

ktoré sa medzičasom objavili, kde by sme vedeli v nejakom 

časovom horizonte, možno pol roka, rok, sa dostať aj 

k trvalému riešeniu.  

Len naozaj, mrzí ma daná situácia, len treba si 

uvedomiť, je to zdedené a robíme na tom, chvíľku to potrvá, 

ale určite ten problém chceme vyriešiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja snáď poviem iba na záver, že toto je problém, 

ktorý na záver tohto kolečka, hneď dáme slovo vám, pán 

Kraľovič, toto je problém, ktorý, pre ktorý vlastne my sme, 

navrhujeme a ďalej navrhujeme to, aby samospráva mohla 

získať nejakú finančnú odmenu za to, keď sa zmení územný 

kód, alebo kód územného plánu v danom území, aby mohla 

budovať vybavenosť. 

Dneska je, máme obrovské nové sídlisko postavené, kde 

je vybavenosť, ktorá bude čisto súkromná, respektíve nebude 

tam verejná vybavenosť, tak ako ju poznáme, dostupná úplne 

všetkým. A toto je vec, na ktorú, ľudia čo sa o to 

zaujímali, upozorňovali už veľmi dávno. A dneska nás to 

dobieha úplne v priamom prenose a myslím, že my si to mesto 

ako uvedomujeme.  

To je téma, ktorú Drahan Petrovič aj tlačil veľmi do 

Plánu Bratislava. Takže, určite sa, určite sa o to budem 

usilovať, aby sa to už nestalo.  

A dneska, prosím vás, iba zdvihnite ruky za to, aby 

pán Kralovič mohol vstúpiť do našej diskusie. Radšej to 

urobme a.  

(Hlasovanie.) 
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Nech sa páči,  

máte slovo. 

Občan   Richard    K r a ľ o v i č :  

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Dovoľte mi najskôr poďakovať sa v mene petičného 

výboru a všetkých signatárov za možnosť vystúpiť na dnešnom 

zasadnutí. 

Najskôr by som chcel ako všetkých uistiť, že naša 

iniciatíva je, je to iniciatíva akoby taký obranný 

mechanizmus nás rodičov školopovinných detí, respektíve 

menších detí v rámci Slnečníc z dôvodu toho, že nemáme 

vlastne vybudované verejné školy, škôlky a naše deti sú 

odmietané v spádových oblastiach Petržalky. To znamená, že 

musíme naše deti umiestňovať do iných škôl, dokonca v rámci 

iných mestských častí Bratislavy. 

Štvrť, ktorá má podľa informácií samotného developera 

Kreska ponúknuť vo svojej konečnej podobe v roku 2030 až 

dvadsaťpäťtisíc obyvateľom teda bývanie, nemá doteraz 

žiadnu koncepciu, ani teda o nej nevieme ako, ako bude 

naložené s s vybavenosťou tohto charakteru, verejného 

charakteru. Ak sa táto situácia medzičasom nezmení, tak 

táto štvrť sa do pár rokov stane štvrťou nefunkčnou, bude 

akýmsi apendixom Petržalky a záťažou celej Petržalky.  
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V súčasnosti dochádza k spomínanom pre preťažovaniu 

kapacít v existujúcich škôlkách Petržalky a základných 

školách blízkych v spádových oblastiach požiadavkami 

samotných obyvateľov Slnečníc. Vyvoláva to rôzne konfliktné 

situácie a tlaky na riaditeľov týchto školských zariadení 

zo strany rodičov Slnečníc.  

Myslím si, že v roku 2020, to sme len teraz, to sme 

desať rokov pred dokončením celého územia, táto situácia 

nepratí, alebo táto skutočnosť nepatrí do moderného mesta 

a do modernej spoločnosti už vôbec.  

Moderná štvrť by podľa nás, zástupcov petičného 

výboru, mala byť štvrťou, ktorá vychováva mo sebavedomých 

mladých ľudí, a to začína u školského veku už. To znamená, 

že deti by mali mať svoju školu, škôlku v dostupnej 

a bezpečnej vzdialenosti od bydliska. Tak to je dokonca ja 

eee uvedené aj v textovej časti hlavného, územného plánu 

hlavného mesta Bratislavy. Staršie deti by tak do 

základných škôl mohli chodiť pešo, samé a nie že by ich 

museli rozvážať rodičia ako taxikári do ostatných iných 

mestských častí Bratislavy. 

S vybavenosťou verjnou sú zod spojené aj ďalšie 

požiadavky, a to bezpečné riadené prechody na štvorprúdovej 

komunikácii blízko, v tesnej blízkosti novej bytovej 

zástavby Slnečníc. Ďalej posilnenie spojov emhádé (MHD), 

poliklinika, pošta. V podstate bežné služby, ktoré majú 
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ostatní Petržalčania v blízkosti, alebo teda vo svojom 

území.  

Myslím si, že splnenie týchto požiadaviek je nie len 

v záujme nás obyvateľov Slnečníc, ale v záujme celej 

Petržalky, ktorú týmto tiež od budúcich problémov (gong) 

odbremeníme.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová, nie je riadne počuť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Podľa mňa je to úplne jasné. Zrejmé viacejkrát to 

zaznelo.  

Takže ďakujeme pekne. A ideme ďalej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo devätnásť, Petícia za 

doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite 

Slnečnice Zóna mesta a Zóna Viladomy, mestská časť 

Bratislava – Petržalka, tak ako máte uvedené v materiáli.  
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Čiže, berieme na vedomie.  

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 dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 19-Petícia za doplnenie verejnej občianskej 
vybavenosti v lokalite Slnečnice – Zóna mesta a Zóna 

viladomy (mestská časť Bratislava – Petržalka) 

 Prítomní: 29 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 559 

 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  
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P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v 

lokalite Slnečnice – Zóna mesta a Zóna viladomy (mestská 

časť Bratislava – Petržalka) 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

petíciu za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v 

lokalite Slnečnice – Zóna mesta a Zóna viladomy (Mestská 

časť Bratislava-Petržalka). 

koniec poznámky) 
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BOD 36 NÁVRH NA UKONČENIE NÁJOMNÝCH VZŤAHOV 
ODSTÚPENÍM OD NÁJOMNÝCH ZMLÚV 
TÝKAJÚCICH SA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
NA SEDLÁRSKEJ 4 A LAURINSKEJ 5 V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej, a to je bod číslo, majetkové body, to 

znamená bod tridsaťpäť, nie? Tridsaťpätkový.  

Kovid už bol? Prepáčte, bod číslo tridsaťpäť už bol? 

Hej? Okej.  

Takže tridsaťšesť. Návrh na ukončenie nájomných 

vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa 

nebytových priestorov na Sedlárskej 4, Laurinskej 5 

v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto. 

Nech sa páči,  

pán Bednár. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Tak v oboch prípadoch sme pristúpili 

k predloženiu tohto materiálu z dôvodu, že nájomca 

neuhrádza nájomné za užívanie toho priestoru. 
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Na jednom prípade sa jedná o spoločnosť Mokabes 

(MOCCABESS) na Laurinskej 5 a v druhom prípade o spoločnosť 

LEDERER na Sedlárskej 4. Spoločnosť LEDERER dlží mestu eee 

sumu osemtisícdvestopäťdesiatdva Eur aj šesťdesiatjeden 

centov a spoločnosť Mokabes (MOCCABESS) dlží sumu stoštyriace 

stoštyridsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť Eur aj 

sedemdesiatjeden centov.  

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. 

Dalo sa prihlásiť? Lebo nejdú mi tu sekundy. Aha. 

Pani Pät. 

Áno. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode číslo tridsaťšesť, Návrh na 

ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv 

týkajúcich sa nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a 
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Laurinskej 5 v Bratislave, Staré Mesto. Tak ako máte 

uvedené. 

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 dvadsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo šesť. 

Prítomných dvadsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 36-Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením 
od nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na 
Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

 Prítomní: 28 Áno 22 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová  T.KratochvílováI.nám.NEHLASOVAL 
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R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  
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P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od 

nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na 

Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. súhlas s okamžitým odstúpením od nájomnej zmluvy v 

súlade s čl. IV ods. 3 písm. c) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0545 14 00 zo dňa 31. 

03. 2015 v znení dodatku č. 1, 

2. súhlas s okamžitým odstúpením od nájomnej zmluvy v 

súlade s čl. IV ods. 3 písm. c) Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0486 14 00 zo dňa 11. 

03. 2015 v znení dodatku č. 1. 

koniec poznámky) 
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BOD 37 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
K POZEMKU V K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 2401/27, NA BARTÓKOVEJ 
ULICI V BRATISLAVE, VO VLASTNÍCTVE 
JUDR. IVETY MICHALČÁKOVEJ 
A ING. BRONISLAVA MICHALČÁKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Bod číslo tridsať eee sedem, Návrh na 

uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta v Starom Meste k k k pozemku na Bartókovej ulici 

vo vlastníctve pani Mihalčákovej a pána Mihalčáka. 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva  Haulíková P a l u š o v á ,    oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Ako už bolo povedané, ide o návrh na uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva na pozemok na Bartókovej 

ulici.  

