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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

 

(09.23 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni ma počuť? Haló? Už je lepšie. To znamená, že 

poďme, začnime zastupiteľstvo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, poprosím, aby nebolo echo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Dobre.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, ide, mám to, mám to v scenári?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Aj mne sa zdá, že tu je strašné eko. Alebo echo. 

Vieme s tým niečo urobiť? Minule to nebolo takéto. Takže 

poprosím niekoho, kto rieši zvuk, no. Trošku sa tým 
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povenujme, aby bolo všetko zrozumiteľné a bolo všetko 

rozumieť.  

Asi viete, prečo sa stretávame opäť v priestoroch 

Starej tržnice. Poprosím vás, aby ste mali rúška stále na 

sebe, aby ste si dezinfikovali ruky a dodržiavali všetky 

protipandemické opatrenia, ktoré sú dôležité.  

Viete o tom, že sme v obrovských číslach oproti tomu, 

ako sme tu bolo naposledy. A viete o tom, že situácia je 

vážna. Myslím, že sa boli pretestovať skoro všetci. A každý 

vie, ako jeho test dopadol. Teda ja viem, že ani jeden 

z testov zo včera nebol pozitívny.  

Chcem vás poprosiť, že samozrejme, že tá diskusia je 

vždycky prínosná a tešíme sa všetci na ňu k jednotlivým 

bodom, skúsme to dneska ale urobiť rýchlo, ak, skúsme sa 

neopakovať. Viete, že je dobré nebyť aj keď vo všet, s tými 

so všetkými opatreniami na jednej kope takto dlho. 

Z dôvodu minimalizácie počtu zú zúčastnených na tomto 

rokovaní mestského zastupiteľstva budú spracovatelia 

materiálov predkladať materiály online prostredníctvom 

aplikácie zum (ZOOM). Tam ich uvidíte. Môžte sa takisto 

pýtať akúkoľvek otázku, bude to, ako keby tu boli.  

To znamená, že požiadaní boli aj ostatní zá 

zamestnanci hlavného mesta, ktorí nie sú bezprostredne 
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pracovne zúčastnení na tomto zasadnutí, aby nevstupovali do 

priestorov Starej tržnice.  

 

 

 

OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je nadpolovičná prítomná eee väčšina všetkých 

poslancov a poslankýň, takže sme uznášaniaschopní.  

O ospravedlnenie neúčasti sa sa poprosili Adam Berka, 

Martin Kuruc, pán poslanec Káčer príde o jedenásť nula 

nula.  

A za overovateľov zápisnice z dnešného mes 

zastupiteľstva mestského za, zasadnutia mestského 

zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca a Lenku 

Antalovú Plavúchovú.  
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Aha, okej. Takže miesto Martina Kuruca môže niekto  

z jeho, z jeho klubu? Alebo mmm. Kukám na pána Buocika, 

môžte byť overovateľ? Pán Buocik? Ďakujem.  

Tak sa mi zdalo, že sa hlásite. Teraz ste sa aj 

postavili dokonca, tak, takže beriem to tak, že za 

overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána Buocika a pani 

Antalovú Plavúchovú.  

Prosím vás, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem veľmi pekne.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťštyri poslankýň a poslancov. 

Máme overovaný z over zvolených overovateľov 

zápisnice.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

 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  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  J. Uhler ÁNO 

 

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

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A navrhujem do návrhovej komisie na prípravu uznesení 

o o zvoliť poslancov Milana Vetráka a Petra Lenča a Elenu 

Pätoprstú. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu. 

Ďakujem veľmi pekne návrhovej komisie všeobecne za 

robotu, ktorú robí. Z tých diskusií niekedy vie 

vyabstrahovať to, čo sa ide hlasovať a niekedy celkom 

fuška.  

Takže, ďakujem veľmi pekne trom posla, dvom poslancom 

a jednej poslankyni.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 

 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  M. Vetrák NEHLASOVAL 

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 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže návrh ste dostali dňa 15. októbra.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 09. 2020 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 
- spracovateľ: sekcia financií  

3. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej 
výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom 
financií SR 
- spracovateľ: sekcia financií  

4. Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, 
možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného 
postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR 
Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 
- spracovateľ: sekcia financií 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 
- spracovateľ: sekcia financií  
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6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia financií  

7. Návrh personálnych zmien v komisii územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

8. Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného 
zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. 
Vrakuňa, parc. č. 1235/10 v správe organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu 
administratívnych kontajnerov vo vlastníctve 
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
6 žiadateľom 
- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

9. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži  
- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k Zmluve 
o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 
15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť 
nebytových priestorov na Plavárni Pasienky a 
predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov 
od účinnosti Dodatku č. 2/.../2020/N pre nájomcu M - 
GASTRO s.r.o., Junácka 4 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa  
- spracovateľ:oddelenie školstva, športu a mládeže 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, 
spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom 
v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 3319/34, spoločnosti  
AR Construction s. r. o., so sídlom v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. 
Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového 
spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej v ½  
a MUDr. Márie Pardubskej v ½ 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. 
Trnávka, parc. č. 14839/3 do vlastníctva Moniky 
Ružičkovej Kučerovej v celosti 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva 
Mgr. Radovana Slaninku 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod 
Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií 
Brčekovej 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická 
ulica, Igorovi Meixnerovi 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

19. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a 
Jaromírovi Botkovi 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

20. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 
1580/1,parc. č. 1581/1, Gronárska ulica 
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- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov,  
v stavbe  na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto,  občianskemu združeniu S.T.O.K.A 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 
7225 v Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu 
vodného hospodárstva 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. Dúbravka, parc. č. 1434, Antonovi 
Kovačičovi 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 
1414, k. ú. Dúbravka, pre British International 
School Bratislava, s. r. o.  so sídlom v Bratislave  
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného 
vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 
0447 06 00 uzatvorenej s  mestskou časťou 
Bratislava-Záhorská Bystrica 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

27. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o 
nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo 
dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o 
nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 
2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 
03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu združeniu  
Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 
v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti  3- 
izbového bytu nachádzajúceho  sa na Gercenovej ulici 
č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú 
školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

29. Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 
2 zo dňa 24. 09. 2020 
- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

30. Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán rekonštrukcií 
do konca roka 2020 a na rok 2021 
- spracovateľ: Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka 
primátora 

31. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 
pandémiou Covid-19 v Správe telovýchovných a 
rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

32. Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu 
členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto 
SR Bratislavu 
- spracovateľ: oddelenie kultúry 

33. Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti 
Mestský parkovací systém, s.r.o. 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

34. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

35. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu za rok 2019 
- spracovateľ: Ing. Vladimír Grežo, predseda 
predstavenstva BTB  
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36. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

37. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava 
a.s. 
- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

38. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 
- spracovateľ: oddelenie stratégií a projektov 

39. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2019 
- 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 zriadenie vecného bremena na časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21915, v prospech 
spoločnosti UniCredit Bank CzechRepublic and 
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom 
v Bratislave 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

42. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, 
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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43. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi 
Paláskovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

44. Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na 
Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo 
vlastníctve MH Manažment, a.s., do výlučného 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

45. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom 
garáží 
- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

46. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2021 
- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

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

49. Rôzne  

16.00 h vystúpenie občanov 

 

Informačné materiály 

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

 
b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy  
- spracovateľ: sekcia financií 
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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) Činnosť komunálneho podniku 

- spracovateľ: referát komunálneho podniku 
 
f) Zelené opatrenia na území hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia 
 
g) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Centrum voľného času Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 
h) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 
Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 
i) Informácia o vykonaných krokoch súvisiacich 

s nápravnými opatreniami k zisteniam správy 
o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ:sekcia sociálnych vecí 

 
j) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac august 
2020 
- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam teraz o ňom hlasovať, tak ako vám bol zaslaný 

a ako bol zverejnený.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Návrh programu tak ako bol zverejnený 

 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 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič ÁNOP. Strapák
 ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľujem si vám oznámiť, že materiál bod, pod bodom 

eee číslo 11, ide o, o predaj pozemku týkajúci sa VYDRICE 

DEVELOPMENT, z bodu číslo jedenásť navrhujem preradiť na 

bod číslo 6A, tak aby sme naozaj všetky tie veci kde 

potrebujeme trojpätinové väčšiny dali na začiatok.  

Takisto navrhujem, aby sme sťahujem mat, bod číslo 

osem. Tam nemusíme hlasovať. To sťahujem.  

Eee, bod číslo, počkajte Návrh na predĺženie obdobia 

vymenovania riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM - 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy, navrhujem zaradiť ako bod 

číslo 7A. 

A druhý materiál Návrh na uzatvorenie Zmlúv 

o spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava ako bod číslo 

37A.   

Takisto by som chcel navrhnúť, aby sme vymenili body 

číslo 33 a 32 na nejakú logickú súvislosť.  

A eee takisto navrhujem ešte doplniť materiál ako bod 

číslo 45A Návrh dodatku číslo 14 rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, eee eee by, nech sa páči, teraz je čas 

na vás, aby ste navrhli nejaké zmeny v programe.  
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Pán Cmorej,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja mám procedurálny návrh na vyradenie bodu na jeho 

prepracovanie a aby sme ho schvaľovali na ďalšom 

zastupiteľstve, konkrétne bod 6 Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky, a to z toho dôvodu, že 

keď som si študoval materiál, tak som zistil, že tento, 

toto vézetenko (VZN) podľa mňa, ak ma teda nevyvediete 

z omylu, tak vychádza zo staršej právnej úpravy, ktorá 

hovorí o tom, že herňa nemôže byť umiestnená vo 

vzdialenosti menej ako dvesto metrov od školy.  

Asi viete, že bola schválená novela zákona 

o hazardných hrách. Už je aj podpísaná pani prezidentkou. 

Neviem presne od kedy to je účinné, to si nepamätám, ale 

tam sme to predložili, tam, tam sme to dali na päťsto 

metrov.  

Takže, osobne si myslím, že ak by sme schválili toto 

znenie, tak sa nám to ešte môže obrátiť sa to proti nám, že 

verejnosť by nebola spokojná. A nemyslím si, že je vhodné 
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niečo teraz schvaľovať a potom za mesiac, dva to opäť 

meniť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Krajčír. 

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

Ja sa pridávam tiež ku kolegovi Cmorejovi.  

Naozaj, v národnej rade sme schvaľovali zákaz 

hazardu, ktorý hovorí o tom, že päťsto metrov od viacerých 

budov, nie ako je to dnes, že je to dvesto metrov iba od 

škôl, ale bude to päťsto metrov od sociálnych zariadení, od 

škôl, od úradov. Tým pádom vlastne vieme zakázať plošne 

hazard.  

Tiež som prekvapený prečo, keď od 1. 11. to má prísť 

do platnosti, prečo dva týždne pred tým ideme prijímať toto 

vézetenko (VZN). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 31 

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

Ďakujem veľmi pekne za toto upozornenie, ale možno 

teda ak by sme  stihli do začiatku budúceho roka prijať 

vézetenko (VZN) v takej ako že na legislatívu napasovanej 

súčasnú vézetenko (VZN), tak by to bolo fajn, ale inak si 

myslím, že je legálny, alebo legitímny postup, ak by 

poslaneckým vašim návrhom, páni kolegovia poslanci, sme 

toto vézetenko (VZN) upravili. Lebo v právomoci 

predkladateľa to asi nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Okej. To znamená, že pán Záhradník, chcete k tomuto 

alebo k niečomu inému? chcete k tomuto alebo k niečomu 

inému?  

Dobre. Tak poďme sa ale pobaviť o tomto bode, čo 

s ním urobíme, lebo trebalo by to nejakým spôsobom 

vyriešiť.  

Skúsme dať slovo, áno, nášmu právnemu. 
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Nech sa páči, organizačné, alebo právne. Skúste nám 

povedať, že ako to je.  

Ja som mal za to, že bola dohoda aj s petičiarmi, že 

všetko čo môžme a je ešte platné urobíme, ale nechcel by 

som niečo urobiť. Teda respektíve, oni, oni to od nás 

požadovali, ale nechcel by som urobiť niečo, čo bude 

zbytočne. 

Pán Cmorej.  

Pán Cmorej,  

nech sa páči. 

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

No, ja si nemyslím, že je úplne vhodné teraz meniť to 

vézetenko (VZN)  tu na zastupiteľstve a s nejakým 

pozmeňovákom, to by som sa, tomu by som sa radšej 

vyvaroval. 

Takže ak neni nejaký problém, že by sme to posunuli 

o mesiac, a ne nejakú lehotu niečo nestihneme, čo by mohol 

teda povedať spracovateľ, tak ja, mne to nedo, mne to 

pripadá ako najrozumnejšie riešenie stiahnuť to a  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) o mesiac. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Jenčík,  

nech sa páči, pán poslanec. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja si myslím, že kolega Cmorej ako poslanec dal 

návrh na stiahnutie a ja si myslím, že v tomto momente by 

sme mali hlasovať o tom, či ho siahneme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Nie o tom, že čo budeme robiť. Treba zahlasovať 

siahneme alebo nestiahneme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ale chcem, aby všetci poslanci mali nejakú plnú 

informáciu, že prečo to tam je a čo tým môže nastať.  

To znamená, že ja sa spýtam nášho právneho, eee, 

alebo máme, právne, máme nejakú odpoveď na to?  

Zatiaľ nemajú.  

Tak pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Možno len na vysvetlenie toho akým, prečo to ten, 

týmto procesom ide.  

Ja mám za to, že bolo pripravované všeobecne záväzné 

nariadenie v legislatívne, ktorá bola aktuálne platná. My 

nemôžme robiť vézetenko (VZN) tak, ako možno bude 

podpísané, alebo nebude podpísané alebo schválené 

v národnej rade.  

To znamená, dnes ešte je účinné v podstate tie, ten 

právny predpis, ktorý bol.  
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A týmto schválením neurobíme žiadnu chybu. Akurát od 

1. 11. budeme nutní upraviť to schválené dnes vézetenko 

(VZN)  na tie zmeny, ktoré sú z vyššej legislatívy 

vyplývajú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem pani starostke Aufrichtovej.  

Ak by sme stiahli tento návrh, tak by sa nám mohlo 

stať, že nebudeme mať nič a myslím si, že to by sme robiť 

nemali.  

A naozaj, možno by bolo rozumné presunúť tento bod 

programu skôr niekde na záver, aby sme sa dovtedy poradili 

a prípadne aj pripravili poslanecký návrh, ak už je 

v platnosti teda účinný, účinná tá novela, ktorú ste 

schválili v národnej rade. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Myslím, že to je dobrý nápad.  

Keď dovolíte, ostatní, pán Brat a pán Vetrák, možno 

by ste sa mohli stotožniť s tým, že presunieme tento bod, 

alebo dobre. Dokončíme k tomu di diskusiu.  

Pán Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len, chcel som sa uistiť o dvoch veciach.  

Jedna je tá, že ak budeme sťahovať bod šesť, aby sme 

tým omylom nestiahli aj šesť bé a všetky tieto ďalšie 

preradené veci. To je len technická. 

Druhá, že, že platnosť, pardon, účinnosť toho 

vézetenka (VZN) v materiáli je od 4. 1. pri. To znamená, že 

by nám vypladlo 1. 1., teda nový rok, ktorý je tam uvedený. 

Tak neviem, či ide o preklep, ale aj účinnosť toho 

vézetenka (VZN) by mala byť asi od 1. 1. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Vetrák, 

nech sa páči. Pán poslanec Vetrák. 

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

Podla mena, podľa môjho názoru je viacej riešení, len 

zhodou okolností to, ktoré bolo teraz navrhnuté ako 

procedurálny návrh, myslím, že už pani starostka Čahojová 

to spomenula, že my to pôvodné vézetenko (VZN)  teraz 

rozdeľujeme na dve vézetenka (VZN), pričom v každom z nich 

rušíme to pôvodné. A ak by sme vyradili to, kde máme teraz 

dvesto metrov, ale išli ďalej tým procesom tých dní do 

roka, kedy majú byť zakázané a to musíme schváliť do konca 

októbra podľa zákona, tak si vyšachujeme, alebo vyradíme aj 

tie vzdialenosti. 

Takže, podľa mňa ten procedurálny návrh je, je to 

také naj, podľa mňa najnešťastnejšie z tých riešení. A už 

skôr by som sa prikláňal k tomu, že buď to dať na koniec 

zastupiteľstva, dovtedy spraviť nejaký pozmeňujúci návrh, 

ktorý zafixujeme od 1. novembra, ale upozorňujem, že je tam 

zmena vzdialenosti z dvesto na päťsto metrov, čo je naozaj 

zásahom do podnikania tých subjektov. Nešlo to ani 

pripomienkovaním, nemali sa k tomu možnosť vyjadriť. Je to 
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také veľmi diskutabilné. Alebo potom (gong) to druhé 

riešenie ešte, ktoré  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Naše právne oddelenie,  

nech sa páči. 

 

Zástupkyňa právneho oddelenia magistrátu: 

Mala ešte vyjadriť vlastne k tomu všeobecne záväznému 

nariadeniu, kde vlastne stanovujeme zákaz tých dní, počas 

ktorých je zakázané teda hrať hazardné hry. Bude treba tam 

zmeniť tú účinnosť vlastne zo 4. 1. na 1. 1. keďže tam máme 

jeden zákazový deň 1. 1., takže aby to bolo v súlade. Tak 

to bude treba zmeniť tú účinnosť na 1. 1. 

Prikláňam sa taktiež vlastne k návrhu pána doktora 

Vetráka, že v podstate by sa pripravil nejaký pozmeňujúci 

návrh a presunul teda tento bod na koniec, aby sme to 

nejakým spôsobom zosúladili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Ja navrhujem. 

Ešte pán poslanec Cmorej, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len chcem upozorniť na jednu vec. Ak aj teraz my 

schválime len tie dni, s ktorými zrušíme to pôvodné 

vézetenko (VZN), vlastne vypadne nám tá vzdialenosť 

a povieme si, že za mesiac by sme schvaľovali toto 

vézeteden(VZN) upravené, je asi, je asi nezmysel, si 

myslieť, že, že, že teraz za ten mesiac by nám vznikli 

herne menej ako tých päťsto metrov, lebo však aj oni 

predpokladajú, že, že to opäť schválime.  

Takže ja si nemyslím, že ten mesiac bez tejto 

regulatívy by bol nejaký zásadný.  

A trošku sa obávam tej zmeny toho vézetenka (VZN) tu 

na zastupiteľstve aj kvôli tomu, že tých päťsto metrov neni 

vôbec prediskutovaných. 

Takže, ja len toto dávam na zváženie. Lebo 

uznášaniaschopnosť, viete, a všetky tieto veci, takže. No. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže skúsme si povedať, že teda aký je návrh.  

Vieme to posunúť niekde do stredu, nemusíme to 

posunúť na koniec. A medzitým cez obednú pauzu. Čo keby sme 

sa dohodli, že to bude prvý bod po interpeláciách poslancov 

po obednej pauze. Je obed, interpelácie a potom to bude 

prvý bod. Vieme sa takto dohodnúť?  

To znamená, že môžem dať. Dám to teda ako návrh, keď 

pán poslanec Cmorej bude súhlasiť. Urobme to tak. A myslím, 

že tu bude ešte dosť ľudí poobede a je to vézetenko (VZN)  

a medzitým sa to vyjasní. Aby sme náhodou neurobili niečo, 

na čo upozorňuje pán poslanec Vetrák. 

Takže, ako, dávam ďalšiu zmenu, keď vy ste s tým okej 

a budeme o tom hlasovať, že by sme to presunuli.  

Pani starostka,  

nech sa páči. Pani (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Môžme zapnúť?  

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

Ďakujem. 
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Keďže viem, že táto problematika je veľmi ostro 

sledovaná a mám skúsenosti z minulosti, nesmieme urobiť ani 

nejakú procesnú chybu,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 

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

ja by som poprosila pána poslanca Cmoreja, aby 

stiahol svoj návrh na stiahnutie tohto materiálu, aby to 

nebolo niekedy na súde nejako zle vysvetľované. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Cmorej,  

nech sa páči. 

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

Dobre. Tak aj oficiálne.  

Takže netrvám na svojom procedurálnom návrhu a teda 

mám za to, že je nahradený návrhom pána primátora preradiť 

to ako prvý bod po interpeláciách, tuším, či ako to bolo?  
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Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže, mmm. vlastne ja iba doplním to, že ďalšia 

zmena v programe bude, že bod šesť preraďujeme ako prvý bod 

po Interpeláciách po obede. Dobre?  

Áno? Pani, pani. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ne nepočujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, budeme potom o tom hlasovať.  

Poďme ešte ďa k ďalším bodom programu. Ja si to za 

zapisujem. Potom budeme musieť hlasovať o každom bode 

postupne zase.  

Nech sa páči pán Záhradník má slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor,  
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oceňujem opatrenia pre bezpečnosť, ktoré ste urobili, 

aby sa mohlo konať toto zastupiteľstvo. Musím povedať, že 

teda vrátane toho testovania, ktoré nebolo nič príjemné 

a všetkým nám vyhŕkli slzy, ktorých som videl, do očí pri 

tom testovaní, ale ja mám výhrady k tomu, ako magistrát 

zostavil program na dnešné rokovanie zastupiteľstva, lebo 

si myslím, že v dnešnej situácii naozaj je tam minimálne 

polovica bodov, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné pre 

život v Bratislave.  

Pripraviť nám štyridsaťdeväťbodové rokovanie, k tomu 

pridať ďalšie dva body, to znamená, naozaj mať 

päťdesiatjedna bodov a hovoriť teda, že chceme byť 

obozretní, tak ja si myslím, že minimálne možno tretinu 

vecí sme mohli prerokovať niekedy inokedy. Naozaj, sú tam 

predaje pár metrov štvorcových. Nič, ktoré by sa nedalo 

odložiť.  

Ja nebudem dávať procedurálny návrh teraz na 

vypustenie, lebo si myslím, že by ste to mali urobiť vy, 

alebo pán riaditeľ magistrátu, ale chcem vás požiadať, 

naozaj, pozrite sa na ten program a navrhnite nám 

v priebehu rokovania nejakú racionálnu redukciu, aby sme tu 

neboli do večera.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otázka je, že či môžme v priebehu rokovania meniť 

program? Ale môžme sťahovať body v priebehu rokovania, hej?  

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

oddelenia: 

Keď sa otvorí diskusia, tak a vyplynie z toho, že sa 

nebude schvaľovať, tak sa môže stiahnuť. Môže predkladateľ 

stiahnuť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že bod musíme uviesť až potom ho môžem 

stiahnuť? Nemôžem ho stiahnuť len tak, že poviem v strede 

rokovania, že sťahujem body?  

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

oddelenia: 

Môže, keď sa otvorí bod, môže sa hneď stiahnuť. Ale 

musí sa otvoriť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eš ešte stále môžme robiť samozrejme to, že budeme 

všetky majetkové robiť bez, bez intra, hej? A tak ďalej, 

hej? Čo sme, čo robievame niekedy.  

Nech sa páči, Jožo Krúpa, pán poslanec Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že sme tu na to, aby sme o veciach 

rokovali, na ktoré ľudia čakajú.  

Ja rozumiem, že informácie, alebo niečo, čo sa berie 

na vedomie, nie je také dôležité, ale všetky veci, ktoré 

potrebujú majetkové a ostatné veci, poprosím vás, 

neodkladajme bez ohľadu na to, či sa týka o jeden meter 

štvorcový, alebo o kilometrov metrov štvorcových. 

Uvedomme si, že ten život sa nesmie zastaviť. Pretože 

my nevieme, že či o mesiac bude situácia iná. O pol roka 

bude situácia iná. My sme na to, všetci z nás, podľa 

posledných informácií sme negatívne, sme negatívni, tak si 

myslím, že pokiaľ budeme naozaj zodpovedne fungovať, tak 

vieme veci schvaľovať a posúvať život v Bratislave ďalej. 
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Čiže, ja sa neprihováram za to, aby sme redukovali 

program. Je to podľa mňa zodpovednosť magistrátu. Rozumiem 

informačné materiály, alebo niektoré veci, ktoré bývajú aj 

také, že sa berú na vedomie, tie vypustime. Ale veci, ktoré 

súhlasia výslovne a ľudia na ne čakajú, poprosím, aby sme 

o nich rokovali.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja, urobíme taký kompromis, že dneska to už nechajme 

tak, skúsme si povedať všetky tie majetkové, ktoré si 

povieme, že môžu byť bez intra, alebo bez toho úvodného 

slova, urobme bez úvodného slova, kto chce, dostane 

samozrejme úvodné slovo. A ja si dám, že budúce rokovanie, 

ak nebude onlajn (on line), dáme menej bodov.  

Môj, môj cieľ bol mať dneska tridsať bodov, nevyšlo 

to, proste. Tam je toľko vecí, čo treba urobiť.  

Ale rozumiem obom poslancom.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, pani starostka Čahojová, nech sa páči. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prepáčte, že vás te, teda toľko vystupujem, ale 

k tejto veci by som mala návrh, keďže naozaj kolegovia 

z magistrátu sú chránení, vystupujú z aplikácie, budú 

vystupovať, my sme mnohí v aktívnej službe a momentálne 

v ešte ťažšej ako sme predpokladali, lebo pripravujeme 

celoplošné testovanie, takže tiež musíme sa aj nejakým 

spôsobom chrániť.  

Navrhla by som, keďže všetci sme dostali materiáli, 

zúčastňujeme sa komisií, bola rada, grémium, a aby sme 

všetky body prerokovali bez úvodného slova. Ak budú nejaké 

otázky, tak nech sa otvoria v diskusii.  

Čiže, aby sme išli čo najrýchlejšie. Potom ak sa 

ukáže, že to ide rýchlo, tak by sme to mohli stihnúť 

v omnoho kratšej dobe a nemuseli by sme redukovať počet 

bodov.  

Čiže, poprosila by som minimalizovať diskusiu a bez 

úvodného slova všetky body. Ak budú otázky, odznejú 

v diskusii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka.  

Myslím, že na toto sa môžeme akože zhodnúť, 

nepotrebujeme toto ohlasovať, že? To je nejaká akože zhoda, 

ktorú my si urobíme takto ústne vždycky, že?  

Dobre.  

Tak ja si myslím, že as, asi s tým môžme všetci 

súhlasiť. Kto bude chcieť to úvodné slovo, si ho vypýta 

a dostane ho. Súhlasím s tým.  

Takže, prosím vás, poďme schvaľovať všetky zmeny, 

ktoré sme urobili v programe.  

To znamená, a opäť sa spýtam raz. Musím ich postupne 

schvaľovať, že? Toto je, okej.  

Takže, prosím vás, hlasujte o tom, že bod číslo 11 

preradíme ako bod číslo 6A. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na preradenie bodu č. 11 ako bod č. 6A 
 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA 

DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 1 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO 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  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 NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tom, že eee, teraz sorry, moja 

chyba. Bod šesť A. Hlasujte o tom, že zaradíme bod číslo 7A 
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ako Návrh na predĺženie obdobia na vymenovanie riaditeľa 

príspevkovej organizácie MARIANUM ako 7A. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Samozrejme, body, ktoré sú takto vložené, budú 

vysvetlené.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na zaradenie bodu č. 7A 
 

Návrh na predĺženie obdobia vymenovania riaditeľa 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
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Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
Antalová Plavúchová NEHLASOVAL 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  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 ZDRŽAL SA  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím, za zaradenie bodu ako 37A 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) Uzatvorenie zmlúv 

o spolupráci so spoločnosťou METRO. 37A. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jeden, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-návrh na zaradenie bodu č. 37A 
 

Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so spoločnosťou 
METRO Bratislava, a.s. 

 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  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  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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  J. Uhler ÁNO 
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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 ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte o bode číslo 6, ktorý bude zaradený 

ako prvý bod po Interpeláciách poobede.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-prerokovanie bodu číslo 6 po obede po bode Interpelácie 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania 

herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 Prítomní: 36 Áno 36 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO 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  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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A myslím, že posledná zmena je, hlasujte, prosím vás 

o výmene bodu 32 a 33. 
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Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dúfam, že som na nič nezabudol. Je, je všetko? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor, 

Ešte ten rokovací poriadok ste zaraďovali a keďže 

v úvode sťahujete materiál a je, je program schválený ako 

celok, tak aj to stiahnutie pri schválenom programe je 

zmenou 

(gong) 

programu. Čiže, aj to treba dať. 

A ten. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-výmena poradia bodov 32 a 33  
 

Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti Mestský 
parkovací systém, s.r.o. 

 
Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov 

Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 
 

 Prítomní: 36 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte sme nezaradili, myslím že, eee áno, ďakujem, 

Milan.  

Hlasujme o návrhu dodatku číslo štrnásť rokovacieho 

poriadku mestského zastupiteľstva ako bod číslo 45A. 
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(gong) 

Uhm. To sa ospravedlňujem. Neviem jak mi ušlo.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

A vlastne musíme teda hlasovať aj o tom, že sťahujem 

osmičku, hej?  

Prosím, hlasujte o tom.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

-zaradenie bodu č. 45A  
 

Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 36 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 4 

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová  J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
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 ZDRŽAL SA  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím vás, o stiahnutie bodu číslo 8. 

Osem. 

Takže hlasujeme o stiahnutie bodu číslo osem.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ  

 
-vypustenie bodu č. 8 z programu  

 
Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa 

týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc. č. 
1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo 
vlastníctve organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 6 žiadateľom 
 

 Prítomní: 37 Áno 35 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  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  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že konštatujem, že máme program dnešného 

rokovania mes eee mestského zastupiteľstva schválený 

a ukončený.  
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(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 09. 2020 

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

3. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej 
výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom 
financií SR 

4. Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, 
možnosti jednostranného zápočtu, možnosti 
odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného 
mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL 
ESTATE, a.s. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
podmienkach umiestňovania herní na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

6A. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, 
spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v 
Bratislave 

7. Návrh personálnych zmien v komisii územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

7A. Návrh na predĺženie obdobia vymenovania riaditeľa 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy 
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9. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove 
pri kríži 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k 
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo 
dňa 15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu 
o časť nebytových priestorov na Plavárni Pasienky 
a predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu 
10 rokov od účinnosti Dodatku č. 2/.../2020/N pre 
nájomcu M - GASTRO s.r.o., Junácka 4 v Bratislave 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 3319/34, spoločnosti AR 
Construction s. r. o., so sídlom v Bratislave 

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. 
Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového 
spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej v ½ a MUDr. 
Márie Pardubskej v ½ 

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. 
Trnávka, parc. č. 14839/3 do vlastníctva Moniky 
Ružičkovej Kučerovej v celosti – Stiahnutý z 
rokovania predkladateľom 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva 
Mgr. Radovana Slaninku 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie 

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod 
Rovnicami, MUDr.KataríneJantákovej a Ing. Emílií 
Brčekovej 

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

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

20. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 
1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 
1874/5 - Stiahnutý z rokovania predkladateľom 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, 
v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, občianskemu združeniu S.T.O.K.A 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 
7225 v Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu 
vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, 
Antonovi Kovačičovi 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 
1414, k. ú. Dúbravka, pre British International 
School Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného 
vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 
0447 06 00 uzatvorenej s mestskou časťou 
Bratislava-Záhorská Bystrica 

27. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o 
nájme nebytového priestoru č. 07 83  0785 11 00 zo 
dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o 
nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 
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2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 
05. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu 
združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so 
sídlom v Bratislave 

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3-
izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej 
ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre 
Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave 

29. Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B 
bod 2 zo dňa 24. 09. 2020 

30. Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán 
rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 

31. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 
pandémiou Covid-19 v Správe telovýchovných a 
rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

32. Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti 
Mestský parkovací systém, s.r.o. 

33. Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu 
členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné 
mesto SR Bratislavu 

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

35. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu za rok 2019 

36. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 
2020 

37. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku 
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z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava 
a.s. 

37A. Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so 
spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. 

38. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

39. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2019 

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 

41. Návrh na zriadenie vecného bremena na časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21915, 
v prospech spoločnosti UniCredit Bank 
CzechRepublic and Slovakia, a.s., pobočka 
zahraničnej banky, so sídlom v Bratislave - 
Stiahnutý z rokovania predkladateľom 

42. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku 

43. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi 
Paláskovi, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa 

44. Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na 
Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo 
vlastníctve MH Manažment, a.s., do výlučného 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
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45. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C, 
vlastníkom garáží 

45A. Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

46. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2021 

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

48. Interpelácie 

49. Rôzne 

 

Informačné materiály 

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

 
l) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy  
- spracovateľ: sekcia financií 

 
m) 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 

 
n) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
 
o) Činnosť komunálneho podniku 

- spracovateľ: referát komunálneho podniku 
 
p) Zelené opatrenia na území hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia 
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q) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Centrum voľného času Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 
r) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii 
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 
Bratislava 
- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 
s) Informácia o vykonaných krokoch súvisiacich 

s nápravnými opatreniami k zisteniam správy 
o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
- spracovateľ:sekcia sociálnych vecí 

 
t) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac august 
2020 
- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 
Bratislavy 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
09. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme rovno ísť na to.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 73 

To znamená, že Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 

30. 9. 

Organizačné oddelenie. 

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

oddelenia: 

Bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

To znamená, že informáciu máte bez bez úvodu, to 

znamená, že hlasujeme o tom. 

Prosím. 

Otváram diskusiu. Pardon, otváram diskusiu.  

Je otvorená diskusia, je.  

Tak prosím, hlasujte.  

Prosím, hlasujte. 

Ježiš, pardon, sa ospravedlňujem.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Tak k bodu jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod jedna. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

Čiže, ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

jednak v bode A berieme na vedomie v bode jedna 

splnené uznesenia, tam sú tri, 

v bode dva máme jedenásť priebežne plnených uznesení, 

potom pod bodom bé (B) schvaľujeme určenie nových 

termínov u jedného z uznesení z roku 2010,  

v bode štyri zrušujeme štyri uznesenia  

a v bode päť budeme schvaľovať zmenu znenia textu 

uznesenia číslo 565/2020. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovali traja poslanci alebo poslankyne. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 1-Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných  

k 30. 09. 2020 
 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 3 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  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  
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R. Tešovič  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  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO 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 

 

 
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   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

1.2 č.   482/2020 časť C bod 1 zo dňa 25. 6. 2020 

1.3 č.   487/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 

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

2.3 č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

2.4 č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

2.5 č.     64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
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2.6 č.   673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 

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

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

2.9 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 

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

2.11 č.   196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 

 

B. schvaľuje 
 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. 
č.  

nositeľ uzn 
esenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

3.1 primátor 

1020/2010 
časť B bod 2 
zo dňa 1. 7. 
2010 

k 15. 9.  
nový termín: 
vždy 
októbrové 
zasadnutie 
MsZ 

T: 26. 11. 
2020 

 

4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

4.1 č. 1030/2017 bod 1 alternatíva č. 2 zo dňa 8. 12. 2017 

4.2 č. 1031/2017 body 1 až 5 zo dňa 8. 12. 2017 

4.3 č. 1034/2018 bod 1podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 

4.4 č. 1097/2018 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2018 
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5. Zmenu znenia textu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 565/2020 bod 2 zo dňa 24. 9. 2020 nasledovne: 

 

Pôvodný text v znení: 

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 protipandemických opatrení Biela 

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. 

sa nahrádza textom v znení: 

„2. poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur pre projekt 

Biela noc Bratislava 2020 žiadateľa Biela noc o.z., 

a zároveň poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur 

žiadateľovi BRAK pre projekt BRAK – Bratislavský knižný 

festival.“ 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dva, Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy na rok 2020. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo náv. 

Pani Poláčiková,  

nech sa páči. 

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela podať k tomuto bodu doplnenie uz 

navrhnutého uznesenia, ale asi po predstavení toho bodu. Či 

môžem už teraz?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No my sme sa bavili, že nebudú predstavenie tých 

bodov, lebo to bolo prerokované na finančnej komisii 

a inde. To znamená, že (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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úvodné slovo, treba povedať, chceme úvodné slovo k tomuto 

bodu?  

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

A my máme ale, je to iniciatíva siedmich poslancov na 

doplnenie tohto bodu. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Tak ho doplňme. V kľude, akože poďme rovno na to 

doplnenie.  

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Dobre? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Dobre. 
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Čiže, k navrhnutému uzneseniu navrhujeme doplniť bod 

číslo sedem, predložiť na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva alternatívne využitie ubytovne MADIS ešte 

pred jeho kúpou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Akej ubytovne? Prepáčte, ja som nerozumel?  

 

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

MADIT. Vo Vrakuni.  

Je to, totižto my sme sa nedostali, my sme tento bod, 

nedostali k tomu bližšie informácie, prečo sa presunuli, 

presunula dotácia na nákup nájomných bytov vo Vrakuni práve 

na kúpu tohto, tej, tohto zariadenia z tejto dotácie, 

štátnej dotácie? A preto by sme chceli vedieť teda ten účel 

a alternatívne využitie, pre koho a akú cieľovú skupinu. 

Aké tam budú náklady dodatočné na rekonštrukciu a tak 

ďalej? 

Ďakujem. 

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

Okej, dobre.  

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Teraz, ak som správne rozumel, to mal má máte, pani 

poslankyňa, nejaký pozmeňujúci návrh? Lebo ja tu žiadny 

nemám predložený. Tak len sa chcem uistiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. To je poslanecký návrh. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. Ale nie je tu žiadny zatiaľ ako predložený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, jasné.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Alebo doplňujúci, to už je v zásade jedno, len, len 

aby som ho, sme o ňom mohli hlasovať.  

Ako zmena do uznesenia.  

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

 

neznámy rečník: 

Môže, môžem komentár za predkladateľa?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. Takže máme tu, máme tu doplňujúci návrh priamo 

do uznesenia, kde máme teraz šesť bodov, ale dopĺňa sa 

siedmy bod v znení: 

Predložiť na najbližšie zasadnutie,  

čiže takto, po A bude schvaľuje zmenu rozpočtu a teda 

ten bod sedem bude predloženie na najbližšie zasadnutie MsZ 

HM SR BA alternatívne využitie ubytovne MADIS ešte pred, 

ešte pred jej kúpou. Teda tej ubytovne.  
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Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. O tomto 

doplňujúcom návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o doplňujúcom návrhu. 

(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 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

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

 
-doplňujúci návrh p. Poláčikovej-predložiť na najbližšie 

MsZ informácie týkajúce sa ubytovne MADIS 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
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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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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 NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

No a teraz budeme schvaľovať zvyšok uznesenia, teda 

tých prvých šesť bodov, ako boli pôvodne, ako sú navrhnuté 

v uzne, v návrhu uznesenia. 

Nech sa páči, 

pán primátor, môžte dať hlasovať o tom.  

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 bo bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

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

 
hlasovanie o pôvodne navrhnutom uznesení, t. j. o prvých 

šesť bodoch 

 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  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  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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 24 941,00 Eur, 

2. zníženie bežných výdavkov o 1 037 587,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 1 795 000,00 Eur, 

4. zníženie kapitálových výdavkov o 1 435 042,00 Eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií o 702 570,00 

Eur, 

6. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 617 870,00 

Eur, 

7. predloženie na najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva alternatívne využitie ubytovne MADIS, 

ešte pred jeho kúpou. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI PRI 
UZATVORENÍ ZMLUVY S MINISTERSTVOM 
FINANCIÍ SR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Bod číslo tri. Návrh na schválenie 

podmienok návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení 

zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Uznesenie je pomerne rozsiahle, nebudem ho čítať 

celé, ale budeme schvaľovať jednak návrh na prijatie 

bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych 

finančných aktív v zmysle paragrafu 13 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to v súlade 

s podmienkami poskytovateľa, 
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v bode bé (B) budeme splnomo, a splnomocňujeme pána 

primátora na podpísanie tejto zmluvy o návratnej finančnej 

výpomoci, 

a v bode cé (C) žiadame pána primátora o obmedzenie 

čerpania účelového úveru ku koncu tohto roka, ktoré sme 

schválili uznesením 485/2020 na maximálnu sumu päť miliónov 

Eur celkom s platnej úverovej zmluvy na rok 2020. 

Môžte dať o tom, pán primátor, 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 jedna a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 3-Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej 
výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom financií SR 

 Prítomní: 38 Áno 37 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  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  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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 
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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 ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci 

pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom financií SR 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

1. návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 
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zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovanej 

na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 

z 12. augusta 2020 v sume výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií SR 

z júna 2020, a to 9 308 872,00 Eur, so štvorročnou 

splatnosťou istiny v rokoch 2024 – 2027, 

2. prijatie vládnej návratnej finančnej výpomoci v roku 

2020 v súlade s podmienkami poskytovateľa. 

 
 

 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na podpísanie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci, 

poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

§ 262 ods. 1 v spojení s § 269 ods. 2 zákona SNR č.513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

zabezpečiť prijatie návratnej finančnej výpomoci v zmysle 

časti A tohto uznesenia. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
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o obmedzenie čerpania účelového úveru k 31. 12. 2020, 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 485/2020 zo dňa 25. 06. 2020 

na maximálnu sumu 5 000 000,00 Eur celkom z platnej 

úverovej zmluvy na rok 2020 v prípade prijatia návratnej 

finančnej výpomoci podľa časti A tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 4 PRÁVNA ANALÝZA K EXISTENCII MOŽNOSTI 
VYMÁHANIA, MOŽNOSTI JEDNOSTRANNÉHO 
ZÁPOČTU, MOŽNOSTI ODPLATNÉHO 
POSTÚPENIA PEŇAŽNEJ POHĽADÁVKY 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY VOČI 
SPOLOČNOSTI J & T REAL ESTATE, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo štyri. Právna analýza k existencii 

možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, 

možnosti odplatného postú 

(poznámka: počuť slová – mužský hlas „Ideš k tomu?“) 
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Čo som? A prepáč. 

Možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky 

hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti džej end tí 

rila stejt (J & T REAL ESTATE). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani Pätoprstá. 

Ja si dovolím požiadať o vý vyjadrenie právnej 

kancelárie, ktorá k tomuto dávala stanovisko.  

Mne v tomto materiáli chýba stanovisko finančnej 

komisie aj zmluvu, ktorá sa, aj zmluva, ktorá sa spomína 

v tomto materiáli. Neviem, či je tu niekto, ktorý by nám 

mohol k tomuto textu niečo povedať.  

Ja tam mám viacero otázok. Spomína sa tam dar 

špecifi, špecifickej nehnuteľnosti, ktorá nie je 

špecifikovaná o aké nehnuteľnosti by sa jednalo? Takisto 

tam nie je ten text zmluvy.  

Nechcem zdržovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie. Tak v tom prípade 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

A  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

poprosím pripojiť sekciu financií, ktorá čaká a dá 

myslím, k tomu otázky a odpovede. 

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

poslankyňa MsZ: 

zároveň by som chcela dať aj uznesenie, návrh na 

doplnenie, to znamená, zoberme to na vedomie a žiadame 

predložiť materiál opätovne na najbližšie zastupiteľstvo 

doplnený o stanovino, stanovisko finančnej komisie 

a doplnený o text zmluvy spomínanej v stanovisku. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otázka je taká. 

Čo sa deje? Vieme?  
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Ak sú nejaké otázky a mám pripojiť finančnú, sekciu 

financií pripojíme a môže zodpovedať všetky otázky. Ak nám 

stačí toto uznesenie, tak urobíme toto uznesenie. Dobre?  

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

Je tu pán Dobiáš. To znamená, že ak je nejaká otázka 

na pána Dobiáša, nech sa páči.  

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

Teraz neviem, bude, bude najprv odpovedať na pani 

Pätoprstou, môžem ja v rámci, teda neviem, či som zapnutý, 

neviem, či mi beží čas. Ak mi beží čas, tak poviem aj ja 

nejaké moje otázky, aby mohol potom naraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Dobiáš, 

počúvate nás?  Počujete nás?  

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

Ja vás počujem. Haló, počujeme sa?  

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

Áno. Počujeme sa.  

To znamená, poprosím, aby sa zo, aby sa zopakovala 

otázka. 

Nech sa páči,  

Milan Vetrák a potom asi pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem pekne. 

Keďže nevidím ten čas, tak požiadam radšej 

o predĺženie, aby mi náhodou neskončilo medzitým. Ale 

nebudem mať toľko otázok, aby som to využil.  

Ja som si tú právnu analýzu prečítal a chcem sa 

opýtať na tieto veci.  

Prvá je tá, že teda, neviem či to je na pána Dobiáša, 

alebo na pána primátora.  

Ono, ono v podstate kameňom úrazu je tam to, že bola 

nie veľmi dôsledne, alebo skôr nedôsledne vedená účtovná 

evidencia priamo na magistráte. My sa nevieme dopátrať 

toho, čo je, čo je základom to tej, o čom je tá pohľadávka. 

K čomu by to sa dalo spárovať. Čiže otázka je, že či sú 

ešte nejaké možnosti v rámci magistrátu niečo dohľadať, či 
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ešte, alebo už, už to bolo tak všetko prehľadané, že už 

nenájdeme určite nič? To je prvá otázka. 

Druhá, druhá otázka je, že tuná keď sa spomína v tom 

riešení o zápočte, uvádza sa za akých podmienok by bol ten 

zápočet možný, ale nie je v tej časti uvedené, či vôbec 

existuje taká pohľadávka na strane mesta, ktorá by sa dala 

započítať.  

Akože, nepriamo to z toho vyplýva, ale ja 

predpokladám, že asi tá právna kancelária nemala prehľad 

o pohľadávkach mesta, a preto sa k tomu nevyjadrovala, ale 

teda, ak sa viem mesto vyjadriť k tomu, vedenie mesta, pán 

primátor a pán Dobiáš, že či teda nie sú žiadne pohľadávky, 

ktoré majú tú splatnosť z pred roka 2008, respektíve 2014, 

to je tá druhá otázka.  

A tretia vec je, pri tom poslednom riešení, tam máme 

postúpenie pohľadávky, kde v podstate tá najväčšia výhrada 

je taká, že ak by to aj nebodaj niekto chcel, čo je teda 

tiež otázne, že by sme museli potom mu nahradiť škodu, 

pokiaľ by sme sa netrafili do povahy tej pohľadávky.  

Otázka je, či to, či to neskúsiť aspoň z takého 

pohľadu, že či by mal niekto záujem s tým, že v nejakej 

zmluve o tom postúpení by sa vymedzili jednak tie prípady 

kedy by bolo možné a za akých podmienok nahradiť tú škodu. 

A zároveň viazať tú sumu, za ktorú tú pohľadávku by sme 
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predali, po nejakú dobu pre prípad, že by teda sa stalo 

naozaj to, čo sa tam popisuje ako riziko, že by si od nás 

ten, komu ju postúpime tú škodu, naozaj vymáhal. Že či, či 

neskúsiť aj takéto riešenie, lebo toto tam tiež nie je. 

S týmto sa tam tiež nepracuje. Sú tam samozrejme spomenuté 

tie riziká toho postúpenia.  

Ďakujem pekne. Za mňa všetky otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otázka ešte od pani Pätoprstej a potom pán Dobiáš 

odpovie, odpoviete na to naraz. Dobre?  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len pripomeniem, alebo doplním pána Vetráka, že ak 

si pamätáte pri predaji pékáó (PKO), tam bola vlastne ako 

keby zrušená, alebo zmenená tá eee teda tá hodnota za tie 

pozemky, ktoré vlastne do dnešného dňa neboli vyplatené? Či 

náhodou to nemôže s týmto súvisieť.  

Čiže, či toto bolo preskúmané?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Poprosím o odpovede od pána Dobiáša, riaditeľa sekcie 

financií.  

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

Dobre.  

Tak ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som (poznámka: nezrozumiteľné slovo) chcel 

povedať, že potom poprosím ešte aj oddelenie a prá právne 

oddelenie, ktoré, ktoré je zastúpené na zastupiteľstve, 

pretože sme boli s nimi dohodnutí, že sa k tejto analýze 

vyjadria.  

Ja za sekciu financií dve, dve veci odpoviem.  

Čo sa týka informácií, ktoré sme dohľadávali, tak 

všetky informácie, ktoré sme sa snažili nájsť a ktoré sa 

nám podarilo, podarilo identifikovať, boli postúpené aj tej 

právnej kancelárii.  

To znamená, že nepredpokladám, že by sme dokázali 

nájsť ešte iné informácie ako sme predložili v tejto 

analýze. To je jedna vec. 

A druhá vec, čo sa týka tej pohľadávky ako takej.  
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Tá bola odpísaná. Neznamená to však samozrejme to, že 

by sme nemohli s touto pohľadávkou ďalej pracovať, alebo 

pohľadávkou, ktorá sa nenachádza v účtovníctve, že by sme 

nemohli ďalej pracovať. To sme si, myslím že vyjasnili ešte 

aj pred týmto, pred touto analýzou.  

A čo, čo sa týka akoby toho návrhu pána, pána 

poslanca, tak tam si viem predstaviť, že na základe tejto 

analýzy je možné ešte urobiť nejaké kroky, ale 

nepredpokladám, že my dostaneme iné informácie.  

To znamená, to  ako som povedal. K iným informáciám 

sa nedostaneme, tie kroky odporúčané aj právnou 

kanceláriou, aj našim právnym oddelením sú, že ďalej 

postupovať nie je možné. My stále hľadáme nejaký ten 

priestor, ale neviem si predstaviť, kam by sme sa vedeli 

s touto pohľadávkou ďalej presunúť.  

Ako, ja poprosím naozaj akoby vyjadrenie právneho 

oddelenia k tejto analýze, na ktorej spolupracovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A poprosím eee, eee právne oddelenie. Nech sa páči. 

Sekcia právnych činností, máte slovo.  
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JUDr. Rastislav   Š o r l , poverený vedením sekcie právnych 

činností: 

Dobrý deň.  

Čo sa týka vypracovanej analýzy, bola vypracovaná na 

základe podkladov, ktoré vlastne dodávala sekcia financií.  

To znamená, všetky, všetky a všetky názory, ktoré sú 

k tomu vedené na základe toho, čo sa podarilo ako keby 

dohľadať na magistráte, teda na hlavnom meste 

v účtovníctve.  

Základom celého je, už ako spomínané, že je problém 

spárovať právny základ pohľadávky s tým, čo je vedené, 

vedené v účtovníctve a z tohto titulu nie je možné to celé, 

celé stotožniť.  

Čo sa týka samotného zápočtu, tak ako je uvedené 

v meno, v samotnom stanovisku, je, je možné konštatovať, že 

jednostranný zápočet už premlčanej pohľadávky možný nie je.  

Iba výnimka je, ak by sme mali pohľadávku, ktorá by 

bola práve z obdobia rovnakého ako je táto pohľadávka.  

A podľa nám dostupných informácií, ale sekcie 

financie sa rovnako nepodarilo, pán Dobiáš ma doplní možno, 

dohľadať pohľadávku, ktoré by sme mali voči tejto 

spoločnosti z daného rozhodného obdobia.  
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Čo sa týka eee požiadavky pani Pätoprstej na 

doplnenie toho textu samotnej zmluvy, samozrejme, to vieme, 

vieme, vieme to dodať.  

Eee. Čo sa týka eee požiadavky pána poslanca Vetráka, 

postúpenia akoby podmienok, za ktorých by bola pohľadávka 

postúpená, je samozrejme, v zmluve o postúpení pohľadávky 

je možné znížiť riziko náhrady škody, avšak nie je možné ho 

vylúčiť.  

Eee. Takže, takto za sekciu právnych činností. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák.  

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

Ďakujem pekne. 

Tak ešte len teda naozaj pre istotu, aby to bolo 

jasne povedané.  

Čiže pri tom zápočte nie je momentálne mesto nemá 

pohľadávku, ktorá by bola splatná spred roka 2008 alebo 14 
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a, a teda, ktorú by vedelo započítať. Teda aby to jasne 

odznelo, že taká nie je. Lebo z tohto materiálu to 

nevyplýva, či taká je, alebo nie je. 

A to druhé teda, to k tomu, k tomu, pardon, ods 

postúpeniu pohľadávky, teda áno, vždy tam bude to riziko. 

Otázka je teda, že či je za zámerom alebo tým ďalším 

krokom, že sa skúsi či existuje nejaký záujemca, ktorý by, 

by si tú pohľadávku vedel prevziať, alebo či sa o to ani 

nebudeme pokúšať? Za, samozrejme, podmienok, kde by sme 

znížili to riziko, alebo by sme viazali tú sumu, ktorá by 

mohla byť potencionálnou sumou náhrady škody zatiaľ niekde 

na účte mesta, ne, a proste ju tam mali viazanú ako v rámci 

nejakých rizík teda.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Reaguj. Na to reakcia, nech sa páči. Alebo pani 

Pätoprstá, neviem, čo znamená, že je to červeným. Nič.  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 
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Ja sa chcem spýtať, tú zmluvu niekto podpisoval za 

magistrát. Predpokladám, že to bol primátor. Či ste sa 

obrátili aj o pomoc o informáciu na teda tú vteda, vtedy 

zodpovednú osobu, ktorá podpísala tú zmluvu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za to môžem povedať ja.  

Mali sme stretnutie na túto tému aj s bývalým 

primátorom, aj šéfkou sekcie, to nebola financií, to bola 

šéfka odb, oddelenia účtovníctva, kde samozrejme sme sa, 

ale bohužiaľ, nič nedozvedeli. Respektíve dozvedeli sme sa, 

že to je všetko v poriadku.  

Takže, to nás nejak neposunulo. 

Okej. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

ja by som ešte poprosil, lebo ja som sa tam pýtal 

v rámci tej diskusie 

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

Á, pardon. Ešte chcela asi odpovedať, áno, áno. 

Pán, pád Dobiáš,  

nech sa páči, odpovedzte ešte na tú otázku. 

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

Áno. Na na tú otázku akoby z toho predmetného obdobia 

nemáme žiadnu pohľadávku, ktorú by sme vedeli takto 

započítať. 

Takže, to je akoby jasná odpoveď k tomu.  

 

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

A k tomu teda, či sa pokúsime robiť niečo s tým 

postúpením aspoň v rovine, že zistíme, či sú nejakí 

záujemcovia? Alebo to neplánujete?  

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

Priznám sa, že na základe tejto analýzy sme to 

neplánovali. Ako, môžme sa na tento bod ešte raz pozrieť. 

Ako, to je moja odpoveď v tomto momente.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Dobre. 

Ďakujem pekne- 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Máme k pôvodnému zneniu uznesenia predložený jeden 

pozmeňujúci návrh. Doplňujúci návrh, ktorý vlastne ani nie 

je nejakým novým bodom toho uznesenia, ale je to doplnenie 

toho znenia, ktoré tam máme predložené.  

To doplnenie spočíva v tom, že teda by sa tam pridala 

druhá veta. Čiže, nebudeme brať na vedomie len informáciu 

o záveroch právnej analýzy, ale budeme žiadať predlo, no, 

to by inak malo byť asi novým  bodom. Dobre. 

Tak opravujem sa.  

Čiže, budeme najprv schvaľovať doplnenie nového bodu 

do  návrhu uznesenia v znení: 

žiada, pri, mestské zastupiteľstvo žiada primátora 

predložiť materiál opätovne na najbližšie zas mestské za, 

na najbližšie mestské zastupiteľstvo doplnený o stanovisko 
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finančnej komisie a doplnený o text zmluvy spomínanej 

v stanovisku, spomínanej v právnom stanovisku. 

Čiže, toto je, toto bo bé (B) ako doplnenie návrhu 

uznesenia. 

Prosím vás,  

pán primátor, dajte 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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod č.4-Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, 
možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného 

postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy 
voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 

 
návrh p. Pätoprstej – doplnenie bodu B – predložiť materiál 
na nasledujúce zastupiteľstvo doplnený o zmluvu, uvádzanú 

v právnom stanovisku 
 
 

 Prítomní: 39 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 
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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   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať ešte o pôvodnom znení uznesenia 

v tej časti, ktorú sme neschvaľovali, z ktorej sa stane 

teda časť A alebo bod a) uznesenia. 

Čiže, berieme na vedomie informáciu o záveroch 

právnej analýzy, ktorá sa týka peňažnej pohľadávky hlavného 

mesta voči džéen džé end tí rilistejt akciová spoločnosť  

(J & T REAL ESTATE, akciová spoločnosť). 
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Pán primátor,  

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) 

Use uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo päť. 

Prítomných štyridsať. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 4-Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, 
možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného 

postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy 
voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 

 Prítomní: 40 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

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  

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 NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 
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koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti 

jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia 

peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči 

spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o záveroch právnej analýzy k existencii možnosti 

vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu a možnosti 

odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR 

Bratislavy voči J & T REAL ESTATE, a.s., v sume 

1 051 963,09 Eur s príslušenstvom. 

 
B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť materiál opätovne na najbližšie Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy doplnený o 

stanovisko komisie finančnej stratégie a pre správu a 

podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
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hlavného mesta SR Bratislavy a doplnený o text zmluvy 

spomínaný v stanovisku. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O ZÁKAZE PREVÁDZKOVANIA 
HAZARDNÝCH HIER NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY POČAS DNÍ USTANOVENÝCH 
TÝMTO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tom prípade ideme ďalej. Bod číslo päť. Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením. 

O otváram diskusiu. 
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Nie, nie. My sme presunuli ten ďalší bod, ktorý bol 

o fyzickom umiestňovaní. Toto je bod, ktorý hovorí o dňoch, 

kedy, tých pätnástich dňoch, kedy nemôže byť otvorený 

hazard, ktoré treba urobiť. Je to povinná jazda kvôli 

zákonu.  

Takže, pán Vetrák, máte slovo?  

 

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

Ďakujem pekne. 

Budem sa snažiť čo najkratšie. Ale pre istotu, ak by 

som náhodou prekročil ten pôvodný čas, tak prosím 

o predĺženie.  

V prvom rade taký, taký technický pozmeňujúci návrh.  

Navrhujem, aby v texte materiálu, čiže v samotnom 

návrhu vézetenka (VZN) v paragrafe 5  

sa slová:  

4. januára 2021 

nahradili slovami 

1. januára 2021. 

To je vlastne celý pozmeňujúci návrh.  
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Odôvodnenie je, že aj v dôvodovej správe sa uvádza, 

že toto nariadenie, toto vézetenko (VZN) by malo nadobudnúť 

účinnosť 1. januára a tak to bolo vlastne aj deklarované 

pánom primátorom, ešte keď sme sa bavili o návrhu programu. 

Tak predpokladám, že, že sa to aj tak chcelo, len toto je 

nejaký preklep v tom paragrafe o nadobudnutí účinnosti. 

No a teraz len krátko k tomu, čo sa tu ešte deje. 

A čo sme v návrhu programu trocha diskutovali.  

Ono, vlastne zákon nám umožňuje, aby sme, aby sme 

ešte rozšírili počet dní v roku, kedy by mal byť hazard 

zakázaný. Tie dni sa mi zdajú také najvhodnejšie,  ktoré 

tam boli vybraté. Ja to ani nenamietam.  

No a k tomu ďalšiemu návrhu uznesenia, to sa budeme 

baviť ešte, ešte v priebehu, počas prestávky. Takže k tomu 

sa vyjadrovať nebudem.  

A k tomu, čo je navrhnuté v tomto návrhu uznesenia, 

vlastne ani ďalšie nejaké výhrady, alebo vylepšenia nemám.  

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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A nie. Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

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

Prosím vás, čo to hučí? Aby to bolo počuť potom 

vlastne na tom zázname.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to klimatizácia, ktorou kúrime, lebo dostal som 

esemesku od niekoho, že je tu zima, tak som dal zakúriť. 

Môžem to zrušiť.  

Chvíľku, chvíľku to bude bežať, zakúri sa a ja budem 

hovoriť hlasnejšie a bude to lepšie. Dobre?  

Otázka je, či je dobre používať kúrenie klimatizáciou 

počas kovidu. Asi nie. To znamená, že dám to vypnúť rovno. 

Dobre?  

Tak to sa ospravedlňujem. Pošlem esemesku.  

Ale, toto by malo len hnať teplý vzduch donútra, 

nemalo by to. Ale to je jedno. Dám to vypnúť.  

Okej. Ospravedlňujem sa.  
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Dobre.  

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže budeme najskôr hlasovať o o tom pozmeňujúcom 

návrhu, ktorý som predložil, kde meníme dátum nadobudnutia 

účinnosti tohto vézetenka (VZN) zo 4. januára na, 2021, na 

1. januára 2021. 

Ja len pripomínam, že je to návrh vézeten (VZN), čiže 

tam je kvalifikovaná väčšina tri pätiny prítomných 

poslancov. 

Môžte dať o tom návrhu, pán primátor, 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 tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením 
 

pozmeňujúci návrh p. Vetráka – zmena v dátume účinnosti VZN 
 

 Prítomní: 40 Áno 39 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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 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  

 
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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 
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Teraz po schválení pozmeňujúceho návrhu pristúpime 

k schváleniu návrhu uznesenia. 