Ide o pozemok, na ktorom sa toho času nachádza garáž, 

ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva a zostáva aj 

v prípade uplatnenia predkupného práva vo vlastníctve 

súčasných žiadateľov.  
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V súčasnosti je tá suma vyčíslená na 

tritisícšesťdesiatsedem Eur a dvanásť centov za výmeru 

tridsaťtri metrov (poznámka: nie je počuť) 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, veľmi nekvalitná 

nahrávka) môžem povedať, že neodporúčame v tomto prípade 

uplatniť predkupné právo z dôvodu, že sa staneme v takom 

prípade  vlastníkom pozemku, ale nie vlastníkom stavby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, neodporúčame uplatniť predkupné právo. 

Odovzdá, o otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Máme toto uznesenie tridsaťsedem rozdelené do dvoch 

alternatív. Ja chcem upozorniť, že prvá alternatíva je 

pozitívna, čiže uplatnenie predkupného práva a až druhá 

alternatíva je neuplanene neuplatnenie predkupného práva. 
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Keďže nikto nedal návrh na hlasovanie najprv 

o alternit číslo jedna, číslo dva, ktorú odporúčate, tak 

návrhová komisia musí ísť podľa návrhu uznesenia.  

To znamená, že ideme najprv hlasovať o alternatíve, 

kde súhlasíme s uplatnením predkupného práva. 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.) 

Nesúh. Hej? ako keby teraz opačne hlasujeme, hej? že 

súhlasíme s uplatnením predkupného práva. Ale odporúčanie 

bolo, že nebudeme mať uplatnenie.  

Tak je to, že?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za tri, proti osem, zdržalo sa trinásť, nehlasovalo 

päť. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č. 37-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici 
v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a 

Ing. Bronislava Michalčáka 
 

alternatíva č. 1 
 

 Prítomní: 29 Áno 3 Nie: 8 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 5 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová  T.Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA 

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva ZDRŽAL SA 

T. Palkovič  ZDRŽAL SA D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky ZDRŽAL SA 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ZDRŽAL SA M. Kuruc  
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S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NIE P. Cmorej   

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

P. Lenč NIE B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže ideme teraz o hlasovať o tej odporúčanej 

alternatíve číslo dva na neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta na tento pozemok v Starom Meste, tak ako je 

uvedené v materiáli a to za kúpnu cenu 

tritisícšesťdesiatsedem euro. Tak ako máte uvedené 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo šesť. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 37-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici 
v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a 

Ing. Bronislava Michalčáka 
alternatíva č. 2 

 Prítomní: 29 Áno 23 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 
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J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský NEHLASOVAL 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo 

vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava 

Michalčáka 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

k pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2401/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

33 m², zapísanému na LV č. 6743, od bezpodielových 

spoluvlastníkov: JUDr. Ivety Michalčákovej 

a Ing. Bronislava Michalčáka, obaja bytom xxxxxxx, a to 

za kúpnu cenu 3 067,12 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA 
K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 674/145 A 674/146, 
UL. RUSTAVELIHO, VO VLASTNÍCTVE 
SPOLOČNOSTI INTERCOM DEVELOPMENT 
S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tom prípade ideme ďalej. Návrh na uplatnenie alebo 

na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislava k pozemkom v katastrálnom území Rača 

vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development esero (s. 

r. o.). 

Nech sa páči. 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva  Haulíková P a l u š o v á ,    oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Tak v tomto prípade ide teda o uplatnenie alebo 

prípadne neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta na 

pozemky, jeden o výmere osem metrov štvorcových, druhý 

o výmere trinásť metrov štvorcových, v tomto prípade aj 
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s plochou parkoviska za sumu deväťtisícštyristopäťdesiat  

euro a osemdesiatštyri centov. 

Chcela by som tu dať na vedomie, že sa jedná iba 

o jeden a pol parkovacieho miesta. A vlastne z tohoto 

dôvodu neodporúčame uplatnenie predkupného práva, nakoľko 

ostatné parkovacie miesta už sú predané ostatným vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov v okolitých novostavbách. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Pán Karman,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel návrhovú komisiu poprosiť, aby sme 

nehlasovali teda o obidvoch alternatívach, aby sme sa 

nevyjadrovali raz tak, raz tak. Jednak je to nábeh na 

zmätočné hlasovanie. Keď máme takéto predkupné právo, tak 

sa vyjadrime, že či odporúčame, alebo neodporúčame.  
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To znamená, že by to malo byť formulované v tom 

kladnom znení. V tomto prípade, aby to bolo jasné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že nie. Že, že musí eee sa musia rozhodnúť 

poslanci. O. 

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

My sa rozhodneme. Len. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné. Ale, ale odporúčanie. Myslím, že legis. Akože 

je to správne ako to je? možno by to malo byť tak, že 

niekto navrhne tú variantu, za ktorú sa rovno bude 

hlasovať. Hej? 

To znamená. 

Áno, pán Polakovič. 

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

Ja len si chcem vyjasniť túto situáciu. To znamená, 

všetky ostatné parkovacie miesta, ktoré vedieme, vidíme na 

tých fotografiách sú súkromné, na súkromnom pozemku? A toto 

je otázky jeden a pol parkovacieho miesta.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Nech sa páči otázka.  

Mgr. Sláva  Haulíková P a l u š o v á ,    oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Á, už je to počuť.  

Áno, ide iba o jeden a pol parkovacie miesta 

a ostatné pozemky v bezprostrednom okolí tých parkovacích 

miest ďalších sú vo vlastníctve Radničného námestia. 

Spoločnosť Radničné námestie ich vlastní. Čiže nie je tam 

žiadny iný predpoklad na kúpu nejakých ďalších parkovacích 

miest.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vám odporúčam, aby sme hlasovali najprv 

o alternatíve číslo dva, čiže neuplatnenie predkupného 

práva, tak ako navrhuje predkladateľ a tak ako navrhuje aj 

starosta mestskej časti Rača.  
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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 za slovo. 

Keďže aj z tých obrázkov, aj tí, ktorí to poznáte 

fyzicky viete, že tam je problematické parkovanie. Vyplýva 

to z toho, tak ja som sa chcela spýtať na stanovisko pána 

starostu. Je kladné?  

Uhm. Dobre. 

Ďakujem. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som požiadala, aby sme hlasovali o alaternatíve 

číslo dva ako o prvej.  
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Čiže, ideme hlasovať o o tom, čo odporúča spracovateľ 

materiálu aj starosta Rače, čiže neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta na nehnuteľnosť zapísanú a tak ďalej, 

tak ako máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, poprosím, hlasovať o tom, čo odporučila aj 

naše oddelenie o neuplatnenie predkupného práva. Tak je to. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 38-Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. 
Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM 

Developments.r.o. 
 

alternatíva 2 

 Prítomní: 30 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. 

Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo 

vlastníctve spoločnosti INTERCOM Developments.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 12724, a to 
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na pozemky registra „C“ KN, k. ú. Rača,  

parc. č. 674/145 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

8 m², parc. č. 674/146 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 13 m², a časť inžinierskych stavieb – spevnených 

plôch nachádzajúcich sa na pozemkoch, parc. č. 674/145 

a parc. č. 674/146, od výlučného vlastníka spoločnosti 

INTERCOM Development s.r.o., so sídlom Sasinkova 5, 

Bratislava, IČO 35866110, za kúpnu cenu celkove 

9 450,84 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 39 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
TÝKAJÚCI SA POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15294/49 VO 
VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVA, V PROSPECH UNIVERZITNEJ 
NEMOCNICE BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh číslo. A tým pádom môžme ísť ďalej, že? Lebo sa 

to. Návrh číslo tridsaťdeväť, Návrh na zriadenie vecného 

bremena týkajúci sa pozemku v Ružinove vo vlastníctve 
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hlavného mesta SR Bratislava v prospech Univerzitnej 

nemocnice Bratislava. 

Mgr. Miroslava   A d á s k o v á ,    oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Takže jedná sa o návrh na zriadenie vecného bremena, 

ktoré spočíva v práve presahu stavby heliportu v prospech 

univerzitnej nemocnice.  

Týka sa to pozemku v Bratislave, katastrálne územie 

Ružinov.  

V súčasnosti má univerzitná nemocnica uzatvorenú 

budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena a tento materiál 

slúži na uzatvorenie riadnej zmluvy, najmä pre stanovenie 

platobných podmienok, ktoré sú uvedené alternatívne.  

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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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode tridsaťdeväť, zriadenie vecného 

bremena na pozemok v katastri Ružinov vo vlastníctve 

hlavného mesta v prospech univerzitnej nemocnice, tak ako 

máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je všetko jasné, môžem, môžem dať hlasovať?  

Áno, pardon. Ešte raz. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Máme tu dve alternatívy. Zriadenie vecného bremena 

práva presahu stavby heliportu a v alternatíve dva je to 

isté, len tam je za jedno euro a v alternatíve je za 

odplatu určenú znaleckým posudkom. 

Čiže, bolo by celkom dobré, keby nám aspoň mesto 

povedalo, ktorú alternatívu odporúča. Alebo komisia 

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

Môžem povedať? 

Dobre, ďakujem za slovo. 

A, no. My sme rokovali s univerzitnou nemocnicou 

práve kvôli tomuto projektu. My sme im tam vyšli v ústrety 

tým, že oni vlastne už v lete bud budovali ten heliport. 

A dohoda s pani teda riaditeľkou bola, samozrejme, že my 

sme nechceli im dopredu hovoriť ak aké budú náklady spojené 

s odkúpením tohto pozemku, lebo musíte vy ako poslanci 

rozhodnúť. 

Takže za za nás ako za mesto toto rozhodnutie sme 

predložili teda a tie alternatívy dve. Prvá, teda druhá je 

za euro symbolicky a druhá je, že ten, tá časť toho 

pozemku, ktorú oni potrebujú k tomu heliportu, sa bude 

odpredávať za znalecký posudok. 

Takže, je to rozhodnutie zastupiteľstva. My ako mesto 

v tomto prípade nemáme nejaké odporúčanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že ideme.  

My nemáme žiadne odporúčanie?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 586 

(poznámka: počuť zasmiatie – ženský hlas) 

Ale odporúčania by sme mali mať vždy (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Asi finančná komisia by nám mala povedať stanovisko, 

pán Tešovič?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odporúčanie. Máme mať názor.  

Okej, jasné. To znamená, že sú tam dve alternatívy.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Tešovič.  

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

Ospravedlňujem sa. Môžem poprosiť bod, ktorý to je?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej.  

Inak dobre. Sekundu iba. 

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

A áno. O alternatíve jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Alternatíva jeden?  

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

Áno. Navrhujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemocnica. 

Dobre. Takže predseda finančnej komisie navrhuje bod 

alternatíve číslo jedna.  

Takže, prosím vás, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o návrhu na zriadenie vecného 

bremena, týkajúce sa pozemku v Ružinove v alternatíve 

jedna, čiže bude sa robiť znalecký posudok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pekne prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných tridsaťdva. 

Ja by som poprosil aj naše oddelenie, ktoré robí 

veľmi dobrú prácu, ďakujem, aby sme, keď sú alternatívy, 

dali vždy prvú alternatívu, ktorú my si, my odporúčame 

poslancom nazvoliť. Ja si myslím, že vždy máme mať názor, 

ktorá alternatíva je lepšia. Potom sa poslanci môžu 
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rozhodnúť aj pre druhú, ale my máme mať názor a dajme ju 

vždy prvú. Dobre? Takto to urobme do budúcna.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 39-Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech 
Univerzitnej nemocnice Bratislava 

 
alternatíva 1 

 

 Prítomní: 32 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 
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Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej 

nemocnice Bratislava 
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Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena, práva presahu stavby HELIPORTU – 

UNB BRATISLAVA RUŽINOV na časti pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere cca 117 m², zapísaný na LV č. 9194, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za odplatu 

určenú znaleckým posudkom, ktorý vypracuje znalec 

vylosovaný náhodným elektronickým výberom; parcelné číslo 

a výmera pozemku budú spresnené následne spracovaným 

geometrickým plánom, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu stavby 

bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 180 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o 

zriadení vecného bremena práva presahu stavby 

HELIPORTU – UNB BRATISLAVA RUŽINOV nebude oprávneným z 

vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za 

zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 592 

podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena práva 

presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA RUŽINOV 

všetkými zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 593 

BOD 40 NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR Č. 1410/2014 ZO DŇA 
30. 01. 2014 V ZNENÍ UZNESENIA 
Č. 414/2020 ZO DŇA 27. 02. 2020, 
KTORÝM SA ZRUŠUJE UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 908/2010 
ZO DŇA 25. 02. 2010 V ZNENÍ UZNESENÍ 
Č. 80/2011 ZO DŇA 28. 04. 2011 
A Č. 1055/2013 ZO DŇA 24.-25.04.2013 
A SCHVAĽUJÚ VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ 
NA PREVOD A NÁJOM NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU 
 
(POZNÁMKA: MATERIÁL BOL V RÁMCI 
DISKUSIE STIAHNUTÝ Z ROKOVNIA) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo štyridsať, a to je návrh na 

doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2014, 

ktoré sa týka, mmm, ktoré, ktorým  sa schvaľujú šeobecné 

podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom 

nehnuteľného majetku. 

Nech sa páči. 
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Tak tieto, túto zmenu sme pripravili z dôvodu, 

že spoločne sekcia správy nehnuteľností a Metropolitný 

inštitút Bratislavy vytvoril akýsi alternatívny mechanizmus 

verejných obchodných súťaží pri nájme majetku mesta, kde 

okrem ceny nájmu bude rozhodujúci aj akýsi mimoekonomický 

faktor, najmä sociálne aspekty, kultúrne aspekty, zelené 

aspekty.  

A jednalo sa o to najmä z dôvodu podporiť mmm aj 

tieto mimoekonomické oblasti a zvyšovanie kvality života 

obyvateľov mesta v nehnuteľnostiach mesta, kde momentálne, 

ktoré momentálne nie sú využívané. 

Na to, aby sme tento alternatívny mechanizmus mohli 

zapracovať, potrebujeme prijať toto uznesenie, ktorým sa 

doterajšie platné podmienky verejných obchodných súťaží 

upravia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Kríž,  

máte slovo. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo veľmi pekne, vážený pán primátor. 

Ja som si tento materiál veľmi dôsledne preštudoval 

a mám za to, že táto cesta nie je úplne správna. Ono to 

súvisí s tou našou debatou, ktorú sme dnes načali, do akej 

miery delegovať rozhodovanie, alebo nejaké kritériá na, na 

odborné komisie a tak ďalej, a tak ďalej.  

Ja si stále myslím, že všetky tie aspekty, ktoré sú 

tam ohodnotené dvadsiatimi percentami, to znamená sociálne, 

udržateľnosť, kultúra a tak ďalej, a tak ďalej, sú veľmi 

dôležité pri každom rozhodovaní. Avšak mám za to, že výška 

nájomného nemôže byť iba dvadsiatimi percentami zhodnotená, 

pretože naozaj sa do budúcna môže stávať, že eee táto vec 

sa dostane na okraj záujmu a niekto, kto bude.  

Verím tomu, že je mnoho, aby som tu nikoho neurazil. 

Je určite mnoho záujemcov, prevádzkovateľov, ktorí má 

výborný záujem, udržateľnosť, sociálne, kultúrne aspekty 

a myslí ich vážne. Ale mám za to, že aj do budúcna, keď tu 

možnože bude úplne iné vedenie, iní úplne, iní poslanci, je 

tu priestor pre rôznych špekulantov, ktorí vedia ten, ten, 

ten záujem a ten, tie ostatné, tie ostatné aspekty, či už 

v rámci vlastnej mmm nejakej, nejakého entuziazmu, alebo aj 

v rámci nejakej špekulácie nafúknuť. Tým pádom budú 

vyhrávať nad, nad ekonomickými kritériami, ktoré v súčasnej 
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dobe, keď máme veľké výpadky aj ohľadom KOVIDu (COVID-19), 

ohľadom, ako sme si dneska povedali, kapitálových príjmov, 

myslím si, že to nemôžeme úplne, úplne dopustiť.  

Čiže, z tohto hľadiska ja si myslím, že to nie je 

úplne správne a štandardné. A ja nemôžem hlasovať za. To je 

môj názor.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcela by som poprosiť pána predsedu finančnej 

komisie, aby sa vyjadril k svojmu, k návrhu finančnej 

komisie, či bola dostatočne zapracovaná vaša pripomienka, 

ktorú ste navrhli na finančnej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

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

A konkrétne k tomuto materiálu, ja ho odporúčam 

schváliť a tie pripomienky, ktoré s, ktoré som ja mal, tak, 

tak určite zapracované boli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Veľmi pekne ďakujem za slovo. 

Ono je to veľmi pekné. Myslím si, že je to veľmi 

ťažko z našej strany kontrolovateľné. A obávam sa, že 

ocitáme sa v situácii, kde mesto aj v takej neistej do 

budúcna, že si takúto veľkorysosť s plnou zodpovednosťou 

nemôžme dovoliť. 

Ja som sa skutočne zľakla toho, že výška nájomného má 

váhu len dvadsať percent a s čistým svedomím nemôžem 

v tejto situácii za takýto materiál zahlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Tešovič. 

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

Ďakujem pekne. 

V podstate názor na tie, na tie súťaže sa, sa mení 

hádam posledných tri volebné obdobia, čo to sledujem a my 

sa môžme hrať na to, že, že cena je jediná, jediná matra, 

potom sa nám stane, že buď nevieme obsadiť nejaký priestor, 

lebo nám nevyhovujú služby, ktoré sa nám ponúkajú, alebo sa 

môžeme zase hrať na súťaž krásy kedy, kedy zase nevieme 

získať požadované služby. Ono je ideálne nejaký taký mix 

a zdravý rozum.  