Teda schvaľujeme všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy počas 

dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Môžte dať o tom, pán primátor, 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 štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsať. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod č. 5-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením 
 

hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení ako o celku 
v znení prijatej zmeny 

 

 Prítomní: 40 Áno 40 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  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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 
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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 ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 

záväzným nariadením 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území hlavného mesta SR Bratislavy počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou 1. 

januára 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 6A NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, PARC. Č. 885/13 A PARC. Č. 
545/4, SPOLOČNOSTI VYDRICA 
DEVELOPMENT, A.S., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 
(POZNÁMKA: PÔVODNÝ BOD 11) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme. Ďakujem pekne. Ideme na bod šesť bé (B), Návrh 

na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci 

sa pozemkov v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, 

spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len formálne chcela, nakoľko je dohodnutý 

postup, že hlavné mesto v prípade takýchto predajoch 

požaduje od mestskej časti stanovisko, nakoľko my máme za 

to, že kým do do tridsať dní neodpovieme, tak sa to berie 

ako súhlas. Ale ešte neuplynulo tých tridsať dní, chcem za 

Staré Mesto vyjadriť, že Staré Mesto súhlasí s tým, aby sa 

tieto pozemky odpredávali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja som sa len chcel spýtať, lebo možno som si to len 

nevšimol niekde v tom materiáli, ale v akom stave je to 

memorandum? Lebo ono sa tam počíta aj s tým, že bude potom 

memorandum o využití toho priestoru. Aj tej Vodnej veže 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

a tak ďalším (poznámka: nerozumiteľné, hovoria naraz 

poslanec aj predsedajúci) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bolo predstavované včera, je podpísané dneska. Aj zo 

strany magistrátu, aj zo strany developera.  

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len doplním, pardon.  

Ďakujem za slovo. 

Ja len doplním to, čo ste povedali, vážený pán 

primátor, aj kolegovi Vetrákovi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, pán poslanec, dávajte si rúšku, aby sme. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 130 

Aj keď rozprávame?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

no hej. my rozumieme všetci, aj keď 

 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Aha. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aby to bolo v poriadku.  

Ďakujem. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Čiže, čiže chcel som len povedať toľko, že včera bola 

tá prezentácia cez, cez zum (Zoom). A naozaj musím 

pochváliť aj Miša Radosu, bolo to veľmi dobre pripravené, 

do dozvedel som sa všetky informácie, ktoré som potreboval.  

Ten, kto mohol, určite sa mal zapojiť, pretože 

ušetrili sme si obrovské množstvo času. A myslím si, že za, 

urobilo sa tam veľký kus roboty.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

ďakujem za slovo. 

Ja sa len spýtam, lebo keďže ideme bez úvodného 

slova, tak to nezaznelo, že ktorú z tých alternatív 

uprednostňujete, o ktorej budeme hlasovať ako o prvej. 

O dvojke?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tá drahšia.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Dobre. Tá drahšia. Takže o alternatíva dva. 

Ďakujem pekne za spresnenie. 
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Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa, 

ospravedlňujem sa, veľká, veľký problém.  

Dostal som, že tu máme občana do diskusie. T 

o znamená, že hlasujme o tom, že do diskusie môže 

vstúpiť pán občan Lendel Andrej k tomuto bodu.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, neviem kde je občan. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Občan by mal byť hore s mikrofónom niekde.  

Áno. Nech sa páči, máte slovo. 

Skoro som zabudol, ospravedňujem sa ešte raz všetkým.  

Občan   Mgr. Andrej    L e n d e l :  

Vážené pani poslankyne, vážené páni poslanci, vážené 

vedenie mesta,  
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nestojím tu pred vami len ako zástupca developera 

spoločnosti Lukron, ale aj ako Bratislavčan a chcel by som 

vás veľmi pekne poprosiť za podporenie tohto návrhu 

odpredaja pozemku, aby sme spoločne opäť dali život tomuto 

pomaly päťdesiat rokov spustošenému miestu Bratislavy. 

Ďakujem pekne. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže budeme schvaľovať uznesenie v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj 

pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto do výlučného 

vlastníctva spoločnosti VYDRICA Divilopment (DEVELOPMENT) 

za kúpnu cenu stanovenú na základe vzájomnej dohody a to vo 
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výške milión aj päťsto Eur s tými podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžte dať, pán primátor, o tomto uznesení hlasovať 

s tým, že je to osobitný zreteľ, takže tam sú tri pätiny 

všetkých poslancov. 

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 nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsať. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 6A-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti 
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 
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(poznámka: pôvodný bod 11) 
 

 Prítomní: 40 Áno 37 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 NEHLASOVAL 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO 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  

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  
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P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA 

DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 885/13 – ostatné plochy vo výmere 929 

m², zapísaného na LV č. 1656, a parc. č. 545/4 – ostatné 

plochy vo výmere 16 m², ktorý bol GP č. 28/2020 odčlenený z 
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pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545 – 

ostatné plochy vo výmere 3 114 m², zapísaného na LV č. 

1656, do výlučného vlastníctva spoločnosti VYDRICA 

DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Legionárska 10, Bratislava, 

IČO 51733064, za kúpnu cenu stanovenú na základe vzájomnej 

dohody so spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom 

Legionárska 10, Bratislava, IČO 51733064, a to celkove za 

kúpnu cenu 1 000 500,00 Eur, 

 

 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 90 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 vzťahov k pozemkom, na ktoré 

bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie č. 
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986/39423/2011/STA/Klo-UR zo dňa 19. 10. 2011, a ktoré 

stavebníka oprávňuje na dotknutých pozemkoch realizovať 

investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 7 NÁVRH PERSONÁLNYCH ZMIEN 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 na bod číslo osem, eee, sedem. Návrh 

personálnych zmien v komisii územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdá 

Pán Vlačiky. Pán poslanec Vlačiky.  
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Nech sa páči,  

pán Vlačiky. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len chcel veľmi pekne poďakovať všetkým 

kolegom, ktorí sa zúčastňovali komisie za spoluprácu 

a keďže zostávam členom komisie, tak sa teším aj na ďalšiu 

spoluprácu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, samozrejme, aj ja vám za odvedenú prácu.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Mám dve poznámky k tomuto návrhu.  

Jednak dávam návrh, aby sme nepostupovali tajným 

hlasovaním, ale aby sme verejne zvolili pre, nového 

predsedu komisie, ak teda niekto o to má záujem, lebo tá 

druhá moja poznámka je, že to meno tu nie je uvedené. Tak, 
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by som chcel požiadať, ak teda má niekto o to vôbec záujem, 

z tohto materiálu sa zdá, že nie, zatiaľ, tak aby sa 

spresnilo to meno. A teda potom aby sa aj hlasovalo o mojom 

návrhu, že nebudeme tajným hlasovaním vyberať nového 

predsedu komisie, ale, ale v zmysle rokovacieho poriadku na 

základe verejného hlasovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Pani Pätoprstá. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak, vyzerá to tak, že ako podpredseda budem viesť 

túto komisiu, ale budem mať potrebu v prípade, že by som 

bola chorá, alebo by som nemohla, potrebovala by som 

nejakého zástupcu.  

Neviem teda, či sa mám sama seba nominovať, alebo je 

niekto. Ja som teda poprosila pána Petroviča, že či by to 

neviedol, ale teda on vravel, že na to nemá čas. Prípadne 

pani Kratochvílová keď niekoho navrhne, budem rada.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Však le le Lenka.  

To znamená, že hla hladá sa. Teraz to budete vy ako 

podpredsedkyňa viesť a hľadá sa predseda, hej?  

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

poslankyňa MsZ: 

Okej. No tak niek 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ja som myslel, že má máme dohodu na to. Nemáme.  

Nech sa páči,  

pani Kratochvílová, zareagujte.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Riešili sme to na klube pred dvomi dňami našom. 

Zatiaľ je to tak, ako povedala pani Pätoprstá. Hľadáme 

človeka, ktorý bude viesť túto komisiu a hľadáme teda aj 

spôsob ako by tá komisia bola ešte proste progresívnejšia, 

alebo eee nestíhame preberať možno všetky dôležité témy, 
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ktoré sú tam. A to teraz myslím hlavne na témy životného 

prostredia.  

Takže ďakujem pani Pätoprstej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Áno, ďakujem za slovo.  

Ja teda vzhľadom na to, čo bolo povedané, potom by 

som v rámci rozpravy, ak to stihnem, navrhol vypustenie 

toho bodu cé (C), lebo ten je tam teraz nadbytočný, z toho 

návrhu uznesenia. Ak je s tým takto súhlas. Ja to ešte 

rýchlo teraz spíšem na papier a v rám, prihlásim sa v rámci 

rozpravy. Myslím, že tú minútu máme zrušenú, tak by som to 

ešte mohol stihnúť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Tak, to znamená, že teraz som sa trochu 

stratil, ospravedlňujem sa.  

Dobre. Do do dobehnime asi diskusiu. 
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Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som mal iba otázku, eee skôr k forme ako k obsahu. 

Ak to dobre chápem, tak pán poslanec Vlačiky sa 

vzdáva funkcie predsedu v tej komisii, zároveň však v tom 

bode bé (B) ako keby ho volíme znovu do tej istej komisie. 

A ja predpokladám, že on členom je.  

Čiže, či to je potrebné, aby to béčko (B) tam bolo. 

To je moja prvá otázka. 

A druhá otázka je, že samozrejme, tie dohody ohľadom 

predsedu asi budú širšie, ale ak to nechce vykonávať pán 

poslanec Petrovič, ja by som určite si ho dovolil odporučiť 

pani poslankyňu Pätoprstú, ktorá  podľa mňa je vhodný 

človek na toto. Ale nie je to samozrejme, moje portfólio to 

riešiť, ale určite ju odporúčam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pán, pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ja len na na spresnenie. My volíme osobitne členov 

a osobitne predsedov komisie. Čiže, ono to nie je 

automaticky. Ako formálne to takto správne, podľa mňa, ako 

a to navrhuje.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Kolegy, kolegyne, kolegovia,  

ja by som sa chcel vyjadriť k tomuto bodu v tom 

zmysle, že možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, rozdeliť 

túto komisiu na dve. To znamená, mať jednu komisiu územného 

a strategického plánovania a mať druhú komisiu životného 

prostredia. Ja sa naozaj domnievam, že aj to životné 

prostredie tým trošku trpí, že to je, že to je spojené.  
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Mám skúsenosti aj s mestskej časti, že naozaj, pokiaľ 

tie komisie fungovali osobitne, tak boli efektívnejšie, 

lebo každá tá komisia si to vie posúdiť z toho svojho 

pohľadu, zo svojho hľadiska.  

A dokonca si myslím, že by sme vedeli aj primäť 

odborníkov, ľudí, ktorí sa tej agende venujú, aby naozaj na 

tú komisiu chodili, aby, aby boli efektívni. Toto je môj 

návrh, aby sme sa minimálne zamysleli nad touto vecou.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Kríž.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len veľmi krátko. 

Pripájam sa k tomu, čo povedal pán ko poslanec 

Tešovič. Chcem ako, ako pamäť tohto zastupiteľstva 

pripomenúť, že takto rozdelená komisia bola vo volebnom 
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období 2010 – 2014, vtedy ešte naozaj to životné prostredie 

asi nebola pre mesto taká veľká priorita, aby si tá komisia 

udržala vlastnú agendu. A však za desať rokov sa doba aj 

mesto posunulo a myslím si, že životné prostredie by si 

naozaj už v dnešnej dobe zaslúžilo vlastnú komisiu. Čiže, 

určite to podporujem.  

Ale pripomínam, že to už tak raz bolo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne. 

Ono ja sa už neviem prihlásiť riadnym príspevkom, 

takže takto navrhnem vypustenie toho bodu cé (C) z návrhu 

uznesenia, keďže som pochopil, že zatiaľ nie je dohoda na 

novom predsedovi komisie. Tak je to tam nadbytočné potom. 

Čiže, navrhujem vypustenie bodu cé (C) uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Ja navrhujem jednu vec.  

Pani starostka,  

hneď vám dám slovo. 

Iba jedna vec, že eee my sme chceli v podstate urobiť 

to, aby sa tam abdejtovali (upgrade) tí ľudi v tej komisii. 

Ale áno, je tu diskusia o tom, že tú komisiu 

rozdelíme na dve časti tak, aby, aby, aby bolo proste jedna 

životné prostredia a druhá ten, ten územný rozvoj. To 

znamená, že navrhujem, aby sme dneska urobili to 

odstúpenie, ktoré tu bolo chcené a ktoré sa už dlhšie 

avizovalo a nemusíme zvoliť predsedu a môžme ako keby eee 

sa dohodnúť na tých dvoch komisiách. Dobre?  

To ale chcem ja urobiť trošku s klubmi, podiskutovať 

na grémiu, alebo v nejakom fóre, aby všetci s tým boli, 

všetci s tým boli v poriadku, preto to dneska ešte sme 

neriešili.  

Pani, s faktickou pani starostka Aufrichtová a potom 

pani starostka Ferenčáková. 

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

Len aby sme dodržiavali rokovací poriadok. Dá sa vo 

faktickej dávať pozmeňovací návrh?  
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No tak potom netreba nájsť niekoho, alebo nech si to 

osvojí, že o tom cé nebudeme hlasovať, ale nie, že to urobí 

poslanec vo faktickej.  

No však, však preto hovorím, že inú formu ako to, že 

to bolo vo faktickej navrhnuté.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. Dobre.  

Pravdepodobne to stiahneme.  

Pani Ferenčáková,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa pridávam teda k návrhu pána poslanca Tešoviča. 

Som pôs, som členkou komisie územného plánu od roku 2007. 

Čiže vtedy vlastne komisie územného plánu naozaj sa 

zaoberala týmito otázkami týkajúce sa územného plánu. Potom 

teda došlo k nejakej fúzii. Ale tak ako životné prostredie, 
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aj, aj územný plán sú dneska naozaj veľmi nosnými témami. 

Čiže každá jedna oblasť by si naozaj zaslúžila mať komisiu. 

A potom sa stáva taká vec, že vlastne komisia územného 

plánu prerokúvava len otázky životného prostredia. Čiže, 

naozaj. A opačne.  

Čiže, toto je jeden, jeden by som povedala, že 

konštruktívny návrh, ktorý treba podporiť a aby si obidve 

komisie a obidve oblasti teda zaslúžili teda tú pozornosť, 

akú si vyžadujú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová nie je. To znamená, že pán 

poslanec Brat. 

Alebo počkáme na pani starostku? Či môžme ísť ďalej?  
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No tak ste sa prehodili. Pán poslanec Brat a potom 

vy, pani starostka.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som sa prihlásil kvôli tomu, že pokiaľ je 

z procesného hľadiska potrebné navrhnúť stiahnutie bodá cé 

(C), aby sme o ňom mohli hlasovať, tak je, je to aj môj 

návrh. Len v tom prípade, že by to bol problém v tej forme, 

ako to odznelo doteraz, ako poukázala pani starostka.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja len spresním, že my to nemáme vylúčené explicitne 

v rokovacom poriadku. Nie je to veľmi štandardné takto to 

robiť, robievalo sa to už aj v minulosti, ale keďže pán, 
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pán poslanec Brat to povedal er v riadnom príspevku, tak, 

tak ja tiež sa prihováram, poďme radšej čistejšie cez ten 

riadny príspevok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

To znamená, že eee odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

Ale iba zhrniem to, čo sme sa dohodli.  

Prebehne ešte diskusia mimo zastupiteľstva 

o rozdelení tejto komisie. A dneska môžme vypustiť bod cé 

(C) myslím. Odhlasujeme si to a a budeme pokračovať na 

tomto ďalej. A potom na ďalšom zastupiteľstve keď to bude 

pripravené. Dobre?  

Okej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii teda.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Takže budeme teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Brata, a to že z návrhu uznesenia, alebo 

v návrhu uznesenia za vypúšťa bod cé (C). 

Prosím, pán primátor, dajte o tomto 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 tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných štyridsať. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.7-Návrh personálnych zmien v komisii územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
návrh p. Bratta-vypustenie bodu C z uznesenia 

 

 Prítomní: 40 Áno 39 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 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO 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  

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   J. Buocik ÁNO 

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. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať o bodoch A a bé (B) uznesenia, 

ktoré sú nezmenené.  

Čiže, jednak berieme na vedomie, že pán poslanec 

Vlačiky sa vzdáva funkcie predsedu komisie územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

mestského zastupiteľstva 

a v bode bé (B) volíme pána poslanca Vlačikyho za člena 

tejto komisie dňom 22. októbra 2020.  

K tomu dňu platí aj to vzdanie sa funkcie predsedu 

komisie.  

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 dva. 

Prítomných štyridsať. 

Ďakujem pekne. 

 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.7-Návrh personálnych zmien v komisii územného a 

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

 

 Prítomní: 40 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 
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P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh personálnych zmien v komisii územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

že Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, sa vzdáva 

funkcie predsedu komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 22. 

októbra 2020. 

B. volí 

Mgr. Martina Vlačikyho, PhD., 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 22. októbra 2020. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DOMOVE PRI 
KRÍŽI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo deväť, Návrh prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v Domove pri kríži. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 159 

nebytových priestorov v katastrálnom území Dúbravka s tou 

podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia a za sumu 

päťtisíctri Eur aj dvadsaťtri eurocentov na rok za celý 

predmet nájmu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dneska mi nejde karta. To znamená, že preskočili sme 

sedem A. 

Môžme odhlasovať toto a vrátime sa na sedem A, alebo 

musíme ísť na sedem A.  

Ja sa ospravedlňujem, ja som to tu nemal napísané.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No, toto keď sme už v hlasovaní, by sme mali 

odhlasovať  
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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: 

a potom sa vrátime 

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: 

k tomu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

A je to osobitný zreteľ, tak tri pätiny všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

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

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 tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 9-Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri 
kríži 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 162 

 Prítomní: 41 Áno 39 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 ÁNO 

M. Vlačiky NEHLASOVAL 

 

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

J. Káčer  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  

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  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

schváliť 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 nebytových priestorov vo 

výmere 260,24 m² evidovaných na LV č. 4331, parc. č. 

3449/29, parc. č. 3449/30, parc. č. 3449/31, parc. č. 

3449/32, parc. č. 3449/278, parc. č. 3449/281, parc. č. 

3449/313, k. ú. Dúbravka, za účelom prípravy a podávania 

celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a 

zamestnancov Domova pri kríži za 5 003,23 Eur/rok za celý 

predmet nájmu pre podmienky na vyhlásenie verejného 
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obstarávania. Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú počas 

trvania zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb, 

s podmienkou: 

Schválenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

znení neskorších predpisov s podmienkou, že po ukončení 

verejného obstarávania bude uzatvorená nájomná zmluva za 

celý schválený predmet nájmu s úspešným uchádzačom vo 

verejnom obstarávaní, ktorý splnil všetky zákonom stanovené 

podmienky a vzišiel zo súťaže z verejného obstarávania ako 

poskytovateľ stravy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 7A NÁVRH NA PREDĹŽENIE OBDOBIA 
VYMENOVANIA RIADITEĽA PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCIE MARIANUM - POHREBNÍCTVO 
MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa. Teda vráťme sa na bod sedem 

A doplnený, Návrh na predĺženie obdobia vymenovania 

riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy ako bod číslo sedem A. 
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Možno poviem iba k tomu zopár slov.  

My teraz sa zaoberáme tým, či pán riaditeľ splnil 

všetky podmienky, ktoré sme mu dali na ročnú eee ročné ako 

keby fungovanie. Eee taká bola podmienka zastupiteľstva, 

ktoré si dalo pred rokom. Neprišli sme ešte k výsledku.  

To znamená, ale keďže sme v období, v akom sme a a tá 

kríza a tá druhá vlna je tu, tak navrhujeme teraz na nejakú 

dobu určitú predĺžiť, predĺžiť čas jeho fungovania. Bavíme 

sa, myslím že tam je, šesť mesiacov je tam s tým, že keď si 

povieme, že to tak nemá byť, tak vieme to okamžite zmeniť 

a vyhlásiť konkurz na nového riaditeľa. A keď si povieme, 

že to je všetko v poriadku, tak to bude pokračovať s tým, 

že my to teraz evalvujeme, riešime to.  

Takže, to je celé.  

Odo odov otváram diskusiu. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela využiť túto príležitosť a podeliť sa 

s vami s mojou skúsenosťou na pohrebe minulý týždeň, nebola 

ani náhodou dobrá.  
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Chcem vlastne poprosiť, aby možno medzi tie úlohy, 

ktoré pán riaditeľ má, bola pridaná úloha vylepšenia 

nejakého toho technického zabezpečenia krematória, keďže 

som zažila to, čo som zažila.  

Išlo o pohreb veľmi teda veľkým počtom akoby 

účastníkov, ktorí sa chceli so zosnulým rozlúčiť. Všetci, 

samozrejme, vieme a tolerovali sme, alebo akceptovali sme 

obmedzené možnosti zúčastniť sa vnútri obradu. Takže boli 

sme viacmenej zmierení s tým, že budeme vonku. Ale akosi 

sme očakávali, že bude obrad prenášaný a teda aj nejaký ten 

prístup obradníčky nebol veľmi korektný. A a teda vznikali 

tam zbytovč zbytočné stresové situácie.  

Takže, moja, moja prosba na pána riaditeľa, zrejme 

bude potvrdený vo funkcii, aby skutočne bolo zabezpečené 

technicky vybavenie krematória tak, aby bol, bolo 

prispôsobené tejto novej situácii, kedy nemôžu ľudia byť na 

obrade vnútri, ale sú nútení zostať vonku.  

My sme skutočne ne, ani nepočuli čo sa vnútre deje, 

ani nevideli, pritom krematórium obrazovku aj, aj 

reproduktory nejaké mikrofóny má.  

Ale musím aj zároveň dodať, napísala som takú, 

nechcem povedať hneď že sťažnosť, ale také upomenutie pánu 

riaditeľovi a reagoval veľmi profesionálne. Obratom som 

dostala odpoveď. Vysvetlenie o tom, či teda argumentácia 
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krematória bola korektná, to ťažko posúdim, to je tvrdenie 

proti tvrdeniu. Myslím si, že teda zamestnanci tam sú tak 

či tak v stresových situáciách pri každom jednom pohrebe. 

Takže by mali byť asi odolní a mali by trochu k tým zosnu, 

teda rodine zosnulého pristupovať trochu citlivejšie.  

Ale hovorím, veľmi by bola pomohla tá technika, ktorá 

tuná úplne zlyhala.  

Ale ďakujem pánu riaditeľovi za včastnú, promptnú 

a dô dôkladnú odpoveď na moje sťažnosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán hlavný kontrolór. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som sa chcel len vo všeobecnosti vyjadriť, lebo 

ja som si teraz aj otvoril materiál z minulého roku, kde 

bola schvaľovaná voľba súčasného riaditeľa MARIANUMu 

(MARIANUM) a jasne tam bolo napísané, že hlavné mesto 

vytvorí jasné, objektívne, realistické a ambiciózne 

výkonnostné kritériá úspechu príspevkovej organizácie 
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a tieto kritériá budú riadne zverejnené a budú hlavným 

mestom vyhodnocované.  

Ja sa priznám, ja som tieto kritériá nenašiel nikde 

zverejnené. Čiže, možno by bolo vhodné povedať, či existujú 

takéto kritériá. Lebo máme viacero príspevkových 

organizácií a máme niektoré organizácie príspevkové, kde sú 

taktiež riaditelia len na nejaké obdobie. v bétébé (BTB) 

mám dojem je na jeden rok, v BIBe je takisto.  

Čiže, aby sme boli možno transparentní, tak povedať 

aké sú kritériá a buď splnil alebo nesplnil. Lebo ak 

riaditeľ nesplnil kritériá, tak nechápem, prečo by sme mali 

predlžovať pracovný pomer.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Polakovič. 

Pa pani, s faktickou pani starostka Aufrichtová. 

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

Pán kontrolór,  
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v tý, v tejto situácii sa naozaj ale zle nastavujú 

nejaké objektívne kritériá, keď pol roka si funguje úplne 

i v inom režime spoločnosť. Iba, to je iba, že fakt sa to 

ťažko dá dneska nastaviť, že keď bétébé (BTB) má mať nejaký 

počet návštevníkov, tak to bude taký prepad v tomto roku, 

bez toho, že je kvalita vo vedení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. 

Vlastne ja som mal veľmi podobný príspevok ako pán 

hlavný kontrolór. Čiže to isté ma vlastne zaujímalo.  

Ja len teda chcem dodať nejaký svoj názor, aj teda po 

včerajšom článku ohľadom krematória a teda nejakej vôle 

alebo teda skôr nevôle pána architek architekta Milučkého 

ohľadom umiestnenia eee elementu, ktorý teda on tam 

nechcel, ale teda pán Šramko tvrdí, že chcel osobne. Je to 

veľmi kontroverzný celý článok. Odporúčam si ho prečítať. 
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Ja by som bol naozaj rád, keby vlastne po roku sa 

riadne vyhodnotila skúsenosť s pánom riaditeľom a teda 

pristúpilo ideálne k novému výberovému konaniu. 

Ja si pamätám, že vlastne to výberové konanie bolo 

ukončené tak, že nemalo víťaza a teda pán Šramko tam bol 

postúpený kvôli tomu, že vlastne bol zastupujúci riaditeľ, 

a teda bolo to na rok. A osobne som očakával, že po tom 

roku prebehne už nové konanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Viem, že sme sa dohodli, že nebudeme sa veľmi 

vyjadrovať, ale nedá mi. Naozaj, ja na pre pekné pocity 

a skúsenosti na pohreby veľmi asi tam chodím za inými, za 

iným účelom, ale bol som v krematóriu pri inej 

príležitosti. Bol som sa s pánom riaditeľom stretnúť a bol 

som teda, bol som zvedavý na niektoré veci. Ukázal mi 

areál, ukázal mi práce, ktoré tam prebiehajú.  

Ja by som chcel aj touto cestou poďakovať. Podľa mňa 

pán riaditeľ Šramko za ten rok posunul tú organizáciu 
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niekam. S tým, že, že naozaj, ja som bol, ja som proste na 

mieste videl, že naozaj veci fungujú, veci sa hýbu dopredu. 

Viem, že niektoré veci možno ešte neboli vyhodnotené aj 

možno kvôli kovidu (COVID), ale, ale to sa všetko nejakým 

spôsobom dá v priebehu tých na najbližších mesiacoch proste 

vyriešiť a chcel by som sa mu aj touto cestou poďakovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Buocik. 

Ďakujem pekne. 

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

Ja budem parafrázovať kolegu Grendela, že ani zosnulí 

sa nesťažujú.  

Teraz vážne. Ja som dobre počúval pána hlavného 

kontrolóra, tam bolo jasne určené to ročné kritérium. Na 

druhej strane je pravda aj tá, čo povedala pani starostka 

Aufrichtová. Urobme všetko pre to, aby sa táto situácia 

nezopakovala znova za pol roka. Jednoducho, aj v tejto 

zmenenej situácii, tá zmenená situácia možň, nemusí trvať 

pol roka, tá zmenená situácia môže trvať rok, dva. Už musí 

byť úplne jasné, či ten človek je človekom na správnom 

mieste, alebo nie.  
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Teraz za to zahlasujem, ale už v budúcnosti určite 

nie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže tento materiál bol dodatočne zaraďovaný a to 

uznesenie nie je nejaké dlhé, tak ho prečítam celé. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu predlžuje obdobie vymenona 

vymenovania inžiniera Borisa Šramka za riaditeľa 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, 

IČO 17330190, do 30. apríla 2021. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa osem, 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 7A-Návrh na predĺženie obdobia vymenovania riaditeľa 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 

 Prítomní: 39 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 8 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  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám.  

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

M. Vlačiky ZDRŽAL SA 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. NEHLASOVAL 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predĺženie obdobia vymenovania riaditeľa 

príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
predlžuje 

obdobie vymenovania Ing. Borisa Šramka za riaditeľa 

mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, 

IČO 17330190, do 30. apríla 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
2/.../2020/N K ZMLUVE O NÁJME 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 5/2012 ZO 
DŇA 15.06.2012, KTORÝM SA ROZŠIRUJE 
PREDMET NÁJMU O ČASŤ NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV NA PLAVÁRNI PASIENKY A 
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PREDLŽUJE PLATNOSŤ NÁJOMNEJ ZMLUVY 
NA DOBU 10 ROKOV OD ÚČINNOSTI 
DODATKU Č. 2/.../2020/N PRE NÁJOMCU 
M - GASTRO S.R.O., JUNÁCKA 4 
V BRATISLAVE AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať a to je Návrh na schválenie 

Dodatku číslo 2 2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

a tak ďalej, a tak ďalej, prenájom em Gastro (M – GASTRO) 

na Junáckej 4. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať dodatok číslo 2 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov zo dňa 15. 6. 2012, ktorým 

rozširujeme predmet nájmu. A je to osobitný zreteľ. Tým, že 

cena nájmu celkom je vo výške 

päťdesiatštyritisícstodeväťdesiatjedna Eur aj sedemdesiat 

eurocentov a s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. Osobitný zreteľ, teda tri pätiny všetkých 

poslancov je potrebná na schválenie. 
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Pán primátor,  

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 tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 10-Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k 
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 
15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť 
nebytových priestorov na Plavárni Pasienky a predlžuje 
platnosť nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov od účinnosti 
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Dodatku č. 2/.../2020/N pre nájomcu M - GASTRO s.r.o., 
Junácka 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Prítomní: 39 Áno 38 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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  

 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO 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   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k Zmluve o 

nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 15.06.2012, 

ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť nebytových 

priestorov na Plavárni Pasienky a predlžuje platnosť 

nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov od účinnosti Dodatku č. 

2/.../2020/N pre nájomcu M - GASTRO s.r.o., Junácka 4 

v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa dodatok k zmluve 

o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 

zo dňa 15. 06. 2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu 
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o časť nebytových priestorov vo výmere 184,32 m² na celkovú 

výmeru 392,26 m² na Plavárni Pasienky, predlžuje platnosť 

nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov od účinnosti dodatku 

č. 2/.../2020/N pre nájomcu M – GASTRO s. r. o., Junácka 4 

v Bratislave, za ročnú cenu nájmu celkom v sume 

54 191,70 Eur podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca bude mať pred podpisom dodatku uhradené všetky 

záväzky zo zmluvného vzťahu voči mestskej príspevkovej 

organizácii Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 
PARC. Č. 3319/34, SPOLOČNOSTI AR 
CONSTRUCTION S. R. O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej, a to je bod číslo dvanásť, Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemku v Bratislave,, parcelné číslo 3319/34, spoločnosti 

a er konstrkšn (AR Construction). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som práve chcela poprosiť pána predsedu finančnej 

komisie, aby sa k týmto majetkovým bodom vyjadril vždy za 

finančnú komisiu, aby sme mohli v pokoji hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa. Áno, ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa aj hlásim o slovo. 

Ja chcem dať touto cestou pozmeňujúci návrh k tomuto 

bodu. Návrh na zmenu navrhovaného uznesenia s tým, že 

pôvodné znenie slov  

za kúpnu cenu celkove štyridsaťsedemtisíc 

tristoosemdesiatštyri celá štyridsaťdeväť eura 

navrhujem nahradiť textom: 

za kúpnu cenu dvestoosemdesiatdeväť Eur za meter štvorcový, 

čo pri výmere dvestošesťdesiatsedem metrov štvorcových  

prestavuje kúpnu cenu celkove 

sedemdesiatsedemtisícstošesťdesiattri Eur.  