Môžem povedať aj dnes, keď sme boli na komisii na 

výber priestoru na do do podchodu na Hodžovom námestí, na 

ná, tak boli tam jednoducho také ponuky, ktoré neboli 

akceptované a nemala problém tá komisia napriek tomu, že 

formálne ten, ten, ten záujemca splnil tie podmienky, 

jednoducho sme navrhli a odporučili zrušiť súťaž.  A aj 

toto je cesta. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nie je počuť začiatok vety)... pána 

riaditeľa magistrátu, aby sa vyjadril. 

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

Ďakujem. 

Vzhľadom na to, že máme tam nejaké nejasnosti, tak 

ako predkladateľ tento materiál sťahujem a predložíme ho 

ešte raz a to na novembrové, alebo októbrové 

zastupiteľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

A myslím, že vaše pripomienky boli dostatočne silné 

na to, aby sme to stiahli.  

A ďakujem aj každému, kto sa tým zaoberal.  

A súhlasím, že to treba ešte dopracovať.  
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BOD 41 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARC. Č. 7721/1, 
7721/3, 7721/39, NACHÁDZAJÚCICH SA 
V GRASALKOVIČOVEJ ZÁHRADE 
V BRATISLAVE, DO SPRÁVY MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo, prepáčte, sme na štyridsaťjedna 

Návrh na zverenie pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto 

nachádzajúcich sa v Grassalkovičovej záhrade v Bratislave, 

do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva  Haulíková P a l u š o v á ,    oddelenia 

majetkových vzťahov: 

V tomto prípade ide o zverenie pozemkov 

nachádzajúcich sa v Grassalkovičovej záhrade s tým, že 

zeleň, ktorá sa tam nachádza je už zverená mestskej časti 

protokolom z roku 92.  

Ide o zverenie pozemkov za účelom vykonávania 

revitalizácie, zabezpečenia skvalitnenia čistoty a poriadku 

v tejto záhrade a taktiež pre zjednotenie starostlivosti 

a údržby.  
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Upozornila by som na to, že v súčasnosti sa bude 

zverovať, budú zverovať len pozemky, nebude sa zverovať 

oplotenie. Oplotenie bude zverené mestskej časti až 

následne potom, čo mesto vykoná jeho opravu. A zároveň nie 

je predmetom zverenia pozemok nachádzajúci sa pod fontánou, 

nakoľko správu fontány vykonáva GIB a tak by to vlastne 

malo následne aj zostať. Preto tento pozemok tam nie je 

zahrnutý. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že teraz sa nebavíme vôbec o plote?  

Takže sa nebavíme o plote. Okej.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Tešovič (so smiechom). Tu rýchlejš.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Á, už mám. Ďakujem. 
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No, pokiaľ ide o tento bod, tak komisia, komisia teda 

nenašla nejaké dôvody, prečo ho neodporučiť schváliť, aj 

keď teda boli, boli viaceré otázky, ale naozaj že nič také 

závažné tam, tam nebolo. 

Otázka, moja otázka ale je, že či naozaj nemá, nemá 

možno zmysel prevádzať tú správu na všetky tie prvky v tej 

záhrade už potom že, že súčasne, keď, keď bude urobený ten 

plot, keď, keď budú urobené ďalšie veci. Lebo ak to má mať 

i naďalej viacerých pánov, tak či si vlastne pomôžeme, lebo 

jediný, jediný rozumný dôvod je nejaká racionalizácia 

starostlivosti, aby tam nemuseli vyrážať dve firmy, mestská 

časť, mesto a tak ďalej. Že či to neurobiť teda nejakým 

spôsobom v celku? 

To je len otázka. Inak s tým ja nemám problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja využijem tento bod k tomu, aby sme sa zamysleli 

pri prevádzaní a zverovaní pozemkov na jednej veľmi 
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dôležitej veci. Často sa stáva, že mestská časť nie vždycky 

relevantne predáva tie pozemky, vyžiada si teda len súhlas 

od primátora. Podľa môjho názoru, ak ide o predaj pozemku. 

Geraz hovorím o predaji, nie to. Tento bod podporím, 

pani Aufrichtová, v pohode.  

Ale ide o to, že minule sme riešili s pani 

poslankyňou z Vajnor veľmi zvláštny predaj, kde vo 

Vajnoroch vôbec nebolo stanovisko primátora, vôbec nebolo 

stanovisko súdneho znalca o sume, za akú sa to ide 

predávať.  

Nie každá mestská časť tie predaje robí korektne. 

Preto ja by som bola rada, keby mesto malo nejaké pravidlá 

hry, kde sa jasne zverejní, že budeme vedieť, ak sa zverí 

pozemok, či to má iba primátor sa k tomu vyjadrovať a prečo 

sa nem to ne, k nemu, k tomu nemôže vyjadrovať aj mestské 

zastupiteľstvo, keď ide v podstate o majetok mesta, aj keď 

je to zverené.  

Ja mám v tomto, podľa mňa, návrh, aby sme všetko, 

všetky takéto predaje schvaľovali na zastupiteľstve, aj keď 

je to problém, že je toho veľa a nebolo to iba stanoviskom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 

No, s pani kolegyňou Pätoprstou sme sa nad týmto už 

za zamýšľali, respektíve s sme to aj hľadali spolu v zákone 

a v štatúte a zákon o majetku obcí práve túto možnosť dáva 

upraviť štatútom a zásadami. A naozaj, že všetky, všetky 

tie, tie veľké majetkové, majetkové predpisy ich majú 

nastavený presne tento, tento postup. Že keď mestská časť 

má zverený majetok, tak jeho odpredaj stačí súhlas 

primátora. Ja si viem predstaviť, už teraz máme veľakrát 

šesťdesiat, sedemdesiat majetkových vecí v komisii, ale 

viem si predstaviť, že, že by možnože mohla ísť určitá 

informácia o tom, že ktoré po, ktoré pozemky hlavného mesta 

zverené mestským častiam sú ponúkané na predaj. Ale neviem 

si osobne dosť dobre predstaviť, že by sme mali naozaj 

duplicitne (gong) toto všetko riešiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani starostka Aufrichtová. 

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

Áno. A ak by som teda potrebovala, tak by aj nechala 

si predĺžiť.  

Ja by som chcela všeobecne poslancov informovať, že 

tento bod je napríklad v dôsledku d dlhodobého rokovania 

s hlavným mestom o tých problémoch, ktoré v rámci Starého 

Mesta máme. A je posla, v podstate vyrokovaním odstránenia 

ďalších možných plôch, ktoré stretov a takisto neriešenia 

verejného priestoru. 

My sme v Starom Meste prijali uznesenie, že odzveríme 

Poštovú ulicu, ktorá zapadá do konceptu riešenia hlavného 

mesta v súvislosti s Obchodnou ulicou, Námestím esenpé 

(SNP) a kompenzáciou za to, ale nie kompenzáciou, toto je 

že vyriešenie problému. Tak jak je aj problém pre Staré 

Mesto v určitých bodoch Poštová ulica, tak rovnako pre 

hlavné mesto je problém Grassalkovičovej záhrady. 

Súčasťou materiálu máte komunikáciu medzi kanceláriou 

prezidenta, kde nie je dobré, proste že súčasťou 

jednotlivých tých zložiek, ktoré dneska spred 

Grassalkovičovej záhrade sú, tak nám nie sú zverené. 

Pán Tešovič,  
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aby bolo jasné, hlavné mesto dnes aktuálne nemá 

s Grassalkovičovou záhradou nič, žiadna firma mesta tam 

nechodí. Ce kompletne je to v kompetencii Starého Mesta, 

ale nám je zverená iba, historicky, iba zeleň. To znamená, 

ak sa pokazí závlahový systém pod tým, tak je to súčasťou 

mestských vecí, ale mesto to nemôže opraviť, pretože čím 

zavlažuje tú, keď tá zeleň nie je mestská.  

Takže vznikali tam obrovské problémy v komunikácii, 

ktoré nie sú dobré a nehrajú dobre teda ani to pôsobenie 

hlavného mesta a neschopnosti dohodnúť sa.  

Čo je ale vecou, že súčasťou tohto zverenia sú len 

pozemky.  

Keďže ale okolo Grassalkovičovej záhrady je aj 

oplotenie, tak my sme dohodli, že v prípade, že dôjde 

k oprave tohto oplotenia, tak môže byť tiež potom dodatkom 

zverené. Da, do (poznámka: nezrozumiteľné slovo) poprosila 

by som ale buď autoremedúrou predkladateľa, alebo eee môžem 

to dať aj pozmeňovacím návrhom, ako sa dohodneme, keďže ako 

bolo povedané predkladateľom, že súčasťou tohto 

zverovacieho, alebo zverenia nie je plot, tak potom v tom 

bode štyri sa spomína tak, že by bolo vhodné doplniť: 

mestská časť Bratislava Staré Mesto sa zaväzuje, že 

po rekonštrukcii oplotenia, pretože tam je nevhodne použitý 

oporný múr.  
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Tieto dve úpravy keď sa udejú, lebo oporný múr, aj 

tam boli fotografie zo strany Banskobystrickej, to 

jednoznačne nie je, keď povieme, že to je plot, alebo 

oplotenie, tak môže byť aj oporný múrom. Nemusí. On tam je 

možno v nejakom malom, malom úseku.  