Táto cena v podstate vyšla z rokovania finančnej 

komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Najskôr budeme teda hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca, ktorý by som prosil mi ho doručil, lebo ho 

nemám zatiaľ.  

(poznámka: čaká sa na doručenie písomného návrhu za 

zmenu uznesenia v písomnej podobe návrhovej komisii) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, 

že v texte uz, v text uznesenia sa za, sa slová 

za kúpnu cenu celkove štyridsaťsedemtisíc 

tristoosemdesiatštyri Eur aj  štyridsaťdeväť eurocentov,  

sa tento text nahrádza slovami: 

za kúpnu cenu dvestoosemdesiatdeväť Eur na meter štvorcový, 

čo pri výmere dvestošesťdesiatsedem metrov štvorcových  

prestavuje kúpnu cenu celkove 

sedemdesiatsedemtisícstošesťdesiattri Eur.  
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Dajte o tomto pozmeňujúcom návrhu, pán primátor, 

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 tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 12-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so 

sídlom v Bratislave 
 

pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 39 Áno 38 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 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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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  

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  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz už aj s touto zmenou budeme schvaľovať samotný 

text návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území 

Ružinov do výlučného vlastníctva spoločnosti a er 

konstrakšn (AR Construction) spoločnosť s ručením 

obmedzeným, obmedzením za kúpnu celu, ktorú sme si už 

schválili a s podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

 

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

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa štyri, 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 12-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
parc. č. 3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so 

sídlom v Bratislave 
 

hlasovanie o celku v znení prijatej zmeny 
 

 Prítomní: 39 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 4 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 
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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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

 

P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 3319/34 – ostatná plocha vo výmere 267 

m², ktorý je podľa GP č. 95/2019 identifikovaný ako časť 

pozemku registra „E“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 1333 – 

orná pôda vo výmere 75 m² a parc. č. 1334 – orná pôda vo 

výmere 2 562 m², zapísaných na LV č. 1, do výlučného 

vlastníctva spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom 

Dlhá 77/42, Bratislava, IČO 51246325, za kúpnu cenu 289,00 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 190 

Eur/m², čo pri výmere 267 m² predstavuje kúpnu cenu celkove 

77 163,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmet 

prevodu je aj v súčasnosti užívaný žiadateľom. Pozemok 

tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo výlučnom 

vlastníctve žiadateľa. Na základe uvedených skutočností 

bude skutkový stav zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA NOVOVYTVORENÉHO 
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POZEMKU V BRATISLAVE, K.Ú. RUŽINOV, 
PARC. Č. 2680/35 V CELOSTI DO 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA RNDR. 
MARTY NOVOTOVEJ V ½ A MUDR. MÁRIE 
PARDUBSKEJ V ½ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo trinásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku 

v Bratislave, v Ružinovy v celosti do podielového 

spoluvlastníctva pani RNDr. Marty Novotnej a MUDr. Márie 

Pardubskej. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Podobne ako v predchádzajúcom bode na základe 

uznesenia finančnej komisie dávam pozmeňujúci návrh na na 

zmenu navrhovaného uznesenia s tým, že text: 

za cenu dvestodeväťdesiatjedna celá sedemnásť Eur za meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkove 
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štyridsaťsedemtisícsedemstopäťdesiatjeden Eur aj 

osemdesiatosem centov 

navrhujem nahradiť textom 

za cenu štyristoštyridsaťpäť Eur za meter štvorcový, za 

kúpnu cenu celkove sedemdesiatdvatisícdeväťstoosemdesiat 

Eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak najskôr budeme hlasovať o pozemňujúcom návrhu, 

ktorý bol teraz pred chvíľou prednesený, tak ho nebudem 

čítať znova.  

Čiže, zmení sa tam kúpna cena. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Je to takisto osobitný zreteľ, takže tri pätiny 

všetkých. 
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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. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 13-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, 
parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva 

RNDr. Marty Novotovej v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½ 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie kúpnej ceny 
 

 Prítomní: 39 Áno 38 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 
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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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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  

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   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 
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P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať o zvyšku uznesenia, teda 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj novovytvoreného pozemku 

v katastrálnom území Ružinov v celosti do podielového 

spoluvlastníctva pani Novotovej a pani Pardubskej za tú 

cenu už novú, ktorú sme si odsúhlasili a s podmienkami, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 13-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, 
parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva 

RNDr. Marty Novotovej v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½ 
 

hlasovanie o uznesení ako o celku v znení prijatej zmeny 
 

 Prítomní: 39 Áno 38 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

 

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  ÁNO 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 ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. 

č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. 

Marty Novotovej v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½ 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 – záhrady 

vo výmere 164 m², oddeleného podľa GP č 59/2020 od pozemku 

registra „E“ parc. č. 806/100, evidovanom na LV č. 7868, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v celosti, 

do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marte Novotovej, 

CSc., bytom xxxxxxxx, v podiele ½, a MUDr. Márii 

Pardubskej, bytom xxxxxxxxxxxxx, v podiele ½, za cenu 

445,00 Eur/m², za kúpnu cenu celkove 72 980,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 
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zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúce 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 z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku situovaného spolu 

s vlastnými nehnuteľnosťami žiadateľa, ktoré v oplotenom 

dvore a spolu s vlastnými pozemkami, parc. č. 2680/3 

a parc. č. 2680/15, a rodinným domom so súpis. č. 2753 

vytvoria ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok. 

Predajom pozemku vznikne ucelený majetkovoprávne 

usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa. 

Iné formy predaja pozemku uvedené v § 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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INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PRÍPRAVY 
MATERIÁLU, TÝKAJÚCEHO SA SPÔSOBU 
OCEŇOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVA PRI ICH PREDAJI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A pred ďalším bodom iba chcem povedať jednu vec, že 

už bolo v pravidelnej porade primátora spôsob, akým budeme 

naceňovať pozemky. To, o čom sme sa bavili už dlhšiu dobu. 

Je to vytvorené, je to na stole, nejaký koncept alebo 

draft.  

Tým poslancom, ktorí boli za každý klub zvolení, že 

budú súčastníci tej komisie, ktorá sa potom trošku 

spomalila prvej vlne korony, to bude odoslané a bude to 

s nimi, samozrejme, odkonzultované a prerokované. Určite to 

budeme rokovať aj na grémiu ešte. Viac hláv, viac rozumu. 

Ale myslím, že prídeme k tomu, ako zjednoznačniť to, akým 

spôsobom sa určuje cena na pre naše nehnuteľnosti alebo 

kúsky pozemkov, keď ich predávame. 

Čiže to som vám chcel dať iba taký abdejt (upgrade).  
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BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA NOVOVYTVORENÉHO 
POZEMKU V BRATISLAVE, K.Ú. TRNÁVKA, 
PARC. Č. 14839/3 DO VLASTNÍCTVA 
MONIKY RUŽIČKOVEJ KUČEROVEJ 
V CELOSTI –  
STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť na bod číslo štrnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného otobitňého hodného osobitného zreteľa, 

novovytvorený pozemok v Trnávke, parcela 14839/3 do 

vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej v celosti.  

Tu máme potom dvoch občanov na diskusiu.  

Takže začíname ale poslancami a poslankyňami. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Nech sa páči. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči, máte slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. Ja by som len chcela využiť, pardon, nebude 

to k tomuto bodu, ale k tomu, čo si pán primátor, povedal 

pre chvíľou.  

Či ste mysleli aj na to, aby dostali na vedomie tú 

cenotvorbu starostovia dotknutých mestských častí? Bolo by 

to veľmi akoby vítané. 

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: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite to. Tomáš Malec aj Bruno Konečný majú za 

úlohu, aby to prešlo aj kolečkom starostov ten spôsob, ako 

to má ísť. Takže.  

Ďakujem za pripom menutie.  

Nech sa páči,  
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pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len chcem zase dodať, že na základe uznesenia 

finančnej komisie podávam pozmeňujúci návrh, aby sme text 

uznesenia  

Za cenu stosedemdesiat e Eur a dvadsaťdeväť centov za meter 

štvorcových, to znamená za kúpnu cenu celkove 

dvanásťtisícdvestošesťdesiat Eur a osemdesiatosem centov 

nahradili textom  

za cenu päťstoštyridsaťpäť Eur za meter štvorcový, to 

znamená za kúpnu cenu celkove 

tridsaťdeväťtisícdvestoštyridsať Eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že keď nemáme diskusiu, tak ideme na 

diskusiu pre eee našich občanov.  
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To znamená, že prosím vás odhlasujte, že sa do 

diskusie prihlásila pani Ružičková Kučerová Monika. 

Inžinierka.  

Nech sa páči, hlasujte. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Ružičková Kučerová,  

nech sa páči, máte slovo. 

Občianka   Ing. Monika   R u ž i č k o v á   K u č e r o v á :  

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,  

rozhodla som sa osobne vystúpiť, lebo mám obavy, že 

navrhnutá suma magistrátom stosedemdesiat 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Trošičku iba hlasnejšie vás poprosím.  

Občianka   Ing. Monika   R u ž i č k o v á   K u č e r o v á :  

dvadsaťdeväť nebude schválená a prebehne rovnaký 

scenár ako na septembrovom zasadnutí, kde bol schválený 

odpredaj pozemku pre mojich susedov podľa návrhu finančnej 

komisie, s ktorou nesúhlasím. 
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Som pripravená uhradiť sumu stosedemdesiat euro za 

meter štvorcových, o ktorej som bola informovaná už 

v dostatočnom predstihu z magistrátu, oddelenia majetkových 

vzťahov, za čo im veľmi pekne ďakujem.  

Uvádzam dôvody, prečo by mala byť schválená suma 

stosedemdesiat Eur za meter štvorcový. 

Jedná sa o pozemok medzi vstupnou bránou a stenou 

domu. Ja nemám inú možnosť ako vstupovať do domu. 

Pozemok bol oplotený a používaný od postavenia 

rodinného domu, čo sa datuje do obdobia druhej svetovej 

vojny. Na pozemku sú schody do domju a všetky inžinierske 

siete, rozvody. A slúži ako ochranný priestor pred tými 

vandalmi. 

Oplotenie a brána, po ktorú tento nevysporiadaný 

pozemok patrí, je zároveň s okolitými bránami a plotmi po 

celej ulici Na križovatkách, všetky domy napravo až po 

Galvániho majú pozemky v poriadku. Čiže im pozemok patril 

a nemajú vedomosť, že by niekedy tieto pozemky patrili 

mestu.  

Naľavo od môjho domu smerom k železničnej trati je 

tiaž pás pár domov a je podobná situácia. Pozemky vždy 

patrili k domov, len pár jedincov má podobný problém ako 

ja. 
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V dome bývam od roku 93 s mojim dedom, ktorý nikdy 

nespomínal, že by táto časť nepatrila k domu. Po celom 

konci tohto pozemku sa prepájajú náš plot a susedné ploty 

vyvýšeným betónovým múrom. Dedo mal túto časť ohraničenú už 

keď dom kupoval v päťdesiatich rokoch a na kúpnej zmluve je 

uvedená parcela 14839 v celku. Nie je rozdelená na časti 

ako v súčasnosti.  

To, že pozemok nepatrí k domu som zistila pri 

žiadosti o prestavbu na stavebnom úrade v Ružinove z roku 

2018, ktorý mi následne dal po podmienku ku kolaudácii 

pozemok vysporiadať.  

Sumu pätstoštyridsaťpäť euro za meter štvorcových ja 

nedokážem uhradiť. Je to vysoká suma pre mňa. Mám vysokú 

hypotéku, pretože tá prestavba si vyžadovala eee kvôli 

statike zvýšiť hypotéku. Teraz je nestabilná situácia, to 

viete, že je KOVID (COVID), môže sa stať, že prídem 

o prácu, alebo sa zvýšia tie ceny tovarov a služieb, tak že 

aj hypotéky sa zvýšia a nebudem schopná to splácať.  

Ak pozemok neodkúpim, mám problém nie len v tom, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rasťo! 
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Občianka   Ing. Monika   R u ž i č k o v á   K u č e r o v á :  

že nemám vlastný vstup do domu a že mi inžinierske 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rasťo! 

Občianka   Ing. Monika   R u ž i č k o v á   K u č e r o v á :  

prechádzajú po nevlastnom pozemku, ale problém bude 

so stavebným úradom, ktorý mi neskolauduje prestavbu. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Budeme na to hneď reagovať.  

Ja by som, alebo môžem na to reagovať hneď alebo 

vypočujeme ďalšieho občana?  

Asi by som vypočul ďalšieho občana.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, prosím vás, hlasujme o tom, aby pán Turlík 

Peter mohol prehovoriť k zastupiteľstvu.  
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(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, máte slovo.  

Občan   Peter    T u r l í k :  

Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť na tomto 

zastupiteľstve.  

Rovnako ako moja predrečníčka materiál, ktorý som, 

teda bol predkladaný na ostatnom zastupiteľstve nebol nám 

schválený. Súčasne ma požiadal sused, aby som tiež prečítal 

jeho vyjadrenie v súvislosti s výškou kúpnej ceny, pretože 

jeho pozemok bol schválený tento odpredaj.  

On hovorí, že týmto si vás dovoľujem požiadať 

o prehodnotenie ceny pozemku, na ktorý ste mi dali súhlas 

na možnosť odkúpenia.  

Cena pozemku päťstošesťdesiatpäť euro za meter 

niekoľkonásobne prevyšuje moje celoživotné úspory a nemám 

žiadnu nádej, aby som vedel zarobiť v dôchodkovom veku na 

splátku úveru.  

Predmetný pozemok pre mňa slúži len na ochrannú 

bariéru pred nežiadúcim vstupom k prízemným oknám. Za nás 

takisto ten náš pozemok a keď budete rozhodovať o tej výške 
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eee kúpnej ceny, nemáme záujem o kúpu verejnej zelene, ale 

chceme len vysporiadať pozemok za plotom, ktorý bol 

historicky vždy oplotený, ale nedostal sa tak, ako iným 

susedom v tejto ulice bezodplatne na naše el vé (LV). 

Ďalším dôvodom prečo si myslíme, že tá výška je 

neopodstatnená je, že Ružinov nám odpredal susednú parcelu 

medzi domom a plotom, v ktorej nám idú inžinierske siete 

k domu a tvorí súčasne prístupovú cestu k nášmu domu.  

Táto mestská parcela ma nepravidelný tvar. Nakoľko 

ide o rožný pozemok pri zbiehaní ulíc Na križovatkách a na 

Gašparíkovej. Z toho dôvodu nemôže mať v budúcnosti funkciu 

nejakého stavebného pozemku.  

Sme bezprostredný dom od trojkoľajnej železnice. A tá 

hlučnosť a prašnosť je enormná.  

Sme rodina so štyrimi nezaopatrenými deťmi, 

s manželkou sme v Ružinove vyrástli od škôlky a do 

mestského rozpočtu zreálnením stavu, ktorý teraz momentálne 

užívame chceme prispieť za cenu znaleckého posudku je vyše 

desaťtisíc euro. My nechceme dom ďalej predávať, ale chceme 

sa riadne starať a pozitívne okrášľovať aj jeho 

bezprostredné okolie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážime si, že ste prišli.  

A odovzdávam, prihlásil sa pán poslanec Tešovič.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Toto sú vždy veľmi také ošemetné veci. A ja úplne 

chápem vaše stanovisko, ktoré ste tu povedali. Sám sa 

v mojej mestskej časti borím s podobnými problémami, 

dokonca aj v rámci rodiny, kde tie pozemky naozaj niekedy 

sú nevysporiadané a tak ďalej, a tak ďalej.  

My musíme, samozrejme, hájiť vždy majetok mesta. Tie, 

tie argumenty, že sa niekto o niečo dlhodobo stará, alebo 

podobne, akože sú síce fajn, len vždy je to majetok, ktorý 

má nejakú hodnotu.  

Táto cena možnože nie je úplne dobre odhadnutá z tej 

cenovej mapy, to úplne že chápem.  

Ja by som navrhol, aby sme to ešte raz dali do 

finančnej komisie a sa o tom nejakým spôsobom porozprávali. 
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Takže navrhujem, aby to predkladateľ stiahol, ak je to 

možné. A môžme sa nad tým ešte nejakým spôsobom zamyslieť.  

Každopádne je jednu vec, ktorú vám chcem povedať, že 

vždy tým benefitom, ktorý vy máte z tej vyššej ceny je to, 

že vy to ku kupujete napriamo. Akonáhle by sme išli cestou 

verejnej obchodnej súťaže, môže sa stať, že to, že vás 

prebi (gong) sused, alebo niekto iný. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja k tomu poviem iba jednu vec, že toto je podľa, 

presne ten príklad, na ktorý to nové, nový spôsob nacenenia 

berie úvahu. Že toto je evidentné nejaký pás zelene pred 

domom a a a podobne, ktorý, ktorý by si asi v obchodnej 

súťaže že nikto nechcel akože nejak kúpiť. To si povedzme 

tiež. A ľudia si tým potrebujú vyriešiť svoj problém 

a mesto ich nemá nejak tlačiť k múru. Je to rozdiel, ako 

v niektorých iných prípadoch.  

Práve preto ja tiež súhlasím, alebo teda sa 

prihováram na posunutie tohto, tohto materiálu ešte trošku 

ďalej a stiahnutie a viem, že podľa toho nového, ktoré 
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máme, ktoré, ktoré sa teraz chystá a Rasťo, a ktoré ty 

poznáš, by tá cena nešla podľa tej trho, trhovej hodnoty.  

Takže, pán Buocik,  

nech sa páči. 

Neviem, prečo je zelené. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som šesť rokov členom finančnej komisie 

magistrátu, posledné dva roky dokonca podpredseda.  

Ja som bol vždycky ten, kto sa veľmi uchádzal o to, 

aby mesto predávalo svoje majet, svoj majetok za adekvátnu 

cenu. Preto som vždy eee, vždy podporoval to zvyšovanie 

cien. Mnohokrát som ho sám navrhoval.  

V tomto prípade ale musím povedať, že tá cena na 

Trnávku je naozaj neadekvátna.  

Ja, ja sám sa pýtam, že, a respektíve teda ja som na 

tejto finančnej komisii, kde sa toto schvaľovalo, som 

nebol. Nechcem tým vôbec spochybniť to, akým spôsobom 

finančná komisia k tej cene došla. V minulosti naozaj sme 

išli spôsobom, kedy, kedy sme sa snažili tú cenu zvýšiť 
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a rozprávali sme sa medzi sebou ako členovia finančnej 

komisie, kto lokalitu (gong) pozná, z akého  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa, to bola proste faktická.  

Slovo má pán Košťál. 

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

Ďakujem. 

Ako už spomenul pán primátor, my sme vypracovali nové 

pravidlá na nacenenie predajov, ktoré teda budeme aplikovať 

ako magistrát od budúceho mesiaca. Je pravda, že tie 

situácie sú rôzne. Nie každá situácia vie byť postihnutá 

nejakými pravidlami. Rozhodnutie je vždycky na poslancoch.  

Takže, z tohto dôvodu táto situácia nie je úplne 

jasná, tak aj na základe toho, čo spomínal pán Tešovič, 

tento bod sťahujem a vraciam, vráti, vrátime ho naspäť na 

rokovanie komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

To znamená, že ideme dobehnúť diskusiu? Keď je 

stiahnutý bod, alebo môžme ísť ďalej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ideme ďalej.  

Dobre. Takže. Dobre.  

Organizačné, potrebujem odpoveď na otázku.  

Bod sa stiahol, ale sú zaradení poslanci v diskusii.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Takže ideme na bod číslo pätnásť podľa oného.  

Ospravedlňujem sa, mali sme možno stiahnuť (gong) 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) keď si chceme niečo 

povedať. Neuvedomil som si to.  
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BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 
PARC. Č. 3969/9 V CELOSTI, DO 
VLASTNÍCTVA MGR. RADOVANA SLANINKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo pätnásť, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave vo Vrakuni do vlastníctva Radovana Slaninku. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páži, páči,  

pani starostka Aufrichtová. 

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

Nakoľko bola stiahnutá diskusia s k predchádzajúcemu 

bodu, bude to všeobecné k návrhom na predaj ako prípadov 

hodných osobitného zreteľa. 

Chcem veľmi uvítať tú možno, teda to, že sa 

vypracoval nejaký materiál, ktorý by mal vytvoriť systém.  

Bola som a prejavila som snahu byť účastná pri tej 

tvorbe. Budem rada, keď budem informovaná pred tým, pretože 
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ja si naopak myslím, že keď sa zdôrazňuje pri vlastníkoch, 

ktorí majú pozemok, ktorý je mestský a zdôrazňuje, že sa 

oňho starajú, vôbec to neznamená, že to je ich nejaká dobrá 

vôľa. Je to šetrenie zdrojov mesta, pretože inak by mesto 

sa muselo starať o kosenie, alebo údržbu poriadku, čistotu 

a podobne.  

Rovnako, keď sú tam stavby, ktoré tam sú, tak by sa 

mesto malo starať o ich údržbu, natieranie, aby to mesto 

vyzeralo, pretože to je verejný záujem.  

Taktiež by som veľmi spochybnila informáciu, že 

verejná obchodná súťaž by pri takýchto pozemkoch 

vygenerovala vyššiu sumu, ako tá, ktorá je znalecky určená. 

Myslím si, že by sa do tej súťaže neprihlásil nikto a cena 

by bola naozaj tá, ktorá je znaleckým posudkom určená. 

A taktiež by som povedala, že ten spôsob hospodárnosť 

mesta je jedna zo základných povinností mesta a takisto 

proste, prizerať primerane k okolnostiam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán poslanec Tešovič. 

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

Prepáčte.  

Ja mám pozmeňujúci návrh. Na základe uznesenia 

finančnej komisie navrhujem, aby návrh textu uznesenia 

za cenu stoštyridsať Eur päťdesiattri centov, to znamená 

celkove za tritisíctristosedemdesiatdva Eur 

a sedemdesiatdva centov  

nahradili textom 

za cenu dvestopäťdesiat Eur za meter štvorcový, to znamená, 

za kúpnu cenu celkove šesťtisíc Eur.  

To si myslím teda, že naozaj je primeraná cena. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Takže najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Tešoviča, tak ako odznel pred chvíľou. Mení 

sa výška kúpnej ceny.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 dvaja, 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 15-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana 

Slaninku 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 39 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 2 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  NEHLASOVAL 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  
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S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 
 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA 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   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať o vlastne zvyšku uznesenia, 

a to, že schvaľujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj pozemku v katastrálnom území Vrakuňa pánovi  
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Slaninkovi už s tou novou kúpnou cenou, ktorú sme si 

odsúhlasili a podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 15-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana 

Slaninku 
 

hlasovanie o pôvodnom uznesení ako o celku v znení 
prijatých zmien 

 

 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  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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL 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  

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   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 

3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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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. 

Vrakuňa, parc. č. 3969/9 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 24 m², evidovanom na LV č. 270, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, Mgr. Radovanovi Slaninkovi, 

bytom xxxxxxxxxxx, v celosti, za cenu 250,00 Eur/m², za 

kúpnu cenu celkove 6 000,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti a spolu s 

pozemkom vo vlastnom dvore parc. č. 239 a spolu so stavbou 

postavenou na vlastnej parc. č. 236, súpis. č. 8468, k. ú. 

Vrakuňa, získa žiadateľ ucelený majetkovoprávne usporiadaný 

oplotený celok vo svojom vlastníctve. 
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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 oploteného celku vo 

vlastníctve žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať na tento 

prípad. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 
VES, PARC. Č. 498/2, ULICA LÍŠČIE 
ÚDOLIE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

Iba rýchla otázka, do do do pléna. Robíme prestávku, 

alebo bojujeme až do jednej?  

Tak bojujeme do jednej. Kedy je obed?  

Okej.  
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Bod desať, návrh eee. Prepáčte, bod šestnásť. Zle 

vidím. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Karlova Ves, 

Líščie údolie. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči,  

pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Mám tu zase pozmeňujúci návrh, ktorý vyplýva 

z uznesenia finančnej komisie, a to, že navrhujeme zmeniť 

text uznesenia 

za kúpnu cenu celkove tritisícdeväťstoštyridsaťjeden Eur 

a deväťdesiatsedem centov 

a navrhujeme to nahradiť textom 

za cenu päťstodvadsaťosem Eur za meter štvorcový, to 

znamená za kúpnu cenu celkovo pätnásťtisíctristodvanásť 

Eur. 

Je to pomerne lukratívna časť mesta. Tá cena je na 

pováženie.  
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Ja len upozorňujem, že, že v podstate rovnaká cena je 

aj v obdobnom prípade. Budem navrhovať obdobnú cenu pri 

bode číslo sedemnásť, čo je teda tiež Karlova Ves a a teda 

približne rovnaké, rovnaká lokalita.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

na zvýšenie kúpnej ceny, ktorý, ktorý pred chvíľou prečítal 

pán poslanec Tešovič. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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 prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa štyria, 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 16-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 38 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 4 

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

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

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 ÁNO 

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  ÁNO 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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

No a teraz budeme hlasovať o zvyšnej časti uznesenia, 

teda mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území 

Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva Michala Homolu, 

jedna šestina, Jána Homolu jedna šestina, Martina Homolu 

jedna šestina, Antona Homolu v podiele jedna polovica za tú 

novú kúpnu cenu, ktorú sme si odsúhlasili a s podmienkami, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán prim mia, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť mužský hlas „Ešte máš ne“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

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

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 16-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie 
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien 
 

 Prítomní: 38 Áno 35 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 ÁNO 

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  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

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

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 NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   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 pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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. 

Karlova Ves, zapísaného na LV č. 4971, parc.  

č. 498/2 – záhrady vo výmere 29 m², do podielového 

spoluvlastníctva Michala Homolu, v podiele 1/6, Jána 

Homolu, v podiele 1/6, Martina Homolu, v podiele 1/6,  

a Antona Homolu, v podiele 1/2, všetci bytom xxxxxxx,  

za cenu 528,00 Eur/m², za kúpnu cenu celkove 15 312,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto 
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zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako spoluvlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV 

č. 1673 – pozemkov a stavby rodinného domu priľahlých k 

predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a 

udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s 

ich nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v 

súčasnosti oplotený, udržiavaný na náklady žiadateľov, 

tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateľov, teda 

skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 
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BOD 17 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 
VES, PARC. Č. 490/2 A 490/3, ULICA 
POD ROVNICAMI, MUDR. KATARÍNE 
JANTÁKOVEJ A ING. EMÍLIÍ BRČEKOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo sedemnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave, v Karlovej Vsi, na ulici Pod Rovnicami pani 

Kataríne Jantákovej a Emílií Brčekovej. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Tešovič. 

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

To znamená, z rovnakých dôvodov ako v predchádzajúcom 

bode podávam pozmeňujúci návrh, aby sme pôvodne navrhnuté 

uznesenie zmenili na nový text 

za cenu päťstodvadsaťosem Eur za meter štvorcový, za kúpnu 

cenu celkove tridsaťdvatisícsedemstotridsaťšesť Eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže budeme najskôr hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

na zvýšenie kúpnej ceny, ktorý predložil pán poslanec 

Tešovič. 

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. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa štyria, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 17-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. 

Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 38 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 4 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

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  

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme hlasovať o zvyšnej časti uznesenia, teda 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj pozemkov v katastrálnom území 

Karlova Ves do výlučného vlastníctva pani Emílie Brčekovej 

a do podielového spoluvlastníctva pani Kataríny Jantákovej 

a v podiele päť lomeno dvadsaťšesť a pani Emílie Brčekovej 

v podiele dvadsaťjedna lomeno dvadsaťšesť, za tú novú kúpnu 

cenu, ktorú sme si odsúhlasili a s podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia.  
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Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali päť. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 17-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. 

Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej 
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 
 

 Prítomní: 38 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 
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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   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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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 NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne 

Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971, parc. č. 490/2 – 

záhrady vo výmere 36 m², do výlučného vlastníctva Ing. 

Emílie Brčekovej, bytom xxxxxxxxxxxx, a parc. č. 490/3 – 

záhrady vo výmere 26 m², do podielového spoluvlastníctva 

MUDr. Kataríny Jantákovej, bytom xxxxxxxxxx, v podiele 
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5/26, a Ing. Emílie Brčekovej, bytom xxxxxxxxxxxx, 

v podiele 21/26, za cenu 528,00 Eur/m², za kúpnu cenu 

celkove 32 736,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúce 

ako vlastníčky susedných nehnuteľností zapísaných 

na LV č. 5556 a LV č. 5570 – pozemkov priľahlých k predmetu 

predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie 

uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s ich 

nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti 

oplotený, udržiavaný na náklady žiadateliek, tvorí súčasť 

oplotenej záhrady v užívaní žiadateliek, teda skutkový stav 

bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 573/25 A 563/11, 
KOPRIVNICKÁ ULICA, IGOROVI 
MEIXNEROVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo osemnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave, v Dúbravke, Koprivnickej ulici, Igorovi 

Meixnerovi. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Rasťo. 

Dobre.  

Máme tu pána občana do diskusie, takže odhlasujte, 

prosím vás, aby pán Igor Meixner mohol prehovoriť 

k zastupiteľstvu. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Meixner,  

máte slovo. 
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Občan  Mgr. Igor    M e i x n e r :  

Dobrý deň.  

Touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých 

účastníkov tohto zasadnutia. A nemám k tomu žiadne 

pripomienky. Chcel som sa vyjadriť v prípade iba keby teda 

došlo k nejakej konfrontácii, alebo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

V tom prípade ďakujeme pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, nemáme žiadny pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu 

uznesenia, ktoré bolo predložené a budeme teda schvaľovať 

ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov 

v katastrálnom území Dúbravka do výlučného vlastníctva pána 

Maixnera (Meixer) za kúpnu cenu celkovo  
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tritisícpäťdesiattri Eur aj devätnásť eurocentov a s tými 

podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 18- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, 
Igorovi Meixnerovi 

 

 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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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 
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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)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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  
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v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 – vodné plochy vo výmere 

57 m², vytvoreného GP č. 12/2015 z pozemku registra „C“ 

parc. č. 573/16 – vodné plochy vo výmere 148 m², zapísaného 

na LV č. 847, parc. č. 563/11 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 10 m², vytvoreného GP č. 12/2015 z pozemkov 

registra „C“ parc. č. 563/6 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 8 m², zapísaného na LV č. 847 a parc. č. 563/7 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 m², zapísaného na 

LV č. 5920, do výlučného vlastníctva Mgr. Igora Meixnera, 

bytom xxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu celkove 3 053,19 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kupujúci sa zaväzuje zriadiť bezodplatne na dobu 

neurčitú vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu a 

prechodu cez pozemky registra „C“ KN parc. č. 563/11 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m² a parc. č. 

573/25 – vodné plochy vo výmere 57 m², vytvorené GP č. 

12/2015 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako 

vlastníka pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 573/16 – vodné plochy vo výmere 91 m² a parc. 