Takže, ak sa dá doplniť, po rekonštrukcii oplotenia, 

tak to bude úplne v poriadku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán riaditeľ. 

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

Teraz iba neviem veci autoremedúrou, lebo to si, to 

si beriem autoremedúrou to, čo ste hovorili. 

Mám teda povedať, že presne tam ide o to, že ešte 

v rámci dotácie z Úradu vlády, respektíve z výjazdového 

zasadnutia, my tam máme zdroje na opravu plotu 

z Banskobystrickej ulice.  

Takže, to keď prebehne, my to teraz chystáme, 

následne bude aj plot zverený mestskej časti.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Alebo pani, dávam slovo pani poslankyni Pätoprstej. 

Vyberte si. Jedno z tých rolí.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosiť pána riaditeľa, keďže sme 

kedy kedysi riešili aj dobre spravované spoločnosti, ten 

návrh pána Tešoviča je veľmi racionálny, len by to chcelo 

zmenu štatútu. To znamená, nie len súhlas pána primátora, 

ale aj na vedomie, myslím, že by úplne stačilo na vedomie 

mestského zastupiteľstva, pretože naozaj, pán primátor 

nemôže mať kapacitu všetky pozemky posúdiť, či je ich 

racionálne, alebo nie je racionálne predať. Za to tí 

mestskí poslanci vedia v tej svojej lokalite, či tam 

náhodou nie je nejaký problém.  

Dávam vám to na zváženie, či nezmeníte, že na, alebo 

nedáte návrh na zmenu štatútu práve v tomto detaili, že sa 

to doplní, aby to išlo ešte aj na zastupiteľstvo na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ja len k tejto téme, že vlastne to sa dá elegantne 

vyriešiť uznesením, kde vlastne požiadame o to, aby zoznam 

takéto teda podpísaných predajov bol zverejňovaný nejakým 

spôsobom, to ako nám podobne chodia nejaké majetkové veci 

do mejlu (mail) tie veľké excely.  

Čiže, dá sa to robiť takto. Ale ak to, vy to asi 

chcete dopredu vedieť, pred tým podpisom? Uhm. Dobre.  

Ďakujem. 

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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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode štyridsaťjedna, návrh na 

zverenie pozemkov Starému Starého Mesta pre, teda 

v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej 

časti Staré Mesto. Tak ako máte v materiáli bez 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. 

Zmizlo mi to.  

Dobre. Zmizlo to, nevadí? Viete to nejak vrátiť?  

Uznesenie bolo prijaté, hej?  

Prepáčte, ideme ďalej. Hej?  

Nie, autoremedúrou si to zobral ty, to znamená, že 

to, za to sme nehlasovali a už bolo schválené. 
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Dobre. Len mi to zmizlo a neviem povedať koľko 

hlasovali kto, čo a jak.  

Okej. Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 41-Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v 

Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová NEHLASOVAL M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v 

Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie pozemkov registra „C“ KN, 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1 – ostatná plocha 

vo výmere 32 204 m², parc. č. 7721/3 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 999 m², parc. č. 7721/39 – ostatná 

plocha vo výmere 63 m², zapísaných na LV č. 1656, 

tvoriacich areál Grasalkovičovej záhrady, do správy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 

3 v Bratislave, IČO 00603147, za účelom revitalizácie 

záhrady, zabezpečenia skvalitnenia čistoty a poriadku 

v dotknutej záhrade, zjednotenia starostlivosti a údržby 

verejného priestranstva v danej lokalite, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju ani prenájmu nehnuteľností zo strany 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v prospech 

tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

prestane nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je 

povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 60 dní odo 
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dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa zaväzuje, že po 

rekonštrukcii do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

hlavného mesta SR Bratislavy na prevzatie oplotenia 

(stavby plotu) obliehajúceho areál Grasalkovičovej 

záhrady, tento prevezme do svojej správy, a to formou 

dodatku k protokolu. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 41A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 503/2020 ZO DŇA 25. 
06. 2020, KTORÝM BOLO SCHVÁLENÉ 
ZVERENIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU DO 
SPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod štyridsaťjedna A, eee návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva, ktorým bolo schválené zverenie 
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nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Tak jedná sa o to, že 25. 6. 2020 bolo uznesením 

schválenie zverenie pozemkov mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto a jednou z podmienok bolo aj vypracovanie, respektíve 

dodanie geometrického plánu v zmysle uznesenia.  

Mejlom (mail) dňa 17. 9. mestská časť informovala 

magistrát, že geometrický plán je v štádiu prípravy na 

schválenie na kataster a termín dodania geometrického plánu 

predpokladajú do mesiaca, nakoľko ide o veľkú plochu. 

Z toho dôvodu by nestihli termín, ktorý im bol daný 

v uznesení, preto sme sa roz, rozhodli navrhnúť zmenu tohto 

uznesenia, kde im bude termín predĺžený v podmienkach 

v bode štyri zo šesťdesiat na stodvadsať dní 

a v podmienkach v bode päť zo sto na stošesťdesiat dní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode štyridsaťjedna A, návrh na zmenu 

uznesenia mestského zastupiteľstva 503 dve dvadsať dvadsať, 

ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku 

do správy mestských častí hlavného mesta SR. Tak ako máme 

uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Hlasujte. Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 41-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 
2020, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku 
do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NEHLASOVAL 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým 

bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy 

mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, takto: 
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1. V podmienkach bod 4 sa slová „ do 60 dní“ nahrádzajú 

slovami „do 120 dní“. 

2. V podmienkach bod 5 sa slová „do 100 dní“ nahrádzajú 

slovami „do 160 dní“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 42 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
HABURSKÁ 23, KOMÁRNICKÁ 34, 
MUŠKÁTOVÁ 8, KVAČALOVA 28, KVETNÁ 
16, KOCEĽOVA 6, BEBRAVSKÁ 14,16, 18, 
DRUŽSTEVNÁ 4, 6, 8, RIAZANSKÁ 50, 
POD ROVNICAMI 9, 11, 13, 15, 17, 
19,DONNEROVA 7, PRIBIŠOVA 9, JÁNA 
STANISLAVA 20C, UŠIAKOVA 2, 
ŠUSTEKOVA 29, ZNIEVSKA 3,VLASTNÍKOM 
BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťdva, návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

vlastníkov, vlastníkom bytov. Tam je celý ten zoznam.  
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Odovzdávam slovo našej sekcii. 

JUDr. Michal   O v s a n í k , vedúci oddelenia nájomného 

bývania, správy a inventarizácie majetku: 

Dobrý deň,  

takže predkladáme vám návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytových domoch. 

Jedná sa o dvadsaťpäť bytových domov.  

Účelom tohto materiálu je vysporiadanie právneho 

vzťahu k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú bytové domy. 

Jedná sa o šesťdes, šesťdesiat žiadateľov. Spolu sme to 

dali do jednej žiadosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode štyridsaťdva, návrh na prevody 

spoluvlastníckych podielov vlastníkov bytov, tak ako máte 

uvedené v materiáli štyridsaťdva. 

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 nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.42-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, 

Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 
14,16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 

9, 11, 13, 15, 17, 19,Donnerova 7, Pribišova 9, Jána 
Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 

3,vlastníkom bytov 
 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NEHLASOVAL 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

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

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, 

Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14,16, 18, 

Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 

15, 17, 19,Donnerova 7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, 

Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3,vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Haburská 23, Komárnická 

34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, 

Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod 

Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 9, 

Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3, 

do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe 

k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 43 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
HRDLIČKOVA 19A, VLASTNÍKOM BYTOV A 
GARÁŽÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťtri, návrh na prevod 

spoluvla vlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží. 
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Nech sa páči. 

JUDr. Michal   O v s a n í k , vedúci oddelenia nájomného 

bývania, správy a inventarizácie majetku: 

Jedná sa vlastne o podobný materiál, ako bol 

predchádzajúci. Takisto sa tu jedná o vysporiadanie 

právneho vzťahu k pozemku, na ktorom je postavený bytový 

dom Hrdličkova 19/A.  

Jedná sa o žiadosti k dvom bytom a k jednej garáži.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovz. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Hrčka,  

máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som bol len zvedavý, že prečo to nebolo spolu 

s tými ostatnými, v čom je tento iný a prečo to nebolo 

spolu s tými v štyridsaťdvojke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

JUDr. Michal   O v s a n í k , vedúci oddelenia nájomného 

bývania, správy a inventarizácie majetku: 

Mat, tento materiál pripravovalo naše oddelenie, 

predchádzajúci materiál v zmysle mandátnej zmluvy 

pripravoval správca. Iba v tom je rozdiel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dve oddelenia. Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo štyridsaťtri, prevod po 

spoluvlastníckeho podielu na Hrdličkovej 19, vlastníkom 

bytov a garáží, tak ako máte uvedené v materiáli. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 627 

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 nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 43-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a 

garáží 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k 

bytom a ku garážam v bytovom dome Hrdličkova 19A do 

vlastníctva vlastníkov bytov a garáží uvedených v prílohe k 

tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 44 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
249/2019 ZO DŇA 27. 06. 2019 – 28. 
06. 2019, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD 
BYTOVÝM DOMOM NA VRÚTOCKEJ 32, 
UZNESENIA Č. 325/2019 ZO DŇA 24. 10. 
2019, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU K BYTOVÉMU 
DOMU NA TRENČIANSKEJ 13 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod štyridsaťštyri, návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 

32. 