č. 563/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², 

vytvorených GP č. 12/2015. V prípade, že kupujúci 

nezriadi uvedené vecné bremeno, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude 

kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude kupujúcim 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

3. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 

121 – pozemkov a stavby rodinného domu priľahlých k 

predmetu predaja – má záujem o pripojenie, scelenie a 

udržiavanie uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s 

jeho nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v 

súčasnosti oplotený, udržiavaný na náklady žiadateľa, tvorí 

súčasť oploteného dvora v užívaní žiadateľa, teda skutkový 

stav bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, PARC. Č. 250/21, BARBORE 
KANCLÍŘOVEJ A JAROMÍROVI BOTKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo devätnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, v Dúbravke, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi 

Botkovi. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, a preto 

budeme schvaľovať uznesenie v pôvodnom znení ako nám bolo 

predložené. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa predaj novovytvoreného pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka do podielového 

spoluvlastníctva Barbory Kanclířovej a Jaromíra Botku, 

každému v podiele jedna polovica za kúpnu cenu 
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dvetisícštyristodvadsaťtri Eur aj šesťdesiat eurocentov 

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

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.19- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi 
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 Prítomní: 38 Áno 36 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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

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 ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   

 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 20 m², odčleneného GP č. 

22/2018 od pozemku registra „E“ parc. č.360/202, LV č. 

5920, do podielového spoluvlastníctva Barbory Kanclířovej a 

Jaromírovi Botkovi, každému v podiele ½, obaja bytom 

xxxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu 2 423,60 Eur, 
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s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 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 odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 

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

250/21 zdôvodňujeme jeho umiestnením v oplotenom priestore 

spolu s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich. Nehnuteľnosti 

vo vlastníctve kupujúcich sú evidované na LV č. 1073. 

Parcelu č. 250/21 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy kupujúci dlhodobo užívajú a nemajú k nej žiadny 

právny vzťah. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, 
PARC. Č. 1564/4, PARC. Č. 1579/1, 
PARC. Č. 1580/1, PARC. Č. 1581/1, 
GRONÁRSKA ULICA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvadsať, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave, v Devíne na  Gronárskej ulici. Nie je 

napísané komu.  

To znamená, otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

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

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Toto je bod, alebo teda návrh predaju ako prípadu 

hodného osobitého zreteľa, ktorý prerokuvávame už 

opakovane.  

Pokiaľ si niektorí pamätáte, tak sme to už 

v minulosti raz neschválili a to z toho dôvodu, že na 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 256 

jednej strane finančná komisia a respektíve ja, poverený 

finančnou komisiou som navrhoval zvýšenie ceny na 

dvestotridsať Eur za meter štvorcový. Na druhej strane 

zástupca, teda žiadateľa žiadal nejakú tú, tú nižšiu cenu. 

A nakoniec sa to hlasovanie dopadlo tak, že vlastne 

pozmeňovák neprešiel, nakoniec neprešla ani, ani celkový 

materiál.  

Znova sme to posúdili v komisii. Musím povedať, že 

naozaj veľmi poctivo sme tú situáciu proste opakovane nejak 

preverili. A ja teda opätovne musím podať návrh, 

pozmeňujúci návrh, aby sme teda ten text tes, tes, tej ceny 

nahradili  

za cenu dvestotridsať Eur za meter štvorcový, to znamená, 

celkovo za cenu stoštyridsaťšesťtisícpäťdesiat Eur.  

Je to pozemok, ktorý je v katastrálnom území Devína. 

Bola to pôvodne nejaká záhradkárska oblasť, ale v podstate 

z tej, z tej časti sa naozaj postupne vyvíja, rozvíja 

zastavaná časť mestskej časti. 

A rovnako sme túto vec skonzultovali aj  s pani 

starostkou, ktorá sa možno aj vyjadrí.  

Ja naozaj nevidím nijaký dôvod, aby sme po pod cenu 

dvestotridsať Eur, čo si myslím, že je férová cena, aby sme 
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išli ďalej. Vy vyšlo nám to aj s aj s mapy, cenovej mapy. 

To znamená, že je to úplne reálna trhová cena.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Eee. Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja sa pripájam k tomu, čo povedal pán Tešovič.  

Možno krátka vysvetlivka.  

Nie že postupne sa rozvíja to územie, to územie je od 

roku 2007 zakreslené v územnom pláne mesta Bratislavy ako 

územie určené na výstavbu. Čiže je to, bavíme sa o predaji 

riadneho stavebného pozemku potom čo žiadateľom odpredáme 

túto našu ako keby parcelu. Ich limitom zatiaľ a doteraz je 

nedostatočná veľkosť ich pozemkov. Čiže po nadobudnutí 

tejto našej časti, získajú plnohodný stavebný pozemok, 

ktorý v Devíne ide bežne okolo tristo Eur za meter 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 258 

štvorcový. Čiže dvestotridsať je ešte stále, poviem, 

sociálna cena? Sponzorská?  

Ale súhlasím s návrhom tých dvesto tridsiatich Eur.  

A teda ne ne nebola by som rada, keby, keby niekto 

obviňoval mesto, že teda predražene predáva, skôr sa chcem 

opýtať ako, ako vôbec je možné, že znalkyňa došla na takúto 

cenu šesťdesiatich Eur, keď hovorím, že ide o stavebný 

pozemok. Normálne riadne v územnom pláne zakreslený takou 

tou lososovou farbičkou. Čiže, čiže neviem kde prišla na 

nejakých šesťdesiat Eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže, najskôr budeme hlasovať o navýšení kúpnej ceny 

tak, ako ten pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec 

Tešovič.  
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Čiže, slová 

za kúpnu cenu celkove štyridsaťtisíctristodeväťdesiatdva 

Eur aj tridsaťpäť eurocentov 

sa táto suma nahrádza 

za cenu dvestotridsať Eur na meter štvorcový, teda za kúpnu 

cenu celkove stoštyridsaťšesťtisíc eu, 

stoštyridsaťšesťtisícpäťdesiat Eur.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 tridsať, proti nula, zdržalo sa päť, nehlasovali 

traja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 20- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. 

č. 1581/1, Gronárska ulica 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

 Prítomní: 38 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 5 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 NEHLASOVAL L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky NEHLASOVAL 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

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  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

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

A budeme teraz hlasovať ešte o zvyšku uznesenia. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov v katastrálnom 

území Devín do podielového spoluvlastníctva Michala 

Tomašoviča, Stanislavy Tomašovičovej, tam je podiel 

225/625, Pavla Obložinského a Ľudmily Obložinskej, tam je 

podiel 174/625 a Viery Obložinskej v podiele 226/625 v tej 

cene, ktorú sme si odsúhlasili a s podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 dvaja 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 20- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. 

č. 1581/1, Gronárska ulica 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 2 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 
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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 NEHLASOVAL 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 
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P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 

1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, 

Gronárska ulica 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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. Devín, parc č. 1564/4 – záhrady vo výmere 10 m², parc. 

č. 1579/1 – záhrady vo výmere 174 m², parc. č. 1580/1 – 

záhrady vo výmere 226 m² a parc. č. 1581/1 – záhrady vo 

výmere 225 m², vytvorených GP č. 108/2019 z pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 1226 – orná pôda vo výmere 636 m², 

zapísaného na LV č. 2982, do podielového spoluvlastníctva 

Michala Tomašoviča a Stanislavy Tomašovičovej, obaja bytom 

xxxxxxxxxxx, v podiele 225/625, Pavla Obložinského a 

Ľudmily Obložinskej, obaja bytom xxxxxxxxxxxxx, v podiele 
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174/625, a Viery Obložinskej, bytom xxxxxxxxxx, v podiele 

226/625, za cenu 230,00 Eur/ m², za kúpnu cenu celkove 

146 050,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude všetkými kupujúcimi v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 

3114, č. 4078, č. 4079 a č. 4080 – pozemkov a stavieb 

záhradných chatiek priľahlých k predmetu predaja – majú 

záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedených 

pozemkov v bezprostrednom susedstve s ich nehnuteľnosťami, 

pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na 

náklady žiadateľov, tvorí súčasť oplotenej záhrady v 

užívaní žiadateľov, teda skutkový stav bude zosúladený so 

stavom právnym. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, PARC. Č. 1870/2 A PARC. Č. 
1874/5 
(POZNÁMKA: STIAHNUTÉ Z ROKOVANIA) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúce sa pozemku 

v Bratislave, v Záhorskej Bystrici. 

Otváram diskusiu. 

Pán starosta Krúpa,  

máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som poprosil kolegov o podporu tohto materiálu. 

Jedná sa o kúpu vlastne, alebo vysporiadanie si vzťahu 

k pozemku, ktorý užívatelia dlhodobo užívajú. 

Je to vlastne ako keby súčasť ich pozemku, ktorý majú 

oplotenú smerom k chodníku.  
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Akúkoľvek by som povedal navýšenie ceny, ktorú možno 

navrhne finančná komisie a myslím si, že s tým nemajú 

problém, lebo viem, že sa o tom hovorilo a tá výška nie 

neby mala byť až na natoľko komplikovaná. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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 pekne. 

Ja teda trošku poznám Záhorskú Bystricu a pozrel som 

si teda konkrétny pozemok, pán starosta. A v zásade tuná 

eem ide ako keby o najužší bod toho chodníka na 

Československých tankistov a vlastne my im ten, ktorý je 

vlastne vytvorený stĺpom a a rohom budovy a my vlastne ten 

úzky bod predajom tohto pozemku ako keby predlžujeme 

o o pár metrov.  

Čiže, tá ulica je taká špecifická, že, že tam sú také 

miky, také zuby popri tomto, popri tých domoch. T 
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ak ja nie som úplne presvedčený, že čí predaj až na 

tú hranicu k tomu domu je úplne účelný. Nevenoval som sa 

tomu pred tým a kontroloval som si to až teraz. Úplne 

priznávam.  

Takže, len hovorím, že, že sa mi to nepozdáva 

a osobne teda nezahlasujem za, lebo si nemyslím, že to je 

v prospech tej ulice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Strašne ma ruší to echo. Pardon. 

Eee. Chcel som sa opýtať, či by sme si mohli na 

obrazovke pozrieť fotografie vo svetle toho, čo teraz 

povedal pán kolega. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím pripojte sekciu nehnuteľností.  

Ináč, keď to rokujeme, ono tam tá sekcia 

nehnuteľností môže byť pripojená celý, celý čas, hej? Akože 
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aby rovno vedeli reagovať. (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

keby tu sedeli normálne.  

Funguje nám to? Alebo čo sa deje? Sekcia 

nehnuteľností, máme ju tu?  

Andrej Bednárik,  

počuješ nás?  

Dobre. Dokým sa pripoja, tak poďme si dať dve 

faktické, alebo tri, ktoré tu máme.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

A zatiaľ pripojte sekciu financií, eee, 

nehnuteľností, dobre?  

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

Ja, ja by som len chcel k tomuto bodu povedať, že 

áno, finančná komisia k tomuto prijala súhlasné stanovisko, 

s tým že sme sa rozhodli nenavyšovať cenu, pretože je to 

presne ten jeden z tých prípadov, kde sa len vysporiadava 

niečo, čo je niekde pred domom, za domom, pod plotom 

a podobne.  

Ale zároveň druhým dychom dodávam, že naozaj finančná 

komisia to neposudzuje úplne z z takého toho hľadiska 
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územnoplánovacieho, alebo možnosti využitia toho územia 

inde.  

Ja keď, keď máme takéto prípady, väčšinou ich potom 

posu, posúvame ešte komisii, komisii územnoplánovacej.  

Takže je to na zváženie, že či, či tento bod pokiaľ 

tu bude viacero takýchto hlasov, či tento bod nestiahneme 

a neprerokujeme napríklad ešte aj v územnoplánovacej 

komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Sekundu. Tak, počkajte. Tak pán Vagač a potom Jožo 

Krúpa. Ale ja som hľadal nejaký 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Keď si to pozriete na gugl mep stritviu (Google Maps 

Street View), tak zistíte, že to je naozaj, to bolo 

neoprávnené zabratie verejného priestoru. Ten človek si to 

proste oplotil, zúžil verejný priestor, chodník. 
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A vlastne to, čo dneska sa na tieto veci musíme úplne 

ináč pozerať. To, to čo mesto vlastne potrebuje. A ne. Tam 

naozaj na tom nevidím žiaden dôvod, aby sme toto predávali. 

Všetko za tým je proste na predaj preňho. A eee naozaj sme 

to tu riešili už viackrát aj s pani hlavnou architektkou. 

Toto sú tie veci, že predávame takéto kúsky a potom keď 

potrebujeme vyriešiť ako verejú cestu, chodník, alebo 

nejakú rekonštrukciu, alebo proste sa starať o túto časť 

ako mesto, ako správny hospodár, tak to nám potom chýba.  

Čiže, ja navrhujem to buď stiahnuť, alebo proste 

nehlasovať za to, lebo naozaj nevidím dôvod, prečo by sme 

sa mali tohto pozemku vzdať. Budeme ho ešte potrebovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte pán starosta keď chce reagovať, ale asi ten bod 

stiahneme teda.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som chcel povedať jednu vec. To je pozemok, ktorý 

vlastníci dlhodobo užívajú. Chápeme vec, proste niektorí 
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tie domy si tam kúpili predtým už s tým pozemkom tak ako to 

bolo, momentálne zistili, že tú nejakú časť, jedná sa 

v jednom prípade o devätnásť, v druhom o štyri metre 

štvorcové, čiže celkovo dvadsaťjedna metrov štvorcových. 

To znamená, brať, že by oni nejakým spôsobom vstúpili 

do nejakého zabratia mestského pozemku, myslím si, že nejde 

v tomto prípade. Skôr išlo o to, že oni mali pocit, že 

chceli si nejakým spôsobom zlegalizovať pozemok, ktorý 

dlhodobo užívajú.  

Ja teda budem akceptovať v prípade, že príde 

k stiahnutiu tohto materiálu, ale v tom prípade, že naozaj 

sa ten materiál teda ešte raz dôsledne preberie, aby sa 

zistilo, či naozaj pochybili oni, alebo niekto a že či je 

my využiteľnosť zo strany mesta tohto pozemku na racionálny 

účel, ktorý má slúžiť teda mestu, alebo teda budeme sa iba 

tváriť, že teda niečo si nedáme, ale v podstate s ním aj 

tak nič neurobíme. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A poprosím pána riaditeľa. 
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Takže pre prejdeme si to ešte raz teda aj v komisii.  

To, čo ste, pán starosta, teraz povedali, tak presne 

z tohto uhla sa na to pozrieme. Teraz to sťahujeme 

a nabudúce to vieme zaradiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, V 
STAVBE NA BIELEJ 6 V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, OBČIANSKEMU 
ZDRUŽENIU S.T.O.K.A 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme teda na ďalší bod, bod číslo dvadsaťdva, Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa nájmu nebytových priestorov na Bielej 6 občianskemu 

združeniu S.T.O.K.A. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nebolo podaný žiadny pozmeňujúci návrh, alebo 

doplňujúci návrh k tomuto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, pardon. Pardon, pardon.  

Ne ne nemám, prepáčte. Je o. Ne ne ne ne ne 

nezobrazilo sa mi to tu. Takže čo sa.  

Tak vráťme sa späť. Diskusia k tým pádom? 

Áno. Nie. Pán Chren.  

Nech sa páči. 

A pán Jenčík potom. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Jedna vec, že aj pán Jenčík sa hlásil, vidím, už 

konečne svieti.  

A ja by som chcel hlavne poďakovať, myslím si, že 

toto je veľmi dobré rozhodnutie, podporiť takýmto spôsobom 

divadlo S.T.O.K.A. 

A len by som takou jednou vetičkou povedať, že veľmi 

podobný problém má teraz aj divadlo Aréna a trošičku iný, 

pretože sa má rekonštruovať a viem, že prebiehajú veľmi 

intenzívne rokovania o tom, že by sa malo na určitý čas 

presťahovať do dépéóhá (DPOH) a že zatiaľ tie podmienky 

neboli dohodnuté tak, aby vyhovovali. Tak by som sa chcel 

prihovoriť aj za pomoc župe a pomoc divadlu Aréna. Môže to 

byť perfektné riešenie, aby aj dépéóhá (DPOH) žilo a aby 

sme pomohli aj ďalšiemu divadlu bez toho, aby nás to nejaké 

veľké peniaze stálo. Naopak, môžme ich zarobiť od župy pre 

mesto. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len sa chcem predkladateľa opýtať, že o ktorej 

alternatíve budeme hlasovať ako o prvej. Sú tam dve 

alternatívy v návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak to nám odpovie. 

Ale poďme dobehnúť. Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Eee. Ja tiež som chcel vyjadriť svoj názor, že 

umeleckú scénu treba podporiť v dnešných ťažkých časoch. 

A chcel som sa spýtať, ktorú tú alternatívu 

preferujete? Lebo ja by som teda navrhoval alternatívu 

číslo jedna.  

Ale ešte jednu vec som sa chcel spýtať a to je asi 

otázka na pána riaditeľa.  

Tu ma zaujalo, že tento materiál sa sem dostal za dva 

mesiace, ostatné materiály, dal som si teda prácu, 

skontroloval som si po akom čase sa sem dostali, keby som 

čítal v poradí od začiatku, nebudem menovať, ale dva roky 

deväť mesiacov, jedenásť mesiacov, dva roky tri mesiace, 
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jedenásť mesiacov, rok jeden mesiac, rok  jeden mesiac, rok 

šesť mesiacov, dva roky štyri mesiace, dva roky päť 

mesiacov. A toto je tu za dva mesiace. Chcel by som, 

rozumiem tomu, divadlo, ale či máme teda nejaký vzorec, 

lebo potom sú tu materiály, ktoré tam budú zase za štyri 

mesiace, sedem mesiacov. Či je nejaký vzorec na toto, akým 

spôsobom sa to sem zaraďuje?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, dobre.  

Eeem. Asi dobehneme otázky a povieme. 

Pán Grendel. Pán poslanec Grendel.  

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

Ďakujem za slovo. 

Na finančnej komisii sme schválili ten lacnejší 

variant z pohľadu divadla. A to práve preto, aby sme 

vyslali aj takýto podporná signál umelcom. Obzvlášť divadlo 

S.T.O.K.A  nepatrí medzi nejaké veľké komerčné subjekty, 

ktoré by zarábali veľké peniaze. Takže, myslím si, že aj 

ten lacnejší variant bude pre nich finančne výzvou a určite 

by nešli do toho drahšieho nájmu.  
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To, to by bolo pre nich likvidačné. 

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. 

Tiež som chcel povedať, že na našej komisii kultúry 

a médií a ochrany kultúrneho dedičstva sme schvaľovali 

tento bod v pre v alternatíve číslo jedna a tým chceme 

podporiť divadlo S.T.O.K.A.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Rovnako sa prihováram za podporu tej lacnejšej 

varianty. Kultúra je teraz silne zastihnutá. Práve udržanie 

toho života je možno dôvodom, prečo došlo aj k tomu 
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urýchleniu, keďže ten verejný záujem je v tomto prí prípade 

úplne opodstatnený. 

Staré Mesto vo svojich priestoroch hostí viacero 

divadiel. Taktiež sa osobitných zreteľom za zvýhodnenú 

cenu.  

A chcem sa rovnako prihovoriť ako pán poslanec Chren, 

že aj ako župná poslankyňa, veľmi by sme u uvítali, aby aj 

divadlo Aréna nezostalo v podstate ako živé aktívne teleso 

v podstate bez domova. Takže ak by bola akákoľvek možná 

cesta, alebo rokovania, tak tiež som ochotná sa zapojiť, 

alebo teda prispieť podporou k tomuto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A ešte s faktickou pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som samozrejme takisto za, za to, aby sme 

podporovali umenie, kultúru. To znamená, som za tú, za tú 

lacnejšiu alternatívu.  
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Jednu vec však, alebo dve veci musím povedať. 

Po prvé, ja by som pri takýchto návrhoch očakával, že 

naozaj dostaneme, dostaneme ako poslanci aj proste nejakú 

analýzu toho, prečo to potrebujeme? Prečo je to z toho 

hľadiska kultúry a prínosu pre kultúru potrebné. Toto tu 

možnože ne nezaznelo.  

A takisto by som do budúcnosti možno, možno chcel 

požiadať magistrát, aby sme v podstate tieto benefity, 

ktoré, ktoré dávame niektorým združeniam, aby sme ich 

započítavali do nejakej prehľadnej tabuľky a keď sa bude 

potom na budúce hlasovať prípadne o, v rôznych odborných 

komisiách o grantoch, aby sa to bralo na zreteľ, že koľko 

sme, koľko sme ktorému združeniu, alebo ktorému žiadateľovi 

dali v peniazoch ako grant, koľko sme mu dali v nekomerčnom 

nájme a podobne. Toto možnože by pre nejaký prehľad by bolo 

určite lepšie. Ale samozrejme, som za (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) tento návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Takže, k prvej teda alternatíve, alebo teda to tej 

otázke.  

Hlasujeme najprv o alternatíve jedna, to je naše 

odporúčanie. Takisto ako bolo povedané niektorými 

poslancami. 

Potom to zdôvodnenie, čo teraz pán Tešovič spomenul. 

Tak máme tam v skutkovom stave, máme vysvetlené, 

prečo práve divadlo S.T.O.K.A. Treba povedať, že priestor 

bol dlhodobo obsadený nájomníkom, ktorý neplatil, my sme ho 

odtiaľ dostali a teraz sme chceli ten, ten priestor čo 

najrýchlejšie obsadiť, aby sme negenerovali ďalšiu stratu. 

To je zároveň odpoveď, ktorú vlastne aj potvrdila pani 

starostka Aufrichtová. To je vlastne odpoveď na tú otázku, 

že prečo tak rýchlo. No lebo je v tom verejný záujem. 

A nechceme prichádzať o o peniaze z prenájmu. Respektíve 

chceme, aby ten priestor bol obsadený.  

Čo sa týka dĺžky materiálov, ktoré, na ktoré sa pýtal 

poslanec Jenčík.  

No to minulý, na minulom zastupiteľstve už 

vysvetľoval pánovi Krížovi, že sú dve, dva dôvody, prečo to 

trvá dlhšie.  
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Prvý dôvod je v tom, že nie všetky materiály 

prichádzajú kompletné. To znamená, to že niekto podá ten 

materiál ešte neznamená, že všetky podklady v tom materiáli 

sú. Niekedy si musíme dopytávať, potom prechádzame na 

znalecký posudok a to nejakým spôsobom trvá.  

Ale hlavný dôvod, prečo to tak trvá je, že my sme ten 

prvý rok, rok a pol dobiehali tie sta, tie resty z toho 

predchádzajúceho volebného obdobia. Vtedy ste aj vy sedeli 

v zastupiteľstve. Asi viete, že, že tie materiály sa 

neschvaľovali v takom množstve, ako schvaľujeme teraz tuná.  

Takže my postupne dobiehame. A ten, ten čas, verím, 

že sa nám podarí do konca volebného obdobia skrátiť na, na 

pod pol roka. Lebo je, je mi jasné, že viacerí teda 

záujemcovia keď, keď si požiadajú, tak by mali byť 

uspokojení skrátka. Alebo mali by vedieť, teda čo, čo s ich 

žiadosťou v kratšom čase, ako je rok. Ale žiaľbohu, ten, to 

množstvo materiálov, ktoré sme tu našli na stole, ktoré 

postupne, postupne sme riešili prvý rok a pol, nám 

nedovolil teda riešiť to rýchlejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja poviem. 
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Áno, pani Aufrichtová. 

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

Iba sa chcem spýtať. Náhodou ne nemiešame jablká 

s hruškami? Že to sú ho, eee, prípady hodného osobitného 

zreteľa, ale v prípade odkúpenia to je iný prípad, ako 

nájmu. Že tu to tie termíny, ktoré boli čítané, asi neboli 

žiadosti o nájom, že dva roky.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Neviem, ja si myslím, že to je v poriadku. Nerozumiem 

otázke úplne.  

Ctibor, ty vieš odpovedať?  

Dobre. Ja zatiaľ vysvetlím k tej, k tej, k tej Aréne.  

My intenzívne, naše békáíes (BKIS)  intenzívne rokuje 

s Arénou. Máme pripravený nejaký návrh, ktorý by dovolil 

niektoré predstavenia, ktoré, teda keď sa bude dať zase 

hrať, ktoré tam békáíes (BKIS) má a ktoré boli aj úspešné, 

ďalej tam mať. A zároveň dáva Aréne dostatok priestoru na 

svoje predstavenia, aby tam mohli byť.  
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Uvažuje sa o tom, že by tam boli aj ďalšie župné 

divadlá, ktoré trošku si hľadajú svoje miesto. Či je to 

bábkové, alebo či je to LUDUS.  

To znamená, že určite, určite na tom robíme výrazne.  

Áno? Martin Chren.  

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

Pardon. Ja len chcem povedať, my sme pred podpisom 

zmluvy s LUDUSom (LUDUS), ktorý by mal zakotviť v našom 

spoločenskom dome Nivy, ktorý je úplne nevyužívaný a teda 

sme radi, že sa začne aj takýmto spôsobom využívať. Našli 

sme spôsob ako bude vychádzať s tým filmovým klubom 

Nostalgia, ktorý tam tiež je.  

Čiže, na LUDUS netreba myslieť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

To je dobre.  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii v tom prípade. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie: 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov 

v katastrálnom území Staré Mesto občianskemu združeniu 

S.T.O.K.A  ta účelom prevádzkovadia divadla S.T.O.K.A na 

dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy za nájomné tisícdvesto Eur na rok za celý predmet 

nájmu a s tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 22- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe 
na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu 

združeniu S.T.O.K.A 
 

 Prítomní: 37 Áno 36 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 287 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na 

Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu 

združeniu S.T.O.K.A 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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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 nebytových priestorov vo výmere 

152 m², v stavbe, so súpis. č. 419, na Bielej 6 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 21, 

občianskemu združeniu S.T.O.K.A., so sídlom na Karpatskej 

3096/10 v Bratislave, IČO 30794595, za účelom 

prevádzkovania Divadla Stoka, na dobu neurčitú odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 

1 200,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s 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. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 152 m², v 

stavbe so súpis. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, na pozemku parc. č. 21, občianskemu združeniu 

S.T.O.K.A. so sídlom na Karpatskej 3096/10 v Bratislave, 

IČO 30794595, predkladáme ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, 

že Divadlo Stoka pôsobí na slovenskej divadelnej scéne už 
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takmer 30 rokov a svojou tvorbou dlhodobo prispieva k 

formovaniu kultúrnej a umeleckej scény v Bratislave. V 

súčasnosti nemá divadlo vlastný priestor. Je potrebné, aby 

subjekty nezriaďovanej kultúry v Bratislave nezanikali iba 

z dôvodu chýbajúcich či nedostatočných priestorov. 

Udržateľnosť a dlhodobé pôsobenie subjektov nezriaďovanej 

kultúry v Bratislave je jedným z cieľov hlavného mesta SR 

Bratislavy v oblasti kultúry. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU PARC. Č. 7225 V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, VÝSKUMNÉMU 
ÚSTAVU VODNÉHO HOSPODÁRSTVA SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo eee dvadsaťtri, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmy ča, nájmy čas pozemku v Bratislave v Rači Výskumnému 

ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu ná návrhu. 

Pán Vetrák. 

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

Ja len sa chcem znova spýtať, že o ktorej alternatíve 

budeme hlasovať ako o prvej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekcia, o ktorej alternatíve hlasujeme?  

Nepočujeme vás, ak hovoríte. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Alternatíva číslo jedna. 

Dobre. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Takže budeme hlasovať o uznesení: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemku v katastrálnom území 

Rača Výskumnému ústavu vodného hospodárstva na dobu určitú 

pätnásť rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 

v sume 30,00 euro za rok za celý predmet nájmu s tou 

podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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 tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 23-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 7225 v 

Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu vodného 
hospodárstva so sídlom v Bratislave 

 

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

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

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

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  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO 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 parc. č. 7225 v 

Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu vodného 

hospodárstva so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 294 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 7225 – ostatné plochy vo výmere 1 m², LV č. 10625, 

k. ú. Rača, štátnej príspevkovej organizácii 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného 

prostredia SR Výskumnému ústavu vodného hospodárstva 

so sídlom Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave, 

IČO 00156850, za účelom umiestnenia jedného monitorovacieho 

objektu (hydrogeologického vrtu) pre potreby realizácie 

projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete 

Výskumného ústavu vodného hospodárstva na sledovanie 

znečistenia v podzemných vodách“ a odberu vzoriek 

podzemných vôd, na dobu určitú 15 rokov odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 30,00 Eur/rok za celý 

predmet nájmu, 

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. Rača, parc. č. 7225 – ostatná plocha 

vo výmere 1 m², LV č. 10625, štátnej príspevkovej 

organizácii Výskumnému ústavu vodného hospodárstva 

so sídlom Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave, 
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IČO 00156850, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

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

obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že 

žiadateľ realizuje projekt „Skvalitnenie účelovej 

monitorovacej siete Výskumného ústavu vodného hospodárstva 

na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“ 

spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Kohézneho 

fondu a Štrukturálneho fondu v rámci implementácie 

Operačného programu Kvalita životného prostredia 

a následného monitorovania kvality podzemných vôd. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1434, ANTONOVI 
KOVAČIČOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťštyri, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

časti pozemku v Bratislave Antonovi Kovačičovi. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, budeme 

schvaľovať uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemku v katastrálnom území. Dúbravka Antonovi Kovačičovi 

za účelom užívania prístupového chodníka k nebytovému 

priestoru v jeho vlastníctve na dobu neurčitú za nájomné 

dvanásť euro na meter štvorcový na rok, čo predstavuje 

ročne sumu stoosemdesiat Eur, aj s tou podmienkou, ktorá je 

uvedená v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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.) 
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(gong) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 24-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Antonovi Kovačičovi 

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

 
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   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  

J. Krúpa  ÁNO 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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1434, Antonovi Kovačičovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 15 m², zapísaného na LV č. 847, 

Antonovi Kovačičovi, bytom xxxxxxxxxxxxx, za účelom 

užívania prístupového chodníka k nebytovému priestoru 

v jeho vlastníctve, na dobu neurčitú, za nájomné 12,00 

Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 180,00 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 
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nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť.  

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434 vo výmere 15 m², 

pre Antona Kovačiča 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 Anton Kovačič mal s hlavným mestom SR 

Bratislavou uzatvorenú k časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434 vo výmere 15 m², 

zmluvu o nájme pozemku č. 08 88 0369 00 00, za účelom 

užívania prístupového chodníka k  nebytovému priestoru v 

jeho vlastníctve, do 30. 04. 2020. Keďže prístupový chodník 

k nebytovému priestoru naďalej užíva, požiadal o 

uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU PARC. Č. 1414, 
K. Ú. DÚBRAVKA, PRE BRITISH 
INTERNATIONAL SCHOOL 
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 ďalej. Bod číslo dvadsaťpäť, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti 

pozemku parcelné číslo 1414, katastrálne územie Dúbravka, 

pre Britiš Internašnl Skul Bratislava (British 

International School Bratislava). 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Nech sa páči, pán Vetrák.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 
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pozemku v v katastrálnom území Dúbravka pre Britiš 

Internašnl Skul Bratislava esero (British International 

School Bratislava s. r. o.) na dobu neurčitú odo dňa 

účinnosti zmluvy za nájomné za pozemok v sume šesť euro na 

meter štvorcový na rok, čo predstavuje ročne sumu 

tritisícštyristoosemdesiat Eur aj s tou podmienkou, ktorá 

je uvedená v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

poslancov, nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.25-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1414, k. 
ú. Dúbravka, pre British International School 
Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
Antalová Plavúchová NEHLASOVAL  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  NEHLASOVAL 

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  

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  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1414, k. ú. 

Dúbravka, pre British International School 

Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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“ parc. 

č. 1414 vo výmere 580 m², k. ú. Dúbravka, LV č. 847, pre 

Britisch International School Bratislava s.r.o., so sídlom 

J. Valašťana Dolinského 1 v Bratislave, IČO 35724129, na 

dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy, za účelom 

prepojenia školského areálu na presun žiakov medzi budovami 

na Pekníkovej 6 v Bratislave, nájomné za pozemok v sume 

6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 3 480,00 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. 

Z dôvodu bezpečnosti žiakov – prepojenia školského areálu, 

keďže žiaci sa budú presúvať medzi budovami v rámci areálu 

školy, na pozemku parc. č. 1414 nachádzajúceho sa 

Pekníkovej 6 v Bratislave, predkladáme návrh na nájom na 

dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
ZNÍŽENIA NÁJOMNÉHO VYPLÝVAJÚCEHO ZO 
ZMLUVY O NÁJME POZEMKU Č. 08 83 0447 
06 00 UZATVORENEJ S MESTSKOU ČASŤOU 
BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

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 dvadsaťšesť, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa zníženia 

nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku číslo 

08 83 0447 06 00 uzatvorenej s mestskou časťou  

Bratislava-Záhorská Bystrica. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán starosta Krúpa, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som poprosil kolegov o podporu tohto návrhu.  

Jedná sa o fakt, že v roku 2008, respektíve 2006 až 

bola vlastne uro, vytvorená nájomná zmluva medzi mestskou 

časťou a hlavným mestom za účelom vybudovania, teda 
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k pozemku, za účelom vybudovania sietí a prístupovej 

komunikácie k rodinných domov. Samozrejme, túto, túto 

čiastku mestská časť refakturovala stavebníkom. Následne po 

skolaudovaní týchto sietí aj samozrejme rodinných domov aj 

komunikácie prestal vlastne ten vzťah medzi staviteľmi 

a mestskou časťou platiť.  

Uvedená cesta bola skolaudovaná aj siete, avšak same 

uvedená komunikácia nebola zatriedená z dôvodu asi 

rozmerových, ale to už mi je ťažko súdiť, bolo to ešte pred 

mojim funkčným obdobím, do siete komunikácií. To znamená, 

mestská časť ju naďalej využíva, teda má ju ako účelovú 

komunikáciu, o ktorú sa stará, ale platí naďalej mestském, 

mestu vlastne nájom ako keby ten pôvodný, kde sa ešte 

budovala cesta, respektíve, inžinierske siete.  

Z tohto dôvodu žiadame, keďže vlastne nemáme z tohto 

už žiadny príjem, tak ako to bolo predtým, keďže sme ho 

vlastne mali re re ako keby refinancovaný zo strany eee 

staviteľov tých domov, tak žiadame o zníženie nájmu, 

pretože pre nás je to vlastne iba cesta, o ktorú sa tak či 

tak musíme starať a riešime ju.  

Nebola zatriedená z pozície mesta, ale je to normálne 

účelová komunikácia, ktorá slúži obci. Takže z tohto 

dôvodu, aby sme mohli teda tie prostriedky naďalej na jej 

údržbu vyna vynaklať, musí tam byť nejaký nájomný vzťah, 

ale žiadame o zníženie, symbolické jedno euro.  
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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: 

Ďakujem. 

Končím diskusiu k tomuto bodu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa zníženie 

nájomného vyplývajúceho zo zmluvy o nájme pozemku číslo 

08 83 0447 06 00 zo dňa 1. 8. 2006 a, teda uzatvorenej s 

mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica, a to 

od 1. 1. 2021 za jedno euro na rok za celý predmet nájmu 

a to s tou podmienkou, ktorá je v návrhu uznesení uvedená. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.26-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného vyplývajúceho zo 
Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 uzatvorenej s 

mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica 

 Prítomní: 36 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
Antalová Plavúchová NEHLASOVAL M. Brat  ÁNO 

M. Debnárová ÁNO 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  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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. NEHLASOVAL 

 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zníženia nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o 

nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 uzatvorenej s mestskou 

časťou Bratislava-Záhorská Bystrica 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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 zníženie nájomného vyplývajúceho 

zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 

zo dňa 01. 08. 2006 v znení dodatku č. 08 83 0447 06 01 

zo dňa 19. 11. 2013, uzatvorenej s mestskou časťou 

Bratislava-Záhorská Bystrica od 01. 01. 2021, na 

1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Dodatok k nájomnej zmluve, ktorého predmetom bude 

zníženie nájomného, bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
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zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie zníženia nájomného vyplývajúceho 

zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 v znení 

dodatku č. 08 83 0447 06 01, uzatvorenej s mestskou časťou 

Bratislava-Záhorská Bystrica na 1,00 Eur/rok, predkladáme 

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

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

neskorších predpisov z dôvodu, že komunikácia vybudovaná 

na predmete nájmu nedosahuje parametre na to, aby mohla byť 

zaradená do siete miestnych komunikácií, slúži len ako 

účelová prístupová komunikácia, mestská časť  

Bratislava-Záhorská Bystrica od kolaudácie predmetný 

pozemok nevyužíva, nemá finančný osoh z jeho prenájmu, 

vynakladá nemalé finančné prostriedky na zimnú a letnú 

údržbu komunikácie a nemá a ani nebude mať možnosť odovzdať 

komunikáciu do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 

s jej následným zverením do správy mestskej časti 

Bratislava-Záhorská Bystrica. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY ÚČELU 
NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU Č. 07 83  0785 11 00 
ZO DŇA 08. 11. 2011 V ZNENÍ DODATKU 
Č. 1, V ZMLUVE O NÁJME POZEMKU 
Č. 07 83 0784 11 00 ZO DŇA 08. 11. 
2011 V ZNENÍ DODATKU Č. 1 A V ZMLUVE 
O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 
07 83 1124 08 00 ZO DŇA 05. 03. 2009 
V ZNENÍ DODATKU Č. 1 OBČIANSKEMU 
ZDRUŽENIU SPOLOČENSTVO KRESŤANOV 
CHRISTIANA 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: 

Bod číslo dvadsaťsedem, Návrh na schválenie zmeny 

účelu nájmu v Zmluve o nájme občianskemu združeniu 

Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave, 

nebytomého priestoru číslo 07 83 07 85 11 00  

zo dňa 8. 11. 2011 v znení dodatku číslo jedna v zmluve 

o nájme pozemku. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak poprosím 

návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia eee tak, ako 

ho máme predložený. Je to pomerne rozsiahle, len teda tie 

podstatné veci. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu nájmu, 

týka sa to zmluvy o nájmy nebytového priestoru číslo  

07 83 0785 11 00 zo dňa 8. 11. 2011 v znení dodatku, ktorý 

k tej zmluve je, a to, že budeme nahrádzať pôvodné znenie 

zmluvy novými zneniami tak ako sú predložené v návrhu 

uznesenia a aj s podmienkou, ktorá je uvedená v závere.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja sa len spýtam pani námestníčky Zaťovičovej, 

ona sa prihlásila, možno omylom.  

Zdenka? Že toto je asi nedorozumenie, hej? že si 

prihlásená?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Tak prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo sedem. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.27-Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o 
nájme nebytového priestoru č. 07 83  0785 11 00 zo dňa 08. 
11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 
07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 a 
v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 

zo dňa 05. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu 
združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 

v Bratislave 

 Prítomní: 36 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

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

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83  0785 11 00 zo dňa 08. 11. 

2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 

07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 a 

v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 

zo dňa 05. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu 

združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 

v Bratislave 
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Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu účelu nájmu: 

1. V zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 

00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 

občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom Červeňákova 5 v Bratislave, IČO 

31752012, takto: 

pôvodné znenie: 

„Účelom nájmu je odo dňa účinnosti tejto zmluvy najneskôr 

do troch mesiacov od začiatku nájmu rekonštrukcia predmetu 

nájmu na detský klub a centrum voľného času detí 

predškolského a školského veku v súlade s čl. IX tejto 

zmluvy. Od prvého dňa nasledujúceho po rekonštrukcii 

predmetu nájmu, najneskôr však od prvého dňa nasledujúceho 

po troch mesiacoch nájmu, bude nájomca využívať predmet 

nájmu ako detský klub a centrum voľného času detí 

predškolského a školského veku. Nájomca sa zaväzuje 

zabezpečiť aj zmenu účelu využitia predmetu nájmu“, 

nahradiť nasledovným znením: 

„Účelom nájmu je detské centrum, detský klub a centrum 

voľného času pre deti predškolského a školského veku.“. 
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2. V zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 

08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 občianskemu 

združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 

Červeňákova 5 v Bratislave, IČO 31752012, takto: 

pôvodné znenie: 

„Účelom nájmu je revitalizácia predmetu nájmu a jeho 

následné užívanie ako detského ihriska pre aktivity 

detského klubu a centra voľného času detí predškolského a 

školského veku.“, 

nahradiť nasledovným znením: 

„Účelom nájmu je detské centrum, detský klub a centrum 

voľného času pre deti predškolského a školského veku.“ 

3. V zmluve o nájme nebytového priestoru 

č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2009 v znení 

dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo 

kresťanov Christiana, so sídlom Červeňákova 5, 

v Bratislave, IČO 31752012, takto: 

pôvodné znenie: 

„Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na činnosť 

detského klubu a centra voľného času detí predškolského a 

školského veku.“, 

nahradiť nasledovným znením: 
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„Účelom nájmu je detské centrum, detský klub a centrum 

voľného času pre deti predškolského a školského veku.“, 

s podmienkou: 

Dodatky budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že ktorýkoľvek dodatok podľa  

bodu 1 – 3 uznesenia nebude v tejto lehote podpísaný, toto 

uznesenie v príslušnom bode stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, pred tým ako pôjdeme ďalej, chcem sa 

spýtať. Dostal som správu, že dvanásť nula päť, dvanásť 

nula desať môže byť hotový obed. Asi dajme obed nie 

o jednej, ale dajme skorej, lebo ideme od deviatej. Takže, 

a okrem iného, potrebujeme si tam prebrať niektoré body, 

ktoré sem chceli cez pauzu prebrať.  
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Takže, navrhujem, aby sme išli po bod eee 

tridsaťštyri, nie. Aha, tridsaťdva, áno. Lebo nemáme určené 

úplne presne, nemáme úplnú dohodu medzi klubmi, kto bude 

členom dozornej rady v rámci parkovacej spoločnosti. A to 

znamená, že mmm, pôjdeme asi po ten bod a potom vyhlásime 

obed. Aby sa cez obed sa to mohlo urobiť. Dobre?  

 

 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI 3-IZBOVÉHO BYTU 
NACHÁDZAJÚCEHO SA NA GERCENOVEJ 
ULICI Č. 10 V BRATISLAVE, V K. Ú. 
PETRŽALKA, PRE SPOJENÚ ŠKOLU SVÄTEJ 
RODINY SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že ideme na bod číslo eee dvadsaťosem. 

Prosím? Dvadsaťosem, že?  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa,nájom nehnuteľnosti 3-izbového bytu nachádzajúceho 

sa na Gercenovej ulici číslo 10 pre Spojenú školu Svätej 

Rodiny so sídlom v Bratislave. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, budeme 

schvaľovať uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti 3-

izbového bytu v v katastrálnom území Petržalka pre Spojenú 

školu Svätej Rodiny na dobu určitú päť rokov, teda 

do 31. 12. 2025 za nájomné deväťdesiatdeväť Eur aj 

šesťdesiatsedem eurocentov na mesiac, s tou podmienkou, 

ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. 

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) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 28-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3-izbového bytu 
nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v 
k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom 

v Bratislave 
 

 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  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  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  
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J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. NEHLASOVAL 

 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3-izbového bytu 

nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v 

k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 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 nehnuteľnosti 3-izbového bytu 

vo výmere 101 m² v stavbe, súpis. č. 3263, nachádzajúcej sa 

na pozemku parc. č. 4709/5, k. ú. Petržalka, pre Spojenú 

školu Svätej Rodiny so sídlom Gercenova 10, Bratislava, 

IČO 42178941, na dobu určitú 5 rokov od 01. 01. 2021 

do 31. 12. 2025, za nájomné 99,67 Eur/mesiac, 

s podmienkou: 

Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 326 

Návrh na nájom nehnuteľnosti 3-izbového bytu 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 poskytovania ubytovania pre 

pedagógov školy, v stavbe so súpis. číslo 3263, postavenej 

na pozemku parc. č. 4709/5, nachádzajúcej sa na Gercenovej 

10 v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 29 SPRÁVA MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY K UZNESENIU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 580/2020 ČASŤ 
B BOD 2 ZO DŇA 24. 09. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Správa mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči. 
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Á, otváram diskusiu k tomuto bodu programu, alebo 

neviem, či teraz tú správu ideme, alebo jak to riešime?  

Asi otváram bo, 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: 

Nemáme žiadne, žiaden pozmeňovák, čiže berieme na 

vedomie materiál, tak ako je uvedený v texte. 

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 tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 29-Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa  
24. 09. 2020 

 Prítomní: 35 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
Antalová Plavúchová NEHLASOVAL M. Brat  ÁNO 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

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 ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020  

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k plneniu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH REKONŠTRUKCIÍ 
V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH A 
CENTRÁCH VOĽNÉHO ČASU V 
ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY V PRVOM POLROKU 
2020 A PLÁN REKONŠTRUKCIÍ DO KONCA 
ROKA 2020 A NA ROK 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. Bod číslo tridsať, Prehľad 

zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých 

školách a v centrách voľného času v zriaďovateľskej  spô 

pôsob pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. V prvom 

polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020, na 

rok 2021.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Grendel,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Kolegyne, kolegovia,  

súčasťou tohto materiálu sú aj informácie ohľadne 

technického stavu Základnej umeleckej školy Miloša 

Ruppeltda na Panenskej ulici v bratislavskom Starom Meste.  

Táto základná umelecká škola od novembra ´89 sídlila 

v štyroch rôznych priestoroch a v zásade po po prvý krát, 

od kedy Bulharská škola bola z tohto objektu odsťahovaná, 

má svoju vlastnú budovu, ale tá je, žiaľ, ako si to môžete 

pozrieť aj v tom materiáli, naozaj v dosť zlom technickom 

stave. Časť budovy je uzatvorená, pretože nie je vôbec 

bezpečné sa v tých priestoroch pohybovať.  

A naozaj v súčasnosti je reálna šanca, aby sa 

rekonštrukcia tejto budovy pohla dopredu, eee 

s ministerstvom kultúry prebiehajú veľmi intenzívne 

diskusie o tom, že táto budova by mala byť zaradená do 

takzvaného zoznamu prioritných kultúrnych pamiatok, čo by 

umožnilo uchádzať sa o veľmi významnú dotáciu na 

rekonštrukciu tejto budovy. Čo by teda mohlo prispieť 

k tomu, že projekt takzvaného Domu hudby by mohol byť 

konečne realitou.  

Na tento projekt je vydané Starým Mestom stavebné 

povolenie. Je pripravený projekt, takže celá táto idea je 

tak podrobne pripravená a už je tak ďaleko, že schválením 

aj tohto materiálu by sme mohli prispieť k tomu, že v tomto 

volebnom období tá rekonštrukcia výrazne pokročí.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakuj ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Chcem podporiť pána poslanca Grendela. 

Ako staromestskí poslanci naozaj dlhodobo sledujeme 

vývoj tejto jednej z poviem teraz z základných umeleckých 

škôl, ktoré majú vysokú reputáciu a dobrú úroveň.  

A taktiež by som ale chcela dať do pozornosti Centrum 

voľného času na Štefánikovej ulici, ktoré je v žalostnom 

stave. To je proste mestský majetok. To nemôžme tam púšťať 

deti v roku 2020 a 21 a ďalej do podmienok, ktoré sú naozaj 

medzivojnové skoro. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Poláčiková. Pani Poláčiková. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 333 

PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela poďakovať Zuzke Stanovej za jej 

veľmi aktívny prístup pri riešení financovania 

rekonštrukcií centier voľného času a zušiek (ZUŠ).  

Musím sa priznať, že sme boli dosť eem takí smutní 

z toho, že tie finančné prostriedky skutočne nie sú, ale 

Zuzka nám sľúbila, že zoženie externé financie. A skutočne 

ich získala. Takže, aj na tie centrá voľného času a zušky, 

ktoré mali byť menej financované, tak ich získala 

z externého financovania. A veľmi pekne jej ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Grendel. 

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

Na toto som zabudol, pretože pôvodne som si myslel, 

že materiál bude uvádzať práve pani Stanová a v podstate 

tým, že je onlajn (on line), tak som to z istého pohľadu 

urobil miesto nej. 

Áno. Chcel som sa aj ja jej veľmi pekne poďakovať za 

iniciatívu, pretože odkedy nastúpila do svojej pozície, tak 

sa mimoriadne zintenzívnili prípravy, napríklad teda 
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rekonštrukcie Domu hudby. Ja sa venujem prioritne tejto 

téme.  

Takže, tiež ďakujem veľmi pekne pani Stanovej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Chceš zareagovať teraz alebo počkáme na koniec 

diskusie? Tibor?  

Dobre.  

Nech sa páči, pán Strapák. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel spýtať predkladateľa, alebo teda 

predkladateľky, informáciu, tu nevidím v tom materiáli eee 

zušku (ZUŠ), ktorá sa má rekonštruovať na Uránovej, mám 

taký pocit. Tam sa má aj Exnárova potom presťahovať. Viete 

nám dať nejaké informácie k tomu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán, pán poslanec Káčer. 

Pán poslanec Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa chcem poďakovať nie len teda kolegyni Stanovej, 

ktorá naozaj uchopila agendu ako takú, ale určite aj odboru 

školstva, rovnako aj všetkým našim učiteľom, ktorí k tomu 

pristupujú veľmi zodpovedne a už dlho volali po zlepšení 

podmienok pre svojich, pre svojich žiakov.  

Naozaj na budovách zušiek (ZUŠ) a cévecéčiek (CVC) sa 

ten zubč, zub času prejavil výrazným spôsobom. Ešte 

prednedávnom boli problém také bežné veci ako je záchodová 

doska.  

Čiže, my nie sme ani náhodou v cieli, my sme na 

začiatku nejakej cesty. A ja teda ďakujem, že, že po tej 

ceste stále kráčame a snažíme sa dostať a vyriešiť ten 

dvadsaťročný investičný dlh, ktorý v voči zuškám (ZUŠ) 

a centrám voľného času máme.  

Ďakujem pekne, pokračujte v tom, držím palce.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím o reakciu na všetky veci. Najprv pána 

Košťála a potom aj oddelenie. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem teda reagovať na pánov poslancov a ZUŠ 

Panenská, my sa o tom bavíme od začiatku vlastne tohto 

volebného obdobia s pánom Grendelom. Tam je pravda, že je 

pripravený projekt. Myslím, že výška toho, tej 

rekonštrukcie niekde okolo šesť miliónov Eur. Sme sa vtedy 

aj dohodli, že samozrejme, že to nie je možné utiahnuť celé 

z rozpočtu mesta, takže hľadáme tie externé zdroje.  

A som rád, že sa posúvame práve v tom, aby táto 

budova bola medzi pamiatkami, ktoré budú mať prioritné ako 

keby miesto v tom, akým spôsobom, alebo teda ako, ako sa 

budú op opravovať.  

Takže ak sa podarí získať to financovanie, tak o to, 

o to budeme schopnejší rýchlejšie tam priložiť aj ďalšie 

peniaze z nášho rozpočtu a urobiť tam nejakú zásadnú zmenu, 

keďže tá budova je vo veľmi zlom stave. 
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Čo sa týka ZUŠ Uránová, pani Stanová ma doplní, ale 

my máme v pláne, sme sa o tom rozprávali s pani 

viceprimátorkou Zaťovičovou, že vlastne v budúcom rozpočte 

sa počíta s tým, že komplexná rekonštrukcia ZUŠ Uránová 

bude krytá z rozpočtu.  

Takže poprosím ešte Zuzanu, aby doplnila túto 

informáciu, ale takže počítame s tým.  

Mgr. Zuzana   S t a n o v á , zástupkyňa riaditeľa 

magistrátu: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ja by som dal ešte faktickú na pána riaditeľa.  

Ja som sa chcel spýtať a nemusí to teraz odpovedať 

vôbec, ani kolegov nechcem s tým zdržovať, iba nejakú 

informáciu, ako sa ďalej postupuje s projektom ALENA? Viem, 

že tie prvé výberové prvé verejné obstarávania neboli moc 

úspešné, tak ako s tým ideme robiť ďalej? Vôbec, aké boli 

výsledky? To mal byť jeden z kľúčových projektov, ktorý 

mal, projekt ELENA. ELENA. To mal byť jeden z kľúčových 
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projektov, ktorý mal práve riešiť tie investičný dlh na 

majetku zušiek (ZUŠ), cévecečiek (CVC) a vôbec, na majetku 

mesta. Viem, že tam boli nejaké problémy.  

Čiže, len nejakú strušnú správu, lebo myslím, že to 

bude zaujímať viacerých poslancov. Či sa v tom pokračuje. 

Lebo treba sa definitívne rozhodnúť, či sa ide v tom 

pokračovať, či sa to ide zrušiť a akým, akým spôsobom sa 

ide ďalej narábať s majetkom?  

Čiže to neni úplne len o zuškách (ZUŠ) a cévecéčkach 

(CVC), ale celkovom majetku mesta.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Strapák. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za u upozornenie. Naozaj, sa ospravedlňujem, 

som si nevšimol. 

A ale ja sa ešte spýtam jednu vec k tej Uránovej.  

Že ten plán, ktorý som počul pôvodne bol taký, že 

z Exnárovej sa tá zuška (ZUŠ) má sťahovať na Uránovú. Potom 

som počul nejakú alternatívu, že, že má na tej Exnárovej 

zostať stále tá zuška (ZUŠ) a vlastne, že aj na Uránovej sa 
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má vzniknúť ako keby nová. Že aká, ako to teda je s tou 

Exnárovou? Lebo ja dúfam teda, že v Ružinove sa s tým 

počíta s tou Exnárovou a rozšírenie materskej školy.  

Čiže, skúste mi toto ešte objasniť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel tiež poďakovať spracovateľom, že teda 

aj napriek tomu, že na tej ostatnej školskej komisii bola 

prijatá tá alternatíva dva trochu v inom rozsahu, a teda 

tam boli spomenuté len tie dva projekty, tá Uránová a ZUŠ 

Ruppeltda. A teda sa tam podarilo doplniť aj tie ďalšie 

ostatné investičné aktivity, ktoré sú vo veľkej fáze 

rozpracovanosti. A teda verím, že napriek ťažkému roku, kto 

ktorý nás čaká, sa podaria zrealizovať v tom nasledujúcom. 

Ďakujem. 
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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  sa k tomu v tomto tiež veľmi, veľmi eee eee, 

alebo podporujem to, čo povedal pán, pán kolega Strapák, 

pretože ten problém na tej Exnárovej on teda má niekoľko 

rokov. To trvá, no bezmála možno už aj desať rokov to trvá 

celý ten problém.  

Samozrejme, aj, a ja som o tom vždycky hovoril aj 

s pani riaditeľkou na eee na tej, na tej zuške (ZUŠ), lebo 

ja som tam bol v Rade školy, že ako keby to finálne 

riešenie je, ako už teraz zuška (ZUŠ) dostane novú, 

kompletne novú budovu, v podstate takú istú, ako mala na 

tej Exnárovej, dostane ju na tej Uránovej.  

A vieme teda aký je stav so škôlkami v v Ružinove. 

Aby tie tri pavilóny, ktoré v súčasnosti využíva zuška 

(ZUŠ) na Exnárovej, aby naozaj sa dali do, do užívania 

mestskej časti.  
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Ja myslím, že aj starosta Chren v tomto to asi vidí 

veľmi podobne. Tam je jeden areál, kde už je vybudovaná, 

vybudovaná kuchyňa. To znamená, že takto môže Ružinov 

získať úplne najjednoduchším spôsobom šesťdesiat miest pre 

eee deti v škôlkách. To znamená, že to, o čom hovoril pán 

kolega Strapák, je určite dôležité.  

Ale tu je aj veľmi dôležitý prístup mesta ako 

zriaďovateľa, nakoľko samozrejme eee aj pani riaditeľka, aj 

tí ľudia, ktorí sa dlhodobo v tej zuške (ZUŠ) na Exnárovej 

angažujú, tak pre nich je veľmi dôležité, že to je práve 

zuška (ZUŠ) na Exnárovej. Ale ja som presvedčený, že oni 

tam odvádzajú takú dobrú robotu, že tak ako dnes je, má 

dobré meno zuška (ZUŠ)  Exnárova, tak veľmi rýchlo bude mať 

veľmi dobré meno aj zuška (ZUŠ)  Uránová, ktorá eee, kde 

práve tú výchovu, ktorú robia, budú robiť v diametrálne 

lepších podmienkach ako ju, ako ju robia dnes.  

Takže, v tomto by som sa veľmi, veľmi prikláňal 

k tomu a požiadal vás, pán primátor, aby ste svojou váhou 

zriaďovateľa eee urobili všetko pre to, aby eee Ružinov 

získal možnosť tam zrekonštruovať tie, tie nehnuteľnosti 

a eee aby tam bola škôlka. Tak ako je v tom, v tej hlavnej 

budove.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kunst. 

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

Ja len takú maličkú drobnosť.  

Naozaj, na komisii sme tieto veci rozoberali. A chcem 

poprosiť aj pána riaditeľa, aby tie veci do toho rozpočtu 

na rok 2021, tie menšie  v alternatíve číslo dva, aby sa 

tam dostali, jako sme si to rozobrali viacmenej aj na 

komisii školstva a športu.  

To sú tie drobné a nie tie veľké, ktoré viacmenej sme 

podporili, aby do tých veľkých rekonštrukcií sa išlo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že okej. 

Poprosím o reakciu. Tam bolo viacej otázok. 

Zuzana alebo ty?  
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Takže ja len v skratke.  

Že samozrejme, tam sú dve alternatívy. to treba si 

uvedomiť, že rozpočet je obmedzený, takže budeme sa baviť 

o tom pri rozpočte, že či ideme do alternatívy veľkých 

opráv, teda menej, menej subjektov komplexnejšia oprava, 

alebo či ideme robiť potom sériu drobnejších. Myslím, že to 

odporúčanie bolo, že radšej poriadne veľké a komplexné 

opravy pri dvoch, troch budovách a takto postupne ukrajovať 

z toho investičného dlhu.  

Čo sa týka projektu ELENA, poprosím možno Zuzanu 

Stanovú na doplnenie. 

Ja som požiadal medzičasom kolegu Maleca, aby 

pripravil materiál pre poslancov a potom vám zašle teda ten 

aktuálny stav v akom, v akom sme. 

Takže ak Zuzana má niečo čo doplniť k ELENe (ELENA), 

tak nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

Zuzana. 
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Mgr. Zuzana   S t a n o v á , zástupkyňa riaditeľa 

magistrátu: 

Vďaka za slovo. 

Samozrejme, v tejto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

je najpovolanejšie oddelenie ener energetického menežmentu 

(manažmentu), ale v tej časti, ktorá sa týka centier 

voľného času a základných umeleckých škôl je v súčasnosti 

stav taký, že štyri objekty, máme štyri objekty, ktoré sú 

súčasťou bodu štyri tohto materiálu, kde bolo úspešné 

verejné obstarávanie a boli, boli dané ponuky pod 

predpokladanú hodnotu zákazky.  

V jednom z týchto prípadov už bola uzavretá zmluva 

s dodávateľom projektovej dokumentácie aj stavebných prác.  

V troch prípadoch zvyšných prebiehajú momentálne 

finálne úkony pred uzavretím zmlúv. 

Takže, čo sa týka štyroch objektov, ktoré sú v bode 

štyri uvedené, tam v podstate bude eee, boli z tohto 

pohľadu sa dajú považovať práce za ukončené.  

Čo sa týka prípravy, bude už len závisieť, 

samozrejme, na, na finálnej podobe schváleného rozpočtu pre 

rok 2021. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Odovzdávam slovo návrhovej finančnej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlaso, ideme hlasovať o bode číslo tridsať, 

prehľad realizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých 

školách a centrách voľného času v prvom polroku 2020 a plán 

rekonštrukcií do roka 2020 a na rok 21, a to 

v časti A berieme na vedomie 

a v časti bé (B) žiadame námestníčku primátora pani 

Zaťovičovú o zabezpečenie predloženia návrhu plánovaných 

investícií na rok 21 a predložiť každoročne informáciu us 

o stave rekonštrukcií základných umeleckých š a umeleckých 

škôl a centier voľného času do roku. Teda tam je termín eee 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo to?  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

ma október 21. 

Pán primátor,  

môžte (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu.  

Čo sa stalo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Však to odhlasujme a dostaneš, samozrejme, 

odpoveď. Ja som myslel, že tam bola odpoveď.  

To znamená, že prosím, hlasujme. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 
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Prítomných tridsaťsedem. 

Tam že vraj dlžíme nejakú odpoveď ešte, takže to 

teraz hneď, pán poslanec Strapák, vám dáme.  

A mal som pocit, že to bolo urobené.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 30-Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v 
prvom polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 

a na rok 2021 

 Prítomní: 37 Áno 35 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   

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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných 

umeleckých školách a centrách voľného času v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v 

prvom polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 

a na rok 2021 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných 

umeleckých školách a centrách voľného času v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v 

prvom polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 

a na rok 2021. 

B. žiada 

Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora 

1. zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií v 

rámci návrhu rozpočtu na rok 2021, 

2. predložiť každoročne informáciu o stave rekonštrukcií 

základných umeleckých škôl a centier voľného času 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 21. 10. 2021 

koniec poznámky) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 350 

BOD 31 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCOV 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV O ODPUSTENIE 
NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU 
COVID-19 V SPRÁVE TELOVÝCHOVNÝCH A 
REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme dať ešte do štvrť, máme ešte dve minúty.  

Dajme ešte bod tridsaťjedna a vyhlásime obednú 

prestávku. Dobre?  

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov, odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou 

KOVID 19 (COVID-19) v Správe telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy. 