Nech sa páči. 

JUDr. Michal   O v s a n í k , vedúci oddelenia nájomného 

bývania, správy a inventarizácie majetku: 

Dobrý deň. 

V roku 2019 v júni schválilo mestské zastupiteľstvo 

uznesenie číslo 249/2019, ktorým bol schválený prevod 

spoluvlastníckeho podielu k bytom na Vrútockej ulici 

číslo 32 a Trenčianskej 13. 
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V obidvoch prípadoch došlo pri spracovaní ku chybám 

v písaní, preto účelom tohto materiálu je odstrániť tieto 

chyby v písaní, aby sa mohol zrealizovať prevod. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo štyridsaťštyri, tak ako 

bolo uvedené návrhovou komisiou. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 44-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 
zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 
32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu 
na Trenčianskej 13 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 
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Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 

27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 

32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu 

na Trenčianskej 13 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 

28. 06. 2019 takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 6.5.4, 

1.1.1 pôvodná suma „784,06 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „763,03 Eur“. 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019 

takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 1.1.1, 
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2.1.1 pôvodná suma „526,77 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „1 141,20 Eur“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 45 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na návrh štyridsaťpäť, Informácia o v.  

To už bola? To už bola. Neboli vybavené. 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Nech sa páči, pani Kiczegová. 

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

oddelenia: 

Takže predkladáme vám vybavené intervelácie, ktoré 

boli podané v máji a v júni na mestskom zastupiteľstve, tak 

ako ste dostali  odpovede.  
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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. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o informácii o vybavených interpeláciách, 

ktorú berieme na vedomie. Bod číslo štyridsaťpäť. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 
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Prítomných tridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 45-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 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 47 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, bod Rôzne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Čahojová,  

máte slovo. Respektíve, máte slovo, áno. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Vážení kolegovia,  

informovala som predsedov poslaneckých klubov, že 

budem iniciovať zriadenie poslaneckého prieskumu 

v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, akciová spoločnosť 

a v spoločnosti Infra servisis (Infra services) na základe 

mejlu (mail), ktorý sme všetci obdržali niekedy koncom 

tohto leta, v ktorom boli uvedené nejaké skutočnosti, ktoré 

ma zaujali.  

V množstve mejlov (mail), ktoré dostávame, niektoré 

sú naozaj pozoruhodnejšie, niektoré menej zaujímavé 

a niektoré sú naozaj akože nadbytočné.  
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Ale ťukla som si na zmluvu, ktorú teda, na ktorú 

upozorňoval mejl (mail) a je to zmluva z so Slovenskou 

revíznou a servi servisnou spoločnosťou esero (s. r. o.), 

ktorú uzavrela Bratislavská vodárenská spoločnosť v auguste 

tohoto roku. Okolnosti a detaily tejto zmluvy ma zaujali 

natoľko, že si myslím, že po tom, ako sme dali veľkorysú 

dôveru aj odbornej komisii, ktorá nám, nám eee realizovala 

transparentné výberové procesy, eee napriek tomu nesieme 

eee stále politickú zodpovednosť za to, ako tieto mestské 

spoločnosti fungujú. 

Keďže sa jedná o béveesku (BVS), ktorá naozaj a iste 

ste zaznamenali v poslednom období sa zvýšilo eee zvýšili 

taxy za vodné a stočné, eee myslím si, že sme pomerne hľad 

hladko schválili kúpu spoločnosti Infra servisis (Infra 

services), napriek rôznym pochybnostiam po eee a krátkemu 

času. Je na mieste, aby sme venovali pozornosť tejto 

spoločnosti pre objem, obrovský objem majetku 

a prostriedkov, ktoré cez ňu pretekajú a myslím si, že ak 

máme nejaké otázky, tak by mali byť zodpovedané. A keď budú 

zodpovedané tak ako by sme si želali, tak je všetko 

v najlepšom poriadku.  

Keďže náš klub poslanecký nemá žiadne zastúpenie 

v orgánoch tejto spoločnosti, tak som si dovolila požiadať 

o poslanecký prieskum. Prednesiem v tejto veci aj 

uznesenie. Oslovila som aj ostatné, ostatných kolegov, 
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ostatné poslanecké kluby a eee spolu s pánom poslancom 

Jánom Hrčkom by sme si dovolili predložiť návrh takého, 

takéhoto uznesenia: 

Po prvé, miestn mestské zastupiteľstvo iniciuje vy 

vykonanie poslaneckého prieskumu za účasti hlavného 

kontrolóra mesta Bratislavy, ak s tým bude súhlasiť, 

samozrejme, v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 

akciová spoločnosť a spoločnosť Infra servisis (Infra 

services) za účelom preskúmania dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov a dodržiavania zásad 

hospodárnosti a transparentnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami a majetkom. 

Po druhé. Za členov tejto skupiny navrhujeme Ján 

Hrčka, Dana Čahojová, Peter Cmorej, Jozef Krúpa, Martin 

Kuruc, Lenka Plavúchová Antalová, Ján Karman, Elena 

Pätoprstá a Radovan Jenčík.  

Ďakujem vám za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Lenč,  

nech sa páči. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Keďže je reč o Bratislavskej vodárenskej, tak pridám 

aj ja niečo do mlyna.  

Dostali sme všetci asi otvorený list od pani 

starostky Chorvátskeho Grobu. Asi, asi o tom probléme sa 

všeobecne vie, tak bol by som rád, keby, keby sa to nejakým 

spôsobom riešilo v orgánoch bévees (BVS). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som ešte v čase, keď sme schvaľovali kúpu Infra 

servisis (Infra services) avizoval, lebo sme sa tu bavili 

o nejakých kúpnych zmluvách a vtedajších podmienkach ako sú 

vypočítané, tak vtedy som avizoval, že teda, ak dôjde 

k úspešnej kúpy Infry, teda verím tým dátam, ktoré tu  boli 

predložené, ale že by som si ich rád potom, keď už to 
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nebude tajné a obidve, eee obidve organizácie budú patriť 

mestu, rád by som si ich išiel osobne skontrolovať. To 

znamená, či tam na naozaj všetky veci sedeli. A popri tom 

teda prišli aj nejaké listy.  

Ja si myslím, že by bolo dobré to spojiť, aby sme si 

naozaj proste pozreli, ako tá Infra a bévees (BVS) vychádza 

ďalej.  

Ja nemám žiadnu predpojatosť voči tomu, mňa naozaj 

budú zaujímať konkrétne veci. Ak sa niečo potvrdí, budem 

o tom informovať, ak sa nepotvrdí, nemám to problém verejne 

povedať, že áno, niektoré veci tak, ako sú interpretované, 

môžu byť interpretované, ale v realite môžu byť trochu 

inak.  

Čiže, na jednej strane, sám som zvedavý čo, čo 

z toho, čo bolo popísané, je pravda a. Lebo ona nie vždy je 

úplne tak, aaa, (gong) jak píše. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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No ja tiež veľmi rád sa zúčastním tohto poslaneckého 

prieskumu vzhlado, aj vzhľadom na to, že som bol odvolaný 

z dozornej rady Infra servisis (Infra services). Mne nebolo 

vtedy oznámené ani, ani dôvod, ani prečo tak rýchlo, ani 

prečo vtedy, zrovna vtedy, keď bol zákaz vychádzania. Tak 

proste zbehlo predstavenstvo, kde ma odvolali.  

A konkrétne o tejto téme, o tomto mejly (mail) viem 

toľko, že Infra servisis (Infra services) mala tieto služby 

obstarať rádovo asi za dvestotisíc euro a béveeska (BVS) to 

obstarala takmer za pol milióna.  

Čiže, naozaj ma bude zaujímať, ako to bolo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja samozrejme, ja budem vďačný za vašu kontrolu. Sám 

som zvedavý ako to dopadne. Myslím, že je to vo vašej plnej 

kompetencii. Tak som zvedavý a dúfam, že sa dozvieme aj 

výsledky. 

Ja samozrejme dám jasný signál eee do predstavenstva 

bévees (BVS), aby vám boli plne k dispozícii. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel upriamiť pozornosť k miestnym daniam. 

A konkrétne ide o miestnu daň za užívanie verejného 

priestranstva. A upozornil na to vo vašom klube Igor 

Polakovič, že v Banskej Bystrici eee si vlastne eee prijali 

úpravu vézeten (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva, kde riešia problém dlhodobo stojacich 

vozidiel a ide o vozidlá, ktoré majú neplatnú technickú, či 

emisnú kontrolu a častokrát dlhé roky blokujú  miesta na 

parkovanie.  

A vlastne týmto novým mechanizmom, vyrúbením vysokého 

poplatku sa chce docieliť, aby si sami majitelia svoje 

nepojazdné autá z verejných priestranstiev odstránili. 

A platí to tam od 15. júla, v Bystrici, tohto roku.  

V správach som zachytil, že teda aj v Liptovskom 

Mikuláši začali postupovať týmto spôsobom.  

Tak dávam vlastne vedeniu mesta na zváženie, že či to 

nie nezaviesť aj tuto v Bratislave, kde teda tiež tento 

problém máme.  

Sám poznám niekoľko vozidiel, ktoré stoja bez pohybu 

na uliciach, fakt, fakt že roky a zaberajú to miesto. 

A v podstate tam sa sadzba dane pre vozidlo, ktoré zaberá 
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verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako šesťdesiat za 

sebou nasledujúcich dní, je stanovená vo výške jedna 

dvadsať eura za meter štvorcový na deň, čo znamená 

vyrubenie dane za jeden deň štrnásť štyridsať eura. Teda za 

mesiac štyristotridsaťdva Eur.  

A ak takýmto spôsobom zaberá verejné priestranstvo 

vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, je vyradené 

z evidencie vozidiel, potom je tá sadzba vyššia. Euro 

osemdesiat Eur za meter štvorcový za deň, teda dvadsaťjedna 

šesťdesiat Eur za jeden deň, teda šesťstoštyridsaťosem Eur 

za mesiac. A pri týchto sadzbách si už naozaj tí majitelia 

aj sami rozmyslia, že či tam to auto budú nechávať.  

Takže za mňa teda návrh, aby sa týmto zaoberalo aj 

vedenie mesta a po preskúmaní, aby pripravilo nejakú novelu 

vézetenka (VZN) o vlastne miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva, aby sme to aj tu v Bratislave 

mohli využívať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pekne.  

Pán Lenč,  

vy idete s nejakou? Zelený ste.  
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Asi to je jedno, no. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ja si dovolím mať procedurálny návrh, aby sme 

hlasovali o tom uznesení pani  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

starostky Čahojovej, keďže tieto ostatné príspevky sa 

už týkajú asi niečoho iného.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Súhlasím. 

Ak súhlasíte, nemusíme hlasovať o procedurálnom 

návrhu. A či asi hej?  

Môžme organizačné poprosiť?  

Pani Kiczegová,  
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musíme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý dal 

teraz poslanec?  

(poznámka: nie je rozumieť, čo je hovorené) 

Ja vás nepočujem, takže.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

oddelenia: 

Že o procedurálnom návrhu sa hlasuje hneď, len musí 

byť uznášaniaschopná návrhová komisia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, ďakujeme.  

Takže, Milan je tu späť. To je skvelé.  

Takže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, však 

Milan to povie, neviem, či to počul, aby sa o návrhu pani 

starostky Čahojovej hlasovalo hneď, aby sa na to nezabudlo, 

počas týchto bodov Rôzne.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak, pán primátor, ste to povedali za mňa.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 649 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže, dajte hlasovať, prosím vás, o tom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Takže, ďakujem pekne.  

Cítil som v tom trochu aj uznania. Ďakujem ti, Milan. 

(poznámka: počuť zasmiatie) 

Dá dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

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

a nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťdva. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 47- Rôzne 
procedurálny návrh p. Lenča, aby sa hlasovalo o návrhu p. 

Čahojovej ihneď 
 

 Prítomní: 32 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám.  
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ideme hlasovať, neviem, Milan, či si tu bol, 

ale iba to poviem, že o návrhu pani starostky. Máš, ho. 

Dobre.  
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Nech sa páči, tak s návrhovou komisia má má slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Tak ja ho, ja ho pre istotu prečítam, aby sa vedelo, 

o čom sa hlasuje.  

Čiže, sú to dva body.  

Mestské zastupiteľstvo iniciuje vykonanie 

poslaneckého prieskumu za účasti hlavného kontrolóra 

hlavného mesta Bratislava v akciovej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnos a Infra servisis (Infra 

services), akciová spoločnosť za účelom preskúmania 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

dodržiavania zásad hospodárnosti a transparentnosti pri 

nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom. 

To je prvý bod. 

A druhý bod. Za členov skupiny, buď to upravíme 

formálne,  

buď to bude béčko, alebo to bude druhý bod,  

za členov skupiny navrhujeme Ján Hrčka, Peter Cmorej, 

Dana Čahojová, Jozef Krúpa, Martin Kuruc, Lenka Plavuchová 

Antalová, Ján Karman, Elena Pätoprstá, Radovan Jenčík,  
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a ja som pred chvíľočkou s Jánom Hrčkom riešil, že by 

si autoremedúrou zobral, že tam aj ja budem v tej skupine 

a Táňa Kratochvílová takisto.  

Takže či? Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Čiže aj tieto dve mená ešte doplníme.  

Takže to bol ten druhý bod, alebo bod bé (B), 

uvidíme, ako to upraví organizačné potom v uznesení.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nulaa 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
24. 09. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 47-Rôzne 
- návrh p. Čahojovej-poslanecký prieskum v BVS a Infra 

services 
 

 Prítomní: 34 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  NEHLASOVAL P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer  Ľ. Krajčír  
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J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

 
Uznesenie  

zo dňa 24. 09. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. iniciuje 

vykonanie poslaneckého prieskumu za účasti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a 

Infra Services, a. s., za účelom preskúmania dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavania zásad 

hospodárnosti a transparentnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami a majetkom. 

B. schvaľuje 

za členov skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Hrčka 

Peter Cmorej 

Dana Čahojová 

Jozef Krúpa 

Martin Kuruc 

Lenka Plavuchová Antalová 

Ján Karman 
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Elena Pätoprstá 

Radovan Jenčík 

Milan Vetrák 

Tatiana Kratochvílová 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme pokračovať, Milan?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno, nech sa páči.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Môžme. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, pán Polakovič s faktickou. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem sa poďakovať pánovi Vlačikymu, že mi vlastne 

pripomenul túto vec.  

Ja som mal čerstvú skúsenosť, kde som pomáhal 

kolegyni zo Starého Mesta v rámci odťahu jedného, jedného 

auta priamo zo zelene a presne takéto riešenie by bolo 

veľmi elegantné. Aj procesy by urýchčil, eee, urýchlil. 

Čiže, chcem sa veľmi prihovoriť za takéto riešenie, 

alebo teda zváženie a pozretie sa na tie, na tie iné 

všeobecne záväzné nariadenia z iných eee miest. 

Ďakujem veľmi pekne, Marti. 

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. 

Ja tiež veľmi vítam tento návrh. 

Pre informáciu, my naozaj v Petržalke pri spočítavaní 

môžem potvrdiť, že to množstvo áut bez platnej estékačky 

emisnej, áut bez evidenčných čísel, ale aj kopu áut a síce 

s platnou estekáčkou, ale zjavne sa ne nepohybujúce, máme 

ich strašne veľa. 

A otázka znie, akým spôsobom to riešiť? Tam 

pravdepodobne na preukázanie, že sa šesťdesiat dní nepohlo, 

bude musieť byť nejaké, nejaká papuča, čo bude môcť byť len 

s mestskou políciou, pričom bude vcelku zaujímavé ako 

nadefinovať ten právny titul, lebo v opačnom prípade si 

neviem právne predstaviť, ako dokážem niekomu, že 

šesťdesiat dní nepohol s autom. Bude to, podľa mňa, ťažké.  

Ale stopercentne urobme to, je to veľmi potrebné. My 

to vidíme pri realizácii parkovania.  

Rádovo pre vašu informáciu, sú to stovky, stovky 

parkovacích miest, ktoré takto vidíme v Petržalke, ktoré 

sú, napríklad, obsadené autami, ktoré sa nehýbu a blokujú 

miesta, ktoré keby sme my museli vybudovať, tak nás stoja 

milióny Eur naviac.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

S faktickou pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa k tomuto možno trošku vyjadril, 

kolegyne, kolegovia, ktorí, ktorí teda (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) za také za takéto, takúto novelu 

vézetenka. 

Po prvé, budeme určite asi múdrejší po prvom 

preskúmaní daného vézetenka (VZN) v Banskej Bystrici 

prokuratúrou k tým drakonickým sankciám. 

Po druhé, za problém považujem aj to, že drvivá 

väčšina tohto problému sa rieši a odohráva v mestských 

častiach na miestnych komunikáciách a mestské časti, 

všetkých sedemnásť mestských častí majú také, má ta, tak, 

tieto dane upravené svojimi vlastnými vézetenkami (VZN). 

Bude veľmi vtipné niekomu dať šesťsto euro mesačne 

a o dvadsať metrov ďalej mu dať dvadsať euro mesačne.  