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 bode číslo tridsaťjedna, Návrh na 

riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o 

odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou KOVID 19 
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(COVID-19) v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení, 

tak ako máte uvedené v materiáli. Čiže, vrátane tej 

tabuľky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 31- Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou 
Covid-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 
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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 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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o 

odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 v 

Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 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 s nárokom na dotáciu na nájomné, 

uvedeným v tabuľke č. 1, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia, 
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1.2 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené za obdobie sťaženého užívania nebytových 

priestorov z ceny nájomného zníženého o 5 % v 

prípadoch, keď sú v cene nájomného zahrnuté služby 

spojené s nájmom s nárokom na dotáciu na nájomné, 

uvedeným v tabuľke č. 2, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia, 

2. odpustenie nájomného nájomcom nebytových priestorov, 

nachádzajúcich sa vo vnútri telovýchovných a 

športových zariadení mestskej príspevkovej organizácie 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli aj 

po zrušení zákazu prevádzky telovýchovných a 

športových zariadení zatvorené z prevádzkových alebo 

technických dôvodov, uvedeným v tabuľke č. 3, ktorá je 

prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkou: 

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, 

3. neodpustenie nájomného nájomcom uvedeným v tabuľke 

č. 4, ktorá je prílohou tohto uznesenia. 

(poznámka: prílohy viď materiál) 

koniec poznámky) 
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE K ROKOVANIU MSZ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, čo keby sme dali obedovú prestávku na 

štyridsaťpäť minút? Či je to príliš?  

V tom prípade o jednej začíname, dobre?  

Ďakujem veľmi pekne. 

Potrebujem si s vami dohodnúť, asi s vedúcimi klubov, 

dozornú radu v parkovacom systéme. Tam nemáme úplnú zhodu. 

A to využijeme cez prestávku, vás nájdeme. Dobre?  

Ďakujem pekne. 

O o jednej sa tu vidíme.  

 

(prestávka od 12.16 h do 13.12 h) 
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BOD 32 ZRUŠENIE ROZHODNUTIA O LIKVIDÁCIÍ 
SPOLOČNOSTI MESTSKÝ PARKOVACÍ 
SYSTÉM, S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

...rozhodnutia o likvidácii spoločnosti Mestský 

parkovací systém esero (s. r. o.).  

V krátkosti možno poviem iba ja o čo ide.  

Áno? Čo sa deje?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Celkom som zabudol, že sú, je čas na interpelácie 

a potom na ten bod eee o o hazarde.  

 

 

BOD 48 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, nech sa páči, otváram diskusiu k téme 

interpelácie.  
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Pani Pätoprstá, 

máte slovo. 

Ale ste s faktickou prihlásená, viete, hej? 

Tak.  

Takže pán poslanec Kríž.  

Je prihlásený, ale nevidím ho tu.  

Dobre. Pán poslanec Kríž, ste tu? Alebo jak ste sa 

prihlásili? Okej. Zaujímavé.  

Dobre.  

Tak pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Tiež zaujímavé. Jak je to možné. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

ja budem vás in interpeláciu kvôli EuroVelu 13.  

Zaujíma ma, že v akom štádiu je pripravovaná 

investičná akcia GIBu (GIB) s názvom Rekonštrukcia 

Devínskej cesty, ktorá je vlastne pokračovanie tej 

medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 13 a zároveň tá, to, táto 
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varianta, s touto variantou súhlasí aj Bratislavská 

vodárenská, ktorá pôvodne odmietla iný investičný zámer, 

ktorý mali ísť cez Sihoť.  

Čiže, mňa zaujíma vla vlastne, v akom je to štádiu. 

Viem, že sa tam robila EIA. To je taká posledná informácia 

na túto štúdiu.  

A zaujíma ma, samozrejme, či budete aj čerpať 

financie, lebo EuroVelo trinástka je veľmi dôležitá vec 

a súčasť aj te rekonštrukcia cesty.  

Druhá interpelácia sa týka, to, to je to, na čo som 

nedostala odpoveď v podstate pri rozpočte, že z akého 

dôvodu bola vyradená tá akcia, ktorá sa týka vytvorenia 

pešej zóny v lesoparku?  

A zároveň ma aj zaujíma, že v akom stave je tá 

príprava projektovej dokumentácie tejto investičnej akcie? 

A posledné, posledná interpelácia sa týka rozpisu 

čerpania rozpočtu na rok 2020 vo výške jeden milión 

stodeväťdesiattisíc na Nosný systém emhádé (MHD) druhá 

etapa v časti Stavba a stavebný dozor. Prosím o rozpis 

tejto položky, keďže stavebný dozor asi ešte nie je 

relevantný a samozrejme aj meno zodpovednej osoby, ktorá 

tento výkon prevzala.  
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Zaujíma ma to aj z hľadiska toho, aby sa neopakovala 

tá situácia použitie nejakého materiálu, ktorý by bol 

neskôr teda použi, spôsoboval by hlučnosť. 

Čiže, neni to nejaká, že by som chcela do vás vŕtať, 

ale naozaj ma to zaujíma, na čo sa vlastne tých 

stodeväťdesiat, teda milión stodeväťdesiattisíc použilo  

v tej časti Stavba a stavebný dozor, systém druhá etapa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Však nebudem, samozrejme, odpovedať, dostanete to 

písomne. Iba vám chcem povedať jednu vec. To Euro EuroVelo 

13, prihovorte sa za nás. Ja stále očakávam od životného 

prostredia. My, tá, tá Sihoť je s béveeskou (BVS) akože 

dohodnutá. My, my tú Sihoť. My sme tam mali aj riaditeľa, 

sme mu to celé ukázali, teda naši. Oni sa tam síce búria, 

ale v momente, keď nám to dovolí ministerstvo životného 

prostredia, tak my ideme do toho. Tam, tá, to je, toto je 

ten fakt. Hej?  

Takže, takže, len aby ste to vedeli. Aby sme si.  
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Dobre. Zladíme si to potom. Nebudeme tu zdržovať. 

Zladíme si to potom. Dobre.  

Poďme asi, pán poslanec Vlačiky.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som sľúbil kolegovi novomestskému miestnemu 

poslancovi Vladovi Volfovi, že podám nejaké jeho podnety 

a ako interpeláciu.  

Týka sa to ulice Jaskový rad, konkrétne ako  je to 

s vybudovaním, alebo opatrením pre prechod chodcov pri 

viadukte smerom na Kolibu?  

Tam bol pô, pôvodne tam bolo priechod pre chodcov aj 

na tej pravej strane. Ten priechod zmizol. A v podstate 

teraz sa nedá plynulo prejsť z Jaskovho radu po chodníku 

smerom na Kolibu a ľudia tam prebehujú. Tiež sú tam vlastne 

lampy a stĺpy uprostred chodníka pred tým železničným 

nejakým klubom, ktorý tam je. Veľmi ťažko sa tam dá prejsť, 

s kočíkom absolútne nie.  

Ďalej otázka na vybudovanie priechodu na križovatke 

ulíc Jaskový rad a ulíc Pod Pod Strážami a Na Pažiti. Tam 

je taký dlhý úsek, ktorý tiež chodci musia prebehovať cez 

cestu.  
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Taktiež vyriešenie nelegálneho parkoviska a áut 

zasahujúcich na chodník na adrese Jasokový rad 185 a 187. 

Tam je také parkovisko vybudované pred tými domami, kde 

autá parkujú takým spôsobom, že zaberajú vlastne celý 

chodník a nedá sa tam opäť prejsť, chodci musia vy ísť po 

vozovke.  

Takže, toto som prisľúbil a to, to aj podávam. A by 

ma  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

zaujímalo, že čo s tým magistrát môže urobiť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani po starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 
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Chcela by som veľmi oceniť prístup hlavného mesta 

v tom, že realizuje bezbariérové prechody v rámci teda 

obnovy tých komunikácií, ktoré sa robia.  

A preto, že bola to aj poslanecká priorita moja, 

s tým, že som teda dala voľnú ruku, že urobme ich čo 

najviac, poprosila by som zoznam bezbariérových prechodov, 

ktoré hlavné mesto Slovenská republika realizovala na území 

Starého Mesta v termíne od 1. 1. 2020 do 22. 10., ako aj 

zoznam tých, ktoré sa ešte plánujú do konca roka. 

A ďakujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá ešte ste prihlásená.  

To už nič. Dobre.  

O o tom Sihoti si povieme potom.  

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  
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BOD 6 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O PODMIENKACH 
UMIESTŇOVANIA HERNÍ NA ÚZEMÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že ideme, ideme na ďalší bod a to je ten 

bod eee, hneď si povedzme, bod šesť.  

Bod šesť, viete o čo ide, ide o hazard.  

V tom prípade poprosím rovno stanovisko asi našej 

sekcie právnych činností, akým spôsobom sme vyriešili túto 

situáciu. 

Nech sa páči,  

pani Ozabálová, alebo áno. 

Máte slovo. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Dobre. 

Takže ešte raz dobrý deň. 
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Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,  

my sme v podstate momentálne pripravili návrh 

všeobecne záväzného  nariadenia v pozme, v pozmeňovacom 

znení. To znamená, je presne vlastne stanovené v súlade so 

zákonnou právnou úpravou tak, aby mohlo byť vlastne nie len 

platné, ale aj účinné vlastne od 1. 1. 2021. 

To znamená, je tam presne zákonom stanovená podmienka 

tých päťsto metrov. Takisto sú tam aj potom vydefinované 

tie prevádzky, ktoré by mali byť v súlade s platnou právnou 

úpravou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stačilo toto vysvetlenie? Ja som, ja som s tým okej. 

Akurát, dobre. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Možno to bolo už spomínané, ale tých päť, tam sa 

menilo tých dvesto metrov na päťsto? To bolo (poznámka: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tá, tá, to bolo o tom, že vlastne od, pravdepodobne 

od novembra bude platiť ten zákon, ktorý hovorí automaticky 

o päťsto metroch, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Čiže, doteraz bolo dvesto a teraz sa to mení na 

päťsto. Tak tomu mám rozumieť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. A my, my 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Uhm. Ďakujem. To je všetko 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

čo som chcel. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Áno, pani starostka. Nech sa páči, pani starostka 

Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som, pán primátor, požiadala, myslím, že mi to 

rokovací poriadok umožňuje, o prezenčné hlasovanie. Lebo 

mám taký pocit, že nás je tu veľmi málo. Je to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

fakt dôležitý bod. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Chcel som to presne využiť prvýkrát vo svojej 

kariére.  

Pani Pätoprstá. 
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Poprosím, ak tu niekto je niekde vonku, alebo niekde, 

zavolajte všetkých, lebo je nás dvadsaťdeväť, potrebujeme 

dvadsaťsedem hlasov na to.  

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

poslankyňa MsZ: 

Keďže sa jedná o všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

muselo byť vyvesené a jediná zmena nemôže ísť 

autoremedúrou, ale musí to ísť poslaneckým návrhom, dovolím 

si predložiť tú zmenu, ktorú vlastne teraz popísalo právne 

oddelenie, ktoré to spracovalo aj s pánom Vetrákom.  

Dostali ste na eee stoly tú zmenu, kde máte takou 

šedou vytlačené práve tie body zmien. Je to v tej prvej 

časti, kde sa mení ten paragraf 75 odsek 5. 

Potom v tej časti paragraf 2 časť 2 slovíčko služieb 

a zmena na päťsto metrov. 

Čiže, to. 

A ešte v časti paragraf 2 časť 5, pardon cé (C), kde 

sa takisto  mení to slovíčko služieb.  

A v časti 5 paragraf 2 vzdialenosťou sa rozumie 

vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená 

herňa a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná 

herňa, budovou školy, školského zariadenia, sociálnych 
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služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových 

závislostí a budovou ubytovne mládeže.  

Takto bude eee, takto znie to, ten môj návrh eee 

uznesenia v tej zmene, ktorá by zosúladila v podstate so 

súčasnou legislatívou. 

A to, čo je ešte dôležité je, že účinnosť tohto 

uznesenia bude 1. januára 2021. 

Čiže, ak len môžem taký slovný doprovod, samozrejme, 

podporujem tento návrh a súhlasím aj s tým stanoviskom 

právneho oddelenia, že nám to vykryje v podstate všetky tie 

problémové veci. To znamená, prijatie nove, novej 

legislatúry, zároveň nevznikne tam nejaké legislatívne 

vákuum na špekulácie s licenciami. 

Takže vás prosím o podporu tejto zmeny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, je otázka, pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja som sa chcel opýtať, v paragrafe 2 tuná na druhej 

strane bod 4 je ešte uvedené, že her, herňa nesmie byť 

uvedená vo vzdialenosti menej ako dvesto metrov od inej 

herne.  

Chcel som sa len ubezpečiť, že či ten nový zákon, 

ktorý upravil vzdialenosť na päťsto metrov, neupravil aj 

túto vzájomnú vzdialenosť herní na nejakú vyššiu, vyššie 

číslo. Ak, ak nie, tak je to samozrejme v poriadku. Len 

chcel som sa uistiť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vie na to niekto odpovedať?  

Áno, nech sa páči, pani Ozábalová. Alebo právne 

oddelenie. 

JUDr. Rastislav   Š o r l , poverený vedením sekcie právnych 

činností: 

Poprosíme vás ešte chvíľku, ale v zásade ide o metre 

herní od seba, nie od vzdialenosti zariadenia ako je škola 

a podobne. To je prvá vec. 

Ale pre zabezpečenie právnej istoty ešte to rýchlo 

pozeráme. Máme to otvorené. 
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A zároveň chcem uviesť, že týmto aj znížime 

špekulácie ako keby na licencii, a to  z toho dôvodu, že 

v tom novom zákone je ešte jedna zásadná zmena, ktorá ale 

nemá ako keby, nie je v rozhodovacej právomoci obecného 

zastupiteľstva a to je to, že v jednej herni, na tom jednom 

mieste, už budú môcť ibo, iba dvaja prevádzkovatelia. Dnes 

je to štyri až päť. A už v dnešnej dobe dochádza k zmene. 

Žiadatelia žiadajú zmenu. A jednotlivé tie výherné ako keby 

prístroje, či už je to ruleta, alebo ďalšia automaty, 

prechádzajú iba na dvoch sprostredkovateľov, ktorí majú tú 

licenciu na čo najdlšie obdobie.  

Takže to je ako keby ďalšia vec toho, že sa tu 

rozoberalo, že či nedôjde ako keby k machinácii 

s licenciami tak, aby boli ešte vydané nové licencie na 

dvestometrovej báze. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: je počuť slová – mužský hlas „Ďakujeme 

pekne ko“) 

Okej. Je to jasné, myslím že?  

To znamená, že môžem prejsť k hlasovaniu, keď som to 

pochopil. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 371 

Nech sa páči, návrho, dávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte asi prezenčné hlasovanie, pretože ide o 

všeobecne záväzné nariadenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Urobme si teda prezenčné.  

Teraz sme zrátali, že je nás tridsať, ale urobme si 

prezenčné hlasovanie. 

Poprosím o prezenčné hlasovanie pred tým, jak pôjdeme 

hlasovať.  

(gong) 

(Prezentácia.) 

Takže prezenčné hlasovanie, hej?  

Tridsaťjedna. 

Ne nehlasujeme za alebo proti teraz, hej?  

(Prezentácia pokračuje.) 
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Okej. Asi si to chápeme. 

Lenže tridsaťjedna ľudí. Potrebujeme dvadsaťsedem. 

takže myslím, že by sme to mohli zvládnuť. 

(gong) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 6-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach 

umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
PREZENČNÉ HLASOVANIE 

 

 Prítomní: 36 Áno 29 Nie: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 5 

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

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 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  NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viete o tom, že to je citlivo sledovaný bod, napriek 

tomu, že sa to všetko zmení, mali by sme byť úplne 

jednoznační v tomto, tak vás prosím o správne hlasovanie.  

Nech sa páči, slovo má návrhová komisia ešte. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh na zmenu uznesenia. Podľa 

rokovacieho na poriadku, pri zmene uznesenia hlasujeme iba 

jedenkrát. Tie zmeny som už spomenula.  

Jedná sa o zmenu v úvodu, v časti paragrafu dvadsať 

eee 79 odsek 5 v časti paragraf 2 sa mení slovíčko služieb 

a päťsto metrov.  

V časti cé (C) takisto slovo služieb  

a v časti 5, tak ako som uviedla, kde sa hovorí 

o ktorých vzdialenostiach sa jedná. 

Takisto sa mení aj účinnosť 1. januára 21. 

Prosím vás o podporu tejto zmeny uznesenia. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak tuná ide ra. 

Ospravedlňujem sa, sekundu. Ešte tu je jedna 

poznámka, že nie je niečo overené?  

Poprosím vás, aby ste overili ako to je s tými 

vzdialenosťami tá otázka.  

Nebudeme pokračovať ďalej. 

Je to v poriadku?  

Dobre. 

Môžme hlasovať teda.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 6-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach 

umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
návrh p. Pätoprstej – zmena v niektorých častiach  

 

 Prítomní: 36 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz sme ale hlasovali za, za ten pozmeňovák.  

Sekundu, počkáme.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Keďže išlo o zmenu uznesenia, tak sa hla, už sa 

nemusí hlasovať o celku.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte raz, pardon?  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Išlo o zmenu celého uznesenia 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

čiže, nemusíme hlasovať o celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Takže už sme hlasovali za 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

za kompletný návrh. 

Sme si úplne istý, organizačné, p p po prosím vás, 

povedzte nám to, aby sme si boli úplne istí, je to citlivá 

vec.  

Kľudne hlasujme ešte raz ako o celku, nič sa tomu 

poznámka: nezrozumiteľné slová hovoria naraz poslankyňa aj 

predsedajúci) 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Môžme hlasovať o celku, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

aby to bolo (poznámka: nezrozumiteľné slová hovoria 

naraz poslankyňa aj predsedajúci) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Tak hlasujme ešte raz ako o celku, dobre?  

Aby sme akúkoľvek pochybnosť. 

Nech sa páči, (gong), hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Takže myslím, že sme to urobili a môžme ísť ďalej. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 6-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach 

umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien 
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 Prítomní: 36 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania 

herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na 

území hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 1. januára 

2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 33 ZRUŠENIE ROZHODNUTIA O LIKVIDÁCIÍ 
SPOLOČNOSTI MESTSKÝ PARKOVACÍ 
SYSTÉM, S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tom prípade ideme na bod tridsaťdva, ktorý je 

vlastne vymenený s tridsaťtri, takže ideme sa baviť 

o zrušení  rozhodnutia o likvidácii spoločnosti Mestský 

parkovací systém esero (s. r. o.). 

Ja iba poviem eee eee viete o čo ide. Iba taký krátky 

úvod. 

Vla, vlastne však je to, bolo to v tých materiáloch, 

takže, bolo to aj prerokované, nebudem už vlastne k tomu 

dávať úvod. Neni to pridaný materiál, je to iba zmenené 

poradie.  

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Tu by sme mali navoliť eee (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) do dozornej rady, nie?  

Lenka A Antalová Plavúchová,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja mám pripravený návrh pozmeňovacieho, teda 

pozmeňovací návrh k tomuto uzneseniu, ktorý eee  

v bode A je bez zmeny 

a v bode bé (B) eee je návrh na zmenu zakladateľskej 

listiny spoločnosti Mestský parkovací systém, ktorou sa 

v článku 5 veta 

Spoločnosť vytvára trojčlennú dozornú radu 

mení a po zmene znie nasledovne: 

Spoločnosť vytvára päťčlennú dozornú rad, 

a ďalej dopĺňa bod cé (C) a dé (D) do tohto uznesenia 

a bod cé (c) znie: 

V obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, 

spoločnosť esero (s. r. o.) 

po prvé, vymenúva Petra Bánovca za konateľa spoločnosti, do 

času vymenovania konateľa tejto spoločnosti, ktorý vzíde z 

výberového konania, 
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a po druhé, vymenúva poslancov mestského zastupiteľstva do 

dozornej rady, a to menovite pána Igora Polakoviča, pána 

Jána Hrčku, pána Martina Chrena a pána Ľuboša Krajčíra 

a pána Petra Hercega za členov dozornej rady spoločnosti. 

Dopĺňa bod 3, udelenie prokúry pani magistre Martine 

Vavrekovej,  

a dopĺňa bod dé (D), ktorý znie: 

poveruje primátora hlavného mesta SR prijať rozhodnutie 

jediného spoločníka spoločnosti Mestský parkovací systém, 

esero (s. r. o.) pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

a vykonať schválenú zmenu podľa časti A tohto uznesenia a 

z nej vyplývajúce právne úkony a vykonať schválené zmeny 

podľa časti bé (B) a cé (C) tohto uznesenia. 

Tento návrh pozmeňovací bol odovzdaný návrhovej 

komisii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Kríž,  

máte slovo. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja som bol upozornený pánom kontrolórom, že 

v obchodnom registri ešte stále figuruje moje meno ako 

člena dozornej rady. Chcem len uviesť na pravú mieru pre 

tých, ktorí to nepostrehli, alebo teda nemajú tú 

informáciu, ja som v volebnom období ešte od 2010 - 2014 

pôsobil v tej spoločnosti, od roku 2011 v dozornej rade. 

Vtedy spoločnosť viacmenej prevádzkovala len systém 

tých ukazovateľov na eee na platené parkoviská. A presne 

vtedy bola debata o tom, že či sa spoločnosť má nejakú 

budúcnosť pre mesto a či ju začneme rozvíjať do nejakých 

väčších rozmerov, alebo tá spoločnosť bude zrušená.  

Keďže vtedy neprešla parkovacia politika v tej, v tom 

období za pána primátora Ftáčnika, tak mestské 

zastupiteľstvo rozhodlo, že tá spoločnosť má ísť do eem 

likvidácie.  

A čo je veľmi podstatné, ja som vtedy písomne doručil 

pánovi primátorovi aj zastup, zastupiteľstvu moje písomné 

sa vzdanie tej funkcie. Avšak tým, že spoločnosť išla do 

likvidácie, tak už sa nerobili zmeny žiadne v obchodnom 

registri a moje meno tam figuruje. Ale podstatné je to, že 

existuje, môžem ho aj do dotiahnuť do doniesť potvrdenie 
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z mesta, že som sa ja tejto funkcie vzdal. Čiže, ja tam 

nefigurujem reálne od roku 2014 povedzme.  

Rozumiem tomu, že teraz keďže, dúfam, budeme mať 

celomestskú parkovaciu politiku, takáto spoločnosť bude 

dôležitá a podstatá. To znamená, že lepšie ako zakladať 

novú je, keď ešte táto nebola zrušená, ju nejakým spôsobom 

obnoviť. To všetko podpisujem. Len chcem uviesť na pravú 

mieru, keď  niekto uvidí v orsr, že tam stále figuruje moje 

meno, tak ja tam už nepôsobím. Písomne som sa vzdal a moje 

meno nebolo vymazané len kvôli tomu, že tá spoločnosť bola 

na základe rozhodnutia zastupiteľstva v v likvidácii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za vyjasnenie. Myslím, že to je 

dôležité, aby sme to mali vyjasnené.  

Eee. Riešilo sa niečo k tomuto bodu? Okej. Okej.  

Keď to nemáme úplne vyjasnené, vieme tento bod 

posunúť na november? Je to také nutné ho mať dneska 

urobený? Je. Hej? Kvôli parkovacej politike.  

Dobre.  

Peťo Herceg, počuješ ma?  
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Mgr. Peter   H e r c e g ,   splnomocnenec pre parkovaciu 

politiku: 

Áno, počujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

V materiáli nemáme prípravu od odvolanie členov, 

ktorí tam boli. Napríklad, pán Oliver Kríž. Síce on sa 

vzdal nejakým listom, ale otázka, či ho nevie, musí ho 

odvolať aj zastupiteľstvo.  

(poznámka: počuť slová, ženský hlas: 

Pokiaľ sa vzdal funkcie, tak nemusíme ho odvolať, 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Okej.  

Len ten list je kde? Ten nikto nevie kde je ten list.  

A je tam ešte jeden pán.  

Mgr. Peter   H e r c e g ,   splnomocnenec pre parkovaciu 

politiku: 

Podľa našich informácií sa vzdali obidvaja a myslím, 

že s tou likvidáciou sa to nezapísalo, presne tak, ako pán 

poslanec Kríž povedal.  
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(poznámka: nezrozumiteľné slová) vieme to overiť, ale  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Len aby sme si boli istí.  

Ďakujem pekne. 

Ďakujem, pán poslanec Kríž.  

Chcete slovo, alebo?  

Dobre, pán poslanec Kríž, ešte. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len doplním. Ak by bolo treba, tak ja určite kópiu 

toho listu mám niekde doma.  

A dokonca keď mi pamäť dobre slúži, neviem či to 

nebolo dokonca aj na pléne, že, že sme o tom hlasovali, že 

buď berie na vedomie, alebo odvoláva.  

A presne ako hovorí pán kolega cez obrazovku, to sa 

asi nedotiahlo kvôli tomu, že v likvidácii sa už nerobia 

zmeny, ale, ale tá zmena na.  
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Ale keď chceme mať čistý štít, kľudne dajme 

uznesenie, že odvoláva. Ale myslím si, že to už bolo 

spravené pred mnohými rokmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že je to jasné.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii a odhlasujeme si 

tie pozmeňováky.  

Dovolíte? Je to okej? Dobre. 

Takže návrhová komisia, 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 materiáli číslo tridsať. 

Pardon, prepáčte. O zmene uznesenia, ktoré dala 

skupina poslancov, predkladateľom je pani Plavúchová.  

Neviem, či ho mám celý prečítať?  
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Pani predkladateľka?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že ho netreba znova čítať.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ak netreba,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie? Vše všetci vieme o čo ide. Zväčšujeme to na päť.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Tak ideme hlasovať o tejto zmene tak, ako bol 

prečítaný pani navrhovateľkou.  

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) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 33-Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti 
Mestský parkovací systém, s.r.o. 

 
návrh p. Antalovej Plavúchovej na zmeny 

 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL 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:. 

Aj teraz ideme o celku hlasovať, či?  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Je tu napísané, že je to návrh na znenie nového 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, rozumiem. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže predpokladám, že nemusíme o tom hlasovať. Ale 

myslím, že (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, ešte raz si to povedzme s organizačným. Je to 

v poriadku takto.  

Právne? Organizačné? Poviete mi?  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ale môžme to hlasovať, aby ste boli všetci spokojní, 

že teda ideme hlasovať  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Hlasujme ešte aj o celku, aby to bolo všetko 

v poriadku.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 33-Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti 
Mestský parkovací systém, s.r.o. 

 
hlasovanie o celku 

 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti Mestský 

parkovací systém, s.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1793/2014 zo dňa 23. 10. 2014, ktorým sa 

schválilo zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací 
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systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 

35738880, a jej vstup do likvidácie ku dňu 1. 11. 2014. 

 
B. berie na vedomie 

návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, 

Bratislava, IČO 35738880, ktorou sa v čl. V veta: 

„Spoločnosť vytvára 3 člennú dozornú radu.“, mení a po 

zmene znie nasledovne: „Spoločnosť vytvára 5 člennú dozornú 

radu.“ 

C. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s 

r.o., so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35738880:  

1. vymenovanie Petra Bánovca za konateľa spoločnosti, do 

času vymenovania konateľa tejto spoločnosti, ktorý 

vzíde z výberového konania, 

2. vymenovanie 

2.1 Igora Polakoviča 

2.2 Jána Hrčku 

2.3 Martina Chrena 

2.4 Ľuboša Krajčíra 

2.5 Petra Hercega 

za členov dozornej rady spoločnosti, 
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3. udelenie prokúry Martine Vavrekovej. 

 
D. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., pri výkone pôsobnosti 

valného zhromaždenia a vykonať schválenú zmenu podľa časti 

A tohto uznesenia a z nej vyplývajúce právne úkony a 

vykonať schválené zmeny podľa časti B a C tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 32 MESTSKÉ CENTRUM STARÁ TRŽNICA – 
NÁVRH NA VOĽBU ČLENOV SPRÁVNEJ RADY 
A DOZORNEJ RADY ZA HLAVNÉ MESTO SR 
BRATISLAVU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to znamená, že eee ideme ďalej.  

Bod číslo tridsaťtri, Mestské centrum Stará tržnica. 

Návrh na voľbu členov správnej rady a dozornej rady za 

hlavné mesto SR Bratislavy. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Eee. Nechceme to navrhnúť, pani starostka Aufrichtová 

tunák. To je tá tržnica.  

To už tam je? Už je to. 

Nechýba tam žiadne meno v tom materiáli?  

Pani Aufrichtová, 

nech sa páči. 

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

Ano.  

Takže klub SaS-okáes (OKS)-NOVA do pozície člena 

dozornej rady eee za hlavné mesto Slovenskej republiky  

v Mestskom centre Stará tržnica navrhujem po dohode 

v podstate aj v predchádzajúcom bode sme schválili 

neposlanca do dozornej rady, navrhujem magistra Mateja 

Števove.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Matej Števove. Je to zamestnanec Starého Mesta. 

V podstate rovnako zastupuje záujmy eee klubu SaS-okáes 

(OKS)-NOVA. Prechádzali sme to na minulom zastupiteľstve, 

kde bolo povedané, že aj neposlanci nemôžu byť členmi 

dozornej rady. Dneska sme v predchádzajúcom bode schválili 
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neposlanca do dozornej rady. Takže sme si to normálne 

prekomunikovali so všetkými klubmi, ktorých sa to týka, že 

je to akceptovateľné. 

Ale nejako, akože ak máte s tým nejaký ohromný 

problém, bude to ale signál k tomu, že v jednom prípade to 

je problém, v druhom nie. Vzťah má aj k verejnej správe.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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: 

Poprosím ešte o písomný návrh. Ale predpokladám, že 

to zvládnem.  

Takže dostali sme návrh na doplnenie uznesenia 

v časti bé (B) volí do dozornej rady Mestského centra Stará 

pr tržnica eee Mateja Števove.  

Najprv budeme teda hlasovať o tomto návrhu. A potom 

o celku.  
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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 dvadsaťpäť, proti jedna, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo osem. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 32-Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu 
členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR 

Bratislavu 
 

doplňujúci návrh p. Aufrichotovej – voľba člena dozornej 
rady Mateja Števove 

 Prítomní: 37 Áno 25 Nie: 1 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 8 

 
Klub Team Vallo:   
Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA M. Brat  NIE 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva NEHLASOVAL 

T. Palkovič  ZDRŽAL SA D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ZDRŽAL SA 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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsaťštyri 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte musíme hlasovať  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je e prepáčte.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

ako o celku. Prepáčte.  

Čiže, ideme hlasovať o materiáli tridsaťtri, Mestské 

centrum Stará tržnica, návrh na voľbu členov správnej rady 

a dozornej rady za hlavné mesto Bratislava s tou zmenou, 

ktorú navrhla pani Aufrichtová.  