A po tretie, čo som chcel povedať, my už teraz máme 

nastavené nejaké tie dane, ale nemáme mechanizmy ani ľudí, 

aby sa to vynucovalo. 
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Čiže, čiže možnože by sme mohli začať už aj s tým, čo 

máme teraz, začať to vyrubovať. A samozrejme, preskúmať 

možnosť toho nejak, nejakého rozumného zvýšenia. Ale 

podotýkam, že (gong) nemáme na to kapacity momentálne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Oslovili ma obyvatelia bytového domu na Vlárskej 

ulici s prosbou o pomoc. 

V ich bytovom dome sa nachádza jedna z pobočiek 

obchodného, alebo eee obchodného reťazca. A aj zamestnanci 

tohto reťazca, aj dodávatelia využívajú priľahlý pozemok, 

ktorý patrí magistrátu a svojou činnosťou im veľmi 

znepríjemňujú nejaký život, či už fajčením pod oknami, 

alebo hlukom, alebo nejakým hlukom vykladaním vecí a tak 

ďalej.  

Ja som sa to rie, snažil riešiť s pánom Szabom. Po 

jeho odchode, bohužiaľ, sa mi už nepodarilo túto tému ďalej 

s nikým otvoriť. Tak vás chcem pekne poprosiť, ak je možné 

a viete, kto by mi mohol pomôcť nejako riešiť tento 
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problém, keďže ide o pozemok magistrátu, nakontaktovať ho 

na mňa, ja ho potom nakontaktujem ďalej na tých obyvateľov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len veľmi krátko ešte nadviažem na, na ten, na ten 

nápad s tými autami, lebo veľmi podobný systém môžme riešiť 

aj v prípade bilboardov, kde vlastne bola vypovedaná 

nájomná zmluva a tiež sa na to pozeráme, napríklad v Lamači 

v rámci našej komsisie.  

Ale chcem teda iné. Eee. Mám vlastne taký podnet, 

alebo otázku, že v prípade, proste nástupu tej prvej vlny 

eee korony sme teda prijímali opatrenia, kde sme vlastne 

zasadali v tržnici. Eee ooo  chcem vlastne vyzvať na 

zváženie, že či by v prípade, že teraz máme oveľa horšie 

čísla a nebolo ako najbližšie možné zasadať možno znova 

v tom väčšom priestore, kde sa aj lepšie vetrá. 
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Rovnako by som teda poprosil, či by magistrát vedel 

zabezpečiť aj pre, či už obslužný personál, alebo aj nás 

poslancov niektorých, ktorí teda majú nejaké alergie 

a astmy a nemôžu používať rúška, či by proste na náklady 

mesta sa nemohli kúpiť aspoň tie tvárové štíty. Videl som, 

že aj pán starosta Kuruc, napríklad, mal vlastný. Tak je to 

asi elegantné riešenie.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem poprosiť, most Rusovská cesta nad 

železnicou v Petržalke bola opravovaná eee teda nejaký 

povrch vozovky, ale žiaľ, chodníky eee, ktoré využívajú 

cyklisti, chodci, ľudia bez, ktorí sú hendikepovaní, na 

tomto moste a chodia do zap, na Záporožskú na, na kliniku.  

Toto, tá cesta je strašne katastrofálna. Ja neviem 

vlastne komu, koho, na koho sa mám obrátiť, komu vlastne 
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patrí tento most? Ak mi viete poradiť, možno pani 

Kratochvílová by mi vedela poradiť.  

A potom ešte taká drobnosť na pána primátora.  

Vždy, keď idem dole na toaletu, tak si všimnem tú 

príšernú kyticu, ktorú máme tuto na v tomto magistráte. Ona 

je tu asi štrnásť, alebo pätnásť rokov. Tá hlavná. Keď si 

všimnete, keď pôjdeme dole schodami, tak tam je taká, 

naozaj je to taký gýč. Trochu sa hanbím za to, keď idem 

a chodia tu také zahraničné delegácie. Je to, sú to umelé 

kvety. Skúste sa na to teraz pozrieť, keď pôjdete dole, že 

či vás to netrkne, že by ste poprosil MIB, aby spravili 

nejaký, nejak 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Spoločne ju vyhodíme.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Super. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 
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Pani Kratochvílová reaguje ešte.  

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Most aj chodníky sú naše. Je to v našej správe. 

Urobilo sa, minulý rok iba nevyhnutné. Bol tam veľký prepad 

vozovky. A je to možno na ko, v časti toho zoznamu 

šesťstošesťdesiatich potrebných investícií v Bratislave. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja by som chcela  poprosiť zastupiteľstvo a takisto 

vedenie magistrátu, ak by bolo trochu možné, dneska sme 

robili úpravu tých kultúrnych projektov. A bolo to tak 

trochu eee v podstate pod tlakom toho, že včera Biela noc 

oznámila, že pokračuje, alebo teda, že v nejakom, v nejakej 

modifikovanej verzii bude fungovať.  

Na to sme sa s pani poslankyňou Lenkou Plavúchovou 

dohodli, že pozmeňovací návrh pripravím, ale ja som nebola 

súčasťou ani tej komisie, ktorá by to schvaľovala. Vo veľmi 
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ťažkej situácii a fakt v zlom stave sa ocitol Slovak press 

potom s tým, že bude to veľmi zlý signál Bratislavy, keďže 

na tých úvodných tlačových besedách bol, boli zástupcovia 

mesta a bolo to pod k, pod ochranou mesta. Ak je nejaká 

šanca, je podporiť aspoň na to, aby vykryli.  

Lebo, aby sme chápali. Ten projekt Slovak press foto 

(photo) ešte nie je v proces a tam sú medzinárodní hostia, 

ktorí prídu a ešte nie je ukončený. Ja, my sme presunuli 

dneska na môj pozmeňovací návrh desaťtisíc na Brak, ktorý 

je už realizovaný a v podstate sa im celú tú akciu podarilo 

aj bez tej dotácie spraviť, tak ak by sme, ak vieme nejako 

kompenzovať, tak buď, veľmi sa prihováram za Slovak press 

foto (photo) aj pretože sídlia v Zichyho paláci. Chápem, že 

možno emócie boli všelijaké, ale ak sa trochu dá niečo 

v tej veci spraviť, tak to veľmi ocením.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem. 

Pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja ako jedným, jeden z členov tejto komisie, ktorá 

vyberala tieto projekty, musím povedať, že určitým 

vyznamenaním pre kvalitu Slovak press foto (photo) je už 

len to, že postupujú do druhého kola, čo sa ani nepodarilo 

úplne všetkým projektom. Zároveň ale tieto granty boli 

schvaľované pre strategické projekty pre mesto Bratislava. 

A ja musím zo svojho pohľadu, ale korešponduje to aj 

s pohľadom vlastne tej komisie konštatovať, že Slovak press 

foto (photo) nenaplnil tieto kritéria a aj preto sa ocitlo 

pod čiarou.  

Ja osobne si myslím, že ak existuje nejaký 

mechanizmus ako Slovak press foto (photo) podporiť, tak 

určite nebudem proti, na druhej strane bol by som nerád, 

aby sa takto dodatočne a poslednú chvíľu ohýbal 

mechanizmus, ktorý sa nastavil ako podpora strategických 

projektov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Pán poslanec Brat,  

ja sa pozerám, ako ste hlasoval, ale vy ste hlasoval 

s tým, že ideme podporiť Brak, ktorý takisto nebol 

hodnotený a mohla som kľudne miesto Braku dať do 

pozmeňovacieho návrhu Slovak press foto (photo) a bolo by 

to všetko vyriešené. 

Ja tým hovorím, že eee teraz ro rozhodovať, čo je 

strategické podujatie asi nie je na nás, keď na tých, na 

otváraní Slovak press foto (photo) bola viceprimátorka, bol 

dve tie tlačové besedy, plné noviny sú toho, že Bratislava 

podporuje Slovak press foto (photo), tak je teraz tá 

situácia trochu ošemetná. Toto tým chcem povedať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja úplne s vami súhlasím, keď ste povedali, že to nie 

je teraz na nás rozhodovať o tom, že čo je strategický, 

alebo nie je strategický projekt, pretože presne o tomto 

rozhodla skupina na verejnom vypočutí. Myslím si, že teraz 

už to nie je systémové. 
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A chcel by som vás upozorniť zároveň, že Slovak press 

foto (photo) bol podporený z inej, z iného dotačného 

programu mesta Bratislava. To znamená, že Slovak press foto 

(photo) dostal peniaze od Bratislavy a nedá sa povedať, že 

by sme sa na nich vykašľali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite nie. Za, je to, je to organizácia, ktorá nás 

zaujíma ich činnosť. Nedá sa podporiť úplne všetkých.  

Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky.  

Myslím, že toto už nemusíme teraz hlasovať. Hej? 

odhlasovali sme to jedno uznesenie, ktoré bolo.  

Ďak. Takže môžme ukončiť. Myslím, na nič som 

nezabudol. 

Prosím vás, je nachystaná večera v mezaníne. Tak 

zastavte sa tam na chvíľku a dajte si niečo v správnych 

rozostupoch tých najsprávnejších.  

Ďakujem veľmi pekne a pracujeme ďalej pre Bratislavu.  

Príjemný večer.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 24. septembra  2020   

 670 

(ukončenie o 17.54 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