Čiže, odvolávanie plus volí nového člena a nových 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo šesť. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 32-Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu 
členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR 

Bratislavu  
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmen 

 Prítomní: 37 Áno 31 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  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov 

Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 

1. zo Správnej rady Mestského centra Stará tržnica  

Mgr. Tomáša Szaba, 

2. z Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica  

Jána Budaja. 

B. volí 

1. do Správnej rady Mestského centra Stará tržnica za 

hlavné mesto SR Bratislavu: 

JUDr. Andreja Bednárika, 

2. do Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica: 

2.2 PhDr. Alžbetu Ožvaldovú, 

2.3 Mgr. Mateja Števove. 

koniec poznámky) 
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DOPLNENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred bodom tridsaťštyri vás chcem poprosiť, že 

jedného dobrovoľníka do návrhovej komisie, keďže 

v návrhovej komisii musia byť aspoň dvaja členovia.  

Pán poslanec Kunst,  

mohli by ste to vy zobrať?  

Ste tam najbližšie ako keby. Takže, asi kartičku.  

Sorry. Zdalo sa mi, že sa hlásite. No tak, neviem, ja 

som to videl tak.  

Takže, prosím vás, myslím že to musíme odhlasovať, 

že?  

Hlasujem. Podávam návrh na pána poslanca Kunsta ako 

člena návrhovej komisie dočasného, alebo.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže návrhová komisia dostala jeden návrh 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

na zvolenie nového člena do návrhovej komisie.  

Prosím vás, môžte dať hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ospravedlňujem sa.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasoval 

sedem. 

Prítomných tridsaťsedem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 410 

A tým pádom, myslím, že môžme ísť, konštatujem, že 

sme zvolili dočasného člena návrhovej komisie.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba člena návrhovej komisie – doplnenie komisie 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
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 ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

BOD 34 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť na bod číslo tridsaťštyri. Návrh na zmenu 

stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť. 

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 tridsaťštyri, Návrh na zmenu stanov 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť.  

Návrh uznesenia je, že berieme to na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

sedem. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 34-Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
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 ÁNO Ľ. Krajčír  

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 
Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť 

 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 

52 Bratislava, IČO 00492736. 

koniec poznámky) 
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BOD 35 SPRÁVA O ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ 
ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 
2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo tridsaťpäť, Správa o činnosti Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu za r za rok 2019. 

Otváram diskusiu k tejto téme. 

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 tridsaťpäť, Správu o činnosti 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2019. 

Čiže, ho berie 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 dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo osem. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 35-Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu za rok 2019 

 Prítomní: 36 Áno 280 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8 

 
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  NEHLASOVAL P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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  NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu za rok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu za rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 36 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BOLI 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 
VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI INCHEBA, A.S. DŇA 19. 
JÚNA 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo tridsaťšesť, Informácia o 

materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, 

19. júna 2020. 

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 tridsaťšesť, Informácia 

o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Incheba,  

19. júna 2020. 

Uznesenie berie na ve 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 tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

šesť. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 36-Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020 

 

 Prítomní: 36 Áno 30 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  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  ÁNO 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 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
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spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, 

851 01 Bratislava, IČO 00211087, dňa 19. 06. 2020: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za 

rok 2019 

2. Výročná správa spoločnosti za rok 2019 so správou 

audítora 

3. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2019 

4. Zmena stanov spoločnosti 

5. Personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade 

spoločnosti. 

koniec poznámky) 
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BOD 37 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019 A 
NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU Z 
HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2019, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
METRO BRATISLAVA A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťsedem, Informácia o riadnej individuálnej 

účtovnej uzávierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárenia spoločnosti na rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti METRO Bratislava á es (a.s.). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, 

máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Veľmi krátko.  

K záväzkom či by nám vedel niekto povedať eee 

krátkodobé záväzky vo výške tridsaťpäť miliónov, o čo sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že poprosím pripojenie. 

Ja by som poprosil, aby tu bola celý čas pripojená 

eee, teraz referát výkonu majetkových práv mesta, alebo to 

vie povedať Drahan? Nie.  

Takže poprosím buď Veroniku.  

A vždy keď máme ten bod, tak nech je tam pripojená tá 

sekcia. Dobre? Nech. Nech tam proste. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Nech sa páči. To zna.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Áno. Zop zopakujeme otázku.  

Nech sa páči, pani Pätoprstá, ešte raz poprosím. 

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

poslankyňa MsZ: 

Je tam krátkodobá pohľadávka vo výške tridsaťpäť 

miliónov. Či by ste nám vedeli odpo vyjasniť o čo sa jedná? 
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JUDr. Veronika   Ľ a h k á , referát výkonu majetkových práv 

mesta: 

Áno. 

Táto, tento krátkodobý záväzok je vo finančných 

výkazoch spoločnosti METRO Bratislava trinásť rokov. Jedná 

sa o stavebné objekty eee posledné časti Mostu Apollo, 

ktoré vlastne eee (poznámka: nezrozumiteľné slová). A eee, 

s tým spojená inžinierska činnosť.  

A respektíve, toto sú tie dotácie, ktoré boli eee, ku 

ktorým boli tieto aktíva eee finacované. Eee.  

Čiže, prijaté dotácie na eee výstavbu eee METRA 

Bratislava akciová spoločnosť a eee a tým, že a tento celok 

ešte stále tretí máme va v aktívach, tak musí tam figurovať 

aj táto dotácia, samozrejme. Lebo to bolo prijaté na 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) sme zostavili túto časť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Sme okej?  

Keď áno, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo tridsaťsedem, Informácia 

o riadnej individuálnej účtovie, účtovnej uzávierke na rok, 

za rok 2019 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti METRO 

Bratislava. 

Ideme schvaľovať návrh uznesenia, že berie na vedomie 

túto informáciu. 

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 dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sedem. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.37- Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

 Prítomní: 36 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 
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nformáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO 35732881: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava a.s., za rok 2019 

2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava a.s., za rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 37A NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLÚV O 
SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU METRO 
BRATISLAVA, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej, Informácia o stave realizácie Nosného 

systéme emhádé (MHD) v Bratislave. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tridsaťsedem A. Prepáčte. Tridsaťsedem A, teraz. 
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Aha, prepáčte. Tieto zmluvy. Návrh na uzatvorenie 

Zmlúv o spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava, á es 

(a.s.) 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Máme, ideme hlasovať o návrhu uznesenia tridsaťsedem, 

Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so spoločnosťou 

METRO Bratislava. 

Návrh uznesenia A za prvé časti schvaľujeme,  

v časti bé (B), schvaľujeme návrh rámcovej zmluvy 

o spolupráci na poskytnutie služieb na zabezpečenie 

projektového menedžmentu (manažmentu). Tam máte všetky tie 

štyri bo body. 

Čiže, jedná sa o  

rekonštrukcie chodníkov, cyklochodníku, verejného 

osvetlenia, Chorvátskeho ramena,  

rekonštrukciu Jantárovej cesty, 

a petržalskej osi – chodníky a cyklochodníky. 

Čiže tak, ako to máte uvedené v materiáli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo deväť. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 37A- Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so 
spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. 

 Prítomní: 36 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9 

 
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 
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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  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so spoločnosťou 

METRO Bratislava, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

návrh Zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb na 

realizáciu činnosti projektového manažmentu, inžinierskej 

činnosti a stavebného dozoru projektu výstavby súboru 

bytových domov a nájomných bytov „Bytový súbor Terchovská“ 

medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou 

spoločnosťou METRO Bratislava a.s. 

 
B. schvaľuje 

návrh Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb na 

zabezpečenie projektového manažmentu, výkonu inžinierskej 

činnosti a výkonu činnosti stavebného dozoru na projektoch: 

1. Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov 

2. Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena 

3. Rekonštrukcia Jantárovej cesty 
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4. Petržalská os – chodníky a cyklochodníky medzi hlavným 

mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO 

Bratislava a.s. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 38 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo tridsdaťosem, Informácia o stave 

realizácie Nosného systému emhádé (MHD) v Bratislave. 

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 tridsaťosem, Informácia o 

stave re realizácie Nosného systému emhádé (MHD) 

v Bratislave. 
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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 dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo osem. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 38- Informácia o stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave 

 Prítomní: 36 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8 

 
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 
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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  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD). 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 39 ROČNÁ SPRÁVA O STAVE OBECNÉHO 
BYTOVÉHO FONDU ZA KALENDÁRNY ROK 
2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ideme na bod tridsaťdeväť, Ročná správa o stave 

obecného bytového fondu za kalendárny rok 2019. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 438 

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 tridsaťdeväť, Ročná 

správa o stave obecného bytového fondu za ro, kalendárny 

rok 2019. 

Návrh, teda informáciu 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 dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo osem. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 39- Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 

kalendárny rok 2019 
 

 Prítomní: 36 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8 

 
Klub Team Vallo:   
 
Antalová Plavúchová NEHLASOVAL 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  ÁNO 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 NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny 

rok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

ročnú správu o stave obecného bytového fondu za kalendárny 

rok 2019. 

koniec poznámky) 
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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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo štyridsať. Návrh na doplnenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava,m tak 

ako to je písané, ako to je písané, to (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) čítať.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Kríž,  

nech sa páči, máte slovo. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 
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Eee, ja som myslím si, že začal debatu o tomto 

materiáli už na ostatnom zastupiteľstve, kde tento materiál 

bol stiahnutý. 

Ak som si ho dobre pozrel, tak nedošlo tam k žiadnym, 

k žiadnym zásadným zmenám ohľadom, teda oproti tomu, kto, 

ako bol stav nastavený minulom zastupiteľstve.  

Stále dávam do pozornosti ostatným kolegom, že na 

prvý pohľad sa môže zdať to nové rozdelenie tých kritérií 

ako veľmi, povedzme, spravodlivé, kde sa zohľadňujú 

sociálne aspekty, udržateľnosť, kultúrne a tak ďalej, a tak 

ďalej, avšak z pohľadu možno dnešného a dnešného vedenia to 

bude v poriadku, ale aj do budúcna si myslím, že to nie je 

krok správnym smerom. Nikdy nevieme aké vedenie mesta bude 

niekedy v budúcnosti, akým spôsobom budú kreované komisie, 

o ktoré o tom budú rozhodovať.  

A upozorňujem teda na fakt, že reálny jediný 

ukazovateľ, ktorý je fixný, alebo ktorý je objektívny, je 

to nájomné, ktoré tvorí iba dvadsať percent tých kritérií.  

Tých osemdesiat percent nechcem nijakým spôsobom 

dehonestovať ani ľudí, ktorí sú v tých komisiách, ale eee 

myslím si, že je každému zrejmé, že všetky tie ostatné veci 

sú do značnej miery subjektívne.  
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To znamená, nám sa môže stať to, že na základe 

subjektívnych názorov, dojmov eee ľudí v tých komisiách sa 

k nájomným zmluvám dostanú projekty, ktoré nakoniec možnože 

naozaj to robia srdcom, možnože to robia úprimným záujmom, 

ale na strane druhej ani z finančného ani z iného pohľadu 

nebudú posúvať mesto nikde, nikam. 

Samozrejme, je to od prípadu k prípadu. Ale stále si 

myslím, že subjektívne kritériá by nemali tvoriť viac ako, 

ako je to, ako je to teraz, to znamená osemdesiat percent 

kritérií. 

Toto je moja výhrada voči tomuto. Skôr taká 

principiálna. A tým pádom nebudem hlasovať za tento návrh. 

Ale rozumiem tomu, že ak súčasné vedenie a zloženie 

zastupiteľstva je takto nastavené, tak sa to nedá ináč, ako 

akceptovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž,  

ďakujem veľmi pekne. 

My sme va vašou výhradou zaoberali. Podľa mňa bola 

správna. Sú niektoré veci, ktoré, kde musí proste ísť 

o sumu, lebo tá suma je dôležitá.  
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A pripravili sme možno zmenu, lepšie ju vysvetlí asi 

Andrej Bednárik, môžem aj ja, ale Andrej, povedz ty. Tak, 

aby, aby, aby bolo jasné, že o čo ide. A ako to bolo 

myslené.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) zastupiteľstvo sú 

dva konkrétne prípady, v ktorých sa bude postupovať 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) a tam je jasne vidieť 

o aké typy budov, respektíve nehnuteľností ide.  

Tá kompetencia rozhodovať, o ktorý (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) bude podľa týchto podmienok súťažená, 

zostane naďalej mestskému zastupiteľstvu.  

Tam ide predovšetkým o nehnuteľnosti, ktoré sú dnes 

nevyužívané, opustené a kde mestu vznikajú zvýšené náklady. 

Takýmto spôsobom (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

nehnuteľnosti. Samozrejme, celý tento (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

(poznámka: počuť ženský hlas „Teraz chvíľku“) 

a budeme vyhodnocovať jeho úspešnosť. My považujeme 

tie, ten vzorec, ktorý je (poznámka: nezrozumiteľné slovo), 

pri vyhodnotení výkonových podmienok za nastavený tak, aby 
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ani jeden z členov komisie nemohol svojim maximálne výrazne 

ovplyvniť alebo zmeniť rozhodnutie komisie ako celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ja to možno, ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Ja to 

možno ešte dovysvetľujem. 

Máme dlhodobo problém, že máme nehnuteľnosti, ktoré 

nevieme prenajať. Zoberme si Mýtny domček, zoberme si 

priestor, o ktorom teraz hovoríme, to je ten priestor na 

kom, v Petržalke na jednej terase a zoberme si v kľude ten 

priestor sklenený, ktorý sa čistil na Jurigovom námestí. 

A náš návrh po tej, po tom vašom zásahu bol ten, že 

samozrejme, keď sa bavíme o priestore na Laurinskej, ten 

pôjde a bude sa súťažiť tak, kde cena bude jasne 

rozhodujúca. Alebo tam je, to je priestor, na ktorom vieme 

zarobiť a chceme zarobiť. Musíme zarobiť.  

Ale priestory, ktoré dlhorodobo nevieme prenajať, 

chceme možno dať možnosť dať niekomu, kto presne vďaka tomu 

vzorcu, ktorý tam možno nebude vedieť zaplatiť veľké 

nájomné, ale to tam nejak oživí a bude tam, ja neviem, 

predávať vyšívané dečky, v podstate je mi to jedno, ale 
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bude tam a bude to môcť používať. Hej? A to je, to je tá 

priorita.  

O tom, ktorá nehnuteľnosť pôjde ktorým z tých dvoch 

vzorcov, lebo ostávajú vlastne, to pôvodné ostáva, toto je 

len nové, sa rozhodne v zastupiteľstve. 

To znamená, že my predložíme vždy do zastupiteľstva 

týmto osem dvadsať, osemdesiat. To znamená, že dvadsať 

cena, osemdesiat zvyšok, chceme urobiť konkrétny priestor 

v Petržalke na Jurigovom, alebo, alebo Mýtny domček, ktorý 

je dlhodobo prázdny. A tu si odhlasujeme, že áno, 

súhlasíme. Laurinská pôjde normálne starou cestou, kde 

vyhráva cena. 

Toto je náš návrh, aby sme. Vlastne, to bolo od 

začiatku návrh, že uvoľniť niektoré nehnuteľnosti, kde 

nikto sa akože nijakým spôsobom netlačí a dať tam možnosť 

tým ľuďom povedať, že tu je ten program.  

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja určite podporím tento návrh, pretože mesto má 

tvoriť verejný priestor a toto je jeden z možných 

nástrojov.  
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Ja len chcem poprosiť pri, keďže sa potom 

pravdepodobne bude jednať o osobitý zreteľ, tak ja 

potrebujem, aby sme mali naozaj pri hlasovaní. Lebo to sa 

netýka tohto uznesenia, ale už potom samotného návrhu pri 

hlasovaní v zastupiteľstve, by ten osobitý zreteľ mal mať 

v podstate tieto percentá, alebo nejaké zdôvodnenie toho 

osobitého zreteľa automaticky eee v nejakej časti ako 

vysvetlené.  

Čiže, ak sa jedná o osobitý zreteľ, pre pána 

riaditeľa, normálne napísať, osobitým zreteľom sa myslí, 

a teraz by bolo popísané vlastne ten postup pri tej 

obchodnej súťaži. Toto považujem za jedno z dôležitých 

opatrení. Lebo my v tých osobitých zreteľoch často pátrame, 

že o čo sa vlasntne jedná, takto to treba jasne vyznačiť 

(gong), aby to bolo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

To je poznámka, ktorú bereme, že nie, doplníme. 

Eee, v každom prípade, podľa mňa, ten systém ešte raz 

Andrej Bednárik, prosím ťa, potvrď mi to. To znamená, že 

keď budeme predávať nehnuteľnosť a pred tým ako ju dáme 

a ako vlastne tieto podmienky obchodnej súťaže dáme von, 
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prenajímať, pardon, tak, tak si odhlasujeme  

v zastupiteľstve, ktorá, ktorá z dvoch variant ide. Dobre?  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. A iba tak som si to overil.  

Takže, v podstate ďakujem pekne, pán Kríž, lebo máte 

pravdu, že nemôžeme všetko dávať takto, že dvadsať percent 

rozhoduje cena, kde niekde proste môžme tú cenu naozaj 

získať veľkú a niekde o tom ale neni diskusia.  

Takže 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 štyridsať, a to s, 

to je návrh na doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva 

z eee, nebudem to všetko čítať, je to uvedené v materiáli, 

ale jedná sa vlastne o eee schválenie všeobecných 

obchodných podmienok verejných súťaží na prevod a nájom 

nehnuteľného majetku. 
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A návrh schvaľujeme tak, ako máte uvedené 

v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo osem. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.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 
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 Prítomní: 36 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8 

 
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  ÁNO 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 NEHLASOVAL J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020 takto: 

Za bod 7 Osobitne schvaľované podmienky sa dopĺňa text: 
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„8. Osobitne schvaľované podmienky v prípade nájmu 

vybraných nebytových priestorov 

8.1 Prílohy súťažného návrhu na uzavretie zmluvy podľa bodu 

4.2 sa menia nasledovne: 

Účastník súťaže je k svojmu návrhu povinný priložiť v 

jednom vyhotovení a v jednom vyhotovení digitálnej kópie 

(CD, USB disk): 

a) všeobecný popis navrhovaného účelu nájmu, v ktorom v 

rozsahu max. 150 slov výstižne popíše, aké služby, 

tovary alebo činnosti navrhuje v prenajatom 

nebytovom priestore poskytovať. V tomto dokumente 

ďalej popíše, ako navrhovaný účel nájmu plní 

hodnotiace kritériá v súlade s podmienkami podľa 

bodu 8.9. Všeobecný popis bude vpísaný do formulára, 

ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok. Tento 

popis účelu nájmu sa v prípade víťazného návrhu 

stane záväznou prílohou nájomnej zmluvy, 

b) vizualizáciu všetkých navrhovaných zmien na 

vonkajšom priečelí objektu, vrátane rozmiestnenia 

a veľkosti všetkých navrhovaných prvkov vizuálnej 

komunikácie, pri rešpektovaní podmienok 

vyplývajúcich z pamiatkovej ochrany objektu. 

Účastník súťaže tiež priloží ilustračnú 

fotodokumentáciu alebo iné grafické znázornenie, ak 
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je to relevantné k účelu nájmu, ktorý navrhuje v 

nebytovom priestore realizovať, 

c) čestné vyhlásenie o oprávneniach (napr. živnostenský 

list), dokladoch a potvrdeniach o absolvovaných 

skúškach, ktoré sú relevantné pre realizáciu účelu 

nájmu, ktorý navrhuje, 

d) čestné vyhlásenie o referenciách (predchádzajúcich 

pracovných alebo podnikateľkách skúsenostiach), 

ktorými účastník deklaruje osobné predpoklady na 

úspešné napĺňanie účelu nájmu (účastník zároveň 

uvedie e-mailový a telefonický kontakt na osobu, u 

ktorej je možné referencie overiť), 

e) čestné vyhlásenie, že nemá voči hlavnému mestu SR 

Bratislave žiadne nevysporiadané splatné dlhy alebo 

iné záväzky. Ďalšie čestné vyhlásenia podľa bodu 4.1 

písm. ch) sa nebudú vyžadovať. 

Prílohy návrhu podľa 8.1 a) a b) predloží účastník tak, aby 

ich bolo možné oddeliť od ostatných predložených dokumentov 

a aby v nich neboli uvedené identifikačné údaje účastníka. 

Tieto (anonymizované) prílohy budú v prípade väčšieho 

množstva predložených návrhov poskytnuté členom výberovej 

komisie, aby si ich mohli individuálne a v dostatočnom 

časovom predstihu pred hodnotením návrhov v takejto 

anonymnej podobe primerane naštudovať. 
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Prílohy návrhu (čestné vyhlásenia) podľa 8.1 c) až e) 

účastník predloží vyplnené podľa vzoru, ktorý je prílohou 

týchto súťažných podmienok. Vyhlasovateľ súťaže si 

vyhradzuje právo overiť u víťazného účastníka pravdivosť 

skutočností deklarovaných v čestných vyhláseniach pred 

uzavretím nájomnej zmluvy. 

8.2 Nebude sa požadovať predloženie návrhu zmluvy 

minimálne v šiestich vyhotoveniach podpísaných 

účastníkom súťaže podľa bodu 4.2 písm. b) a ani 

úradné overenie jeho podpisu. Návrh zmluvy treba 

predložiť v jednom vyhotovení vlastnoručne 

podpísaným účastníkom súťaže a v jednom vyhotovení 

digitálnej kópie (CD, USB disk). 

8.3 Vybratý účastník je povinný do 15 dní od vyhlásenia 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže doručiť 

vyhlasovateľovi 6 originálov nájomnej zmluvy s jeho 

vlastnoručným podpisom. 

8.4 Nebude sa požadovať povinnosť zložiť finančnú 

zábezpeku podľa bodu 5.2 minimálne v sume 5 % z ceny 

ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia č. 

33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny 

prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 

bremeno, minimálne však suma 1 000,00 Eur. Účastník 

súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu 
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zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 

250,00 Eur prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, 

uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. 

8.5 Nebude sa požadovať povinnosť podľa bodu 5.3 

zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi v 

sume, ktorá by bola uvedená v osobitne schválenom 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

8.6 Nebude sa požadovať splnenie podmienky uvedenej v 

bode 5.7. 

8.7 Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať na 

zasadnutí výberovej komisie. Súťažné návrhy sa budú 

následne vyhodnocovať najneskôr do jedného mesiaca 

od uplynutia lehoty na predkladanie súťažných 

návrhov. 

8.8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru s víťazom súťaže. V 

prípade, ak nedôjde k dohode s víťazom, vyhlasovateľ 

si vyhradzuje právo osloviť ďalšieho účastníka 

súťaže podľa poradia v ohodnotení súťažných návrhov. 

8.9  Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 

Nebudú sa používať kritériá pre posudzovanie súťažných 

návrhov uvedené v bode 6, ale tieto kritériá: 
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Vyhlasovateľ súťaže bude predložené návrhy hodnotiť 

prostredníctvom osobitnej výberovej komisie, v ktorej sú 

nominovaní odborní zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy, zástupca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a odborný zástupca Metropolitného 

inštitútu Bratislavy. Návrhy budú hodnotené podľa nižšie 

uvedených kritérií s váhami vyjadrenými v %. Víťazom súťaže 

je ten súťažný návrh, ktorý získa sumárne najvyšší počet 

percent v hodnotiacich kategóriách podľa procesných 

pravidiel výberovej komisie: 

- sociálne aspekty – 20 %, 

- udržateľnosť – 20 %, 

- kultúrne aspekty – 20 %, 

- priestorové a funkčné aspekty – 20 %, 

- výška nájomného – 20 %. 

1. Sociálne aspekty – 20% 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje sociálne aspekty. 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, 

najmä akú má pridanú hodnotu v sociálnej oblasti, či napr. 

je priamo sociálnym podnikaním alebo sociálne podnikanie 

podporuje, či je priestor vo svojej podstate (navrhovanej 

funkcii) sociálne inkluzívny – t. z. napr. ponúka pestrosť 

a citlivosť voči obyvateľom s rôznymi finančnými a 

sociálnymi možnosťami. 
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2. Ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti – 20% 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje ekologické aspekty a 

aspekt udržateľnosti. 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy 

najmä to, ako využíva v priestore inovatívne ekologické 

materiály a energeticky úsporné spôsoby osvetlenia, 

vykurovania a vzduchotechniky, či ako aktívne prispieva ku 

zdieľanej ekonomike, t. z. napr. v rámcoch svojich 

podnikateľských aktivít využíva možnosti na poskytovanie 

požičiavania, zdieľania, nefinančnej výmeny a iných 

spôsobov znižovania nadbytočnej spotreby tovarov a služieb, 

či zámer usiluje o minimalizáciu odpadov a dôslednú 

separáciu recyklovateľných odpadov, či inak vo svojich 

zákazníkoch aktívne podporuje také spotrebiteľské 

správanie, ktoré znižuje nimi vytvorený objem odpadu. 

3. Kultúrne aspekty – 20% 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje kultúrne aspekty. 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, 

ako kvalitný, odborný a aktuálny je obsah a služby v 

oblasti kultúry, ako je ponuka služieb/aktivít dostupná pre 

všetkých návštevníkov a komunity, ako sú zodpovedné a 

vnímavé voči súdobým problémom a potrebám spoločnosti. 

Kultúrne inštitúcie svojou činnosťou, kultúrnou ponukou a 
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charakterom pozitívne pôsobia na svoje okolie – zachovávajú 

alebo podporujú jeho civilnosť, autentickosť a sú 

protiváhou komercializácie verejného priestoru. 

4. Priestorové a funkčné aspekty – 20% 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje priestorové a funkčné 

aspekty. 

a) Vizuálna a pobytová kvalita verejného priestoru + 

prevádzkové vzťahy (10 %)  

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, 

napr. či zámer usiluje o maximálny úžitok z verejného 

priestranstva pre čo najširšiu skupinu užívateľov a či 

napr. má ambície pozitívne vplývať na atmosféru miesta a 

pocit bezpečia v ňom, či je vizuálna komunikáciu navrhnutá 

vo vzťahu k existujúcim kvalitám a zaujíma adekvátnu 

pozíciu v hierarchii prvkov vo verejnom priestore, či je 

inovatívna z hľadiska typografického, výtvarného a svojím 

prevedením. 

Ďalej bude hodnotiť, či zámer usiluje o minimalizáciu 

externalít v podobe hlukovej či pachovej záťaže a či má 

napr. ambíciu riešiť zásobovanie s minimálne negatívnym 

alebo pozitívnym dopadom na kvalitu verejného priestoru, 

alebo či sú otváracie hodiny prevádzky stanovené s ambíciou 

pozitívne ovplyvniť využívanie verejného priestranstva v 

rôznych denných cykloch v danej lokalite. 
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b) Funkčná diverzita v susedstve (10 %) 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy 

najmä to, či je zámer inovatívnym príspevkom reagujúcim na 

kontext a genius loci štvrte a či prináša do štvrte nové 

aktivity, prípadne vhodne dopĺňa existujúce prevádzky. 

5. Výška nájomného – 20 % 

Jednotlivé navrhované výšky nájomného sa budú hodnotiť tak, 

že sa najskôr od nich odpočíta posledná známa suma nákladov 

mesta na údržbu a prevádzku vo výške (doplní sa posledná 

známa suma týchto nákladov). Najvyšší takto upravený návrh 

dostane pridelený najvyšší počet percent v tomto kritériu – 

20 %. Ostatné návrhy dostanú proporcionálne nižší počet 

percent vo vzťahu k tejto najvyššej ponuke podľa nižšie 

uvedeného vzorca: 

N = (P/Pmax) * 20 

Kde: 

Pmax – najvyššia cenová ponuka 

P – hodnotená cenová ponuka 

N – počet percent udelený hodnotenej cenovej ponuke (max. 

20, min. 0)." 

koniec poznámky) 
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BOD 41 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
NA ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
NIVY, PARC. Č. 21915, V PROSPECH 
SPOLOČNOSTI UNICREDIT BANK 
CZECHREPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., 
POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE  
STIAHNUTÝ MATERIÁL Z ROKOVANIA MSZ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh na predaj novovytvoreného, pardon. 

Návrh na zriadenie vecného bremena časti pozemku 

v Bratislave v prospech spoločnosti Unikredit bank čest Ček 

republik end Slovakia (UniCredit Bank CzechRepublic and 

Slovakia), pobočka zahraničnej banky, so sídlom 

v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu p. 

Pán Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som chcel predkladateľa poprosiť, aby stiahol 

tento bod a predložil ho na komisiu územného plánovania 

a životného prostredia. 

Ak správne rozumiem, ide o vybudovanie eee schodiska, 

alebo eee, schodiska na chodníku, ktorý bude aj tým pádom 

zúžený zhruba o polovicu.  

Rovnako potom by som poprosil aj stanovisko hlavnej 

architektky. 

Myslím si, že tento zásah do verejného priestoru je 

na danej ulici absolútne neopodstatnený, alebo teda aspoň 

by bolo dobré, aby bol dobre zvážený. 

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: 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ide o bezbariérový vstup, takže myslím si, že sa asi 

peší, pešci trošku uskromnia práve v tejto časti chodníka 

na úkor ľudí, ktorí potrebujú bezbariérový vstup. 
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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: 

S faktickou pán Polakovič. 

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

Ďakujem. 

Ale mne v rámci tohto materiálu chýba vizualizácia 

toho vstupu. Vôbec neviem ako bude vysoký, ako bude široký, 

ako bude vyzerať, ako bude stvárnený. 

Myslím si, že to by malo byť súčasťou takejto, 

takéhoto materiálu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže. 

No, návrhová komisia, nech sa páči. 

Alebo spracovateľa ešte poprosím, keby sa k tomu 

vyjadril.  

Pán Bednárik. 
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Obdobný bezbariérový vstup je hneď vo vchode 

vedľajšej (poznámka: nezrozumiteľné slová).  

Jedná sa o (poznámka: nezrozumiteľné slová) Unikredit 

benk (UniCredit Bank) s (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Vagač. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Chcel by som podporiť eee Igora Polakoviča práve 

v tom, že vieme, že teraz prebieha návrh a projektovanie 

rekonštrukcie celej Krížnej a a toho. 

Čiže, to znamená, že tie veci sú možná už nakreslené 

a budú sa aj tak meniť. 

Čiže, asi by sme to potrebovali do širších súvislostí 

a nie teraz ad hok (ad hoc) toto odsúhlasiť a za dva 
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mesiace v podstate mi príde s úplne iným riešením a tak 

ďalej.  

Čiže, asi si myslím, že to je dobré to najprv dať do 

územnoplánovacej komisie a až potom toto odsúhlasiť. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ja by som len k tomu povedala, že asi by sa zišla, 

zišlo stanovisko MIBu (MIB), ktoré naozaj pracuje na tomto 

návrhu teraz. 

Nech sa páči, 

pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja myslím, že v stavebnom  konaní sa určite nemôže 

stať, že stavebný úrad povolí niečo, čo by zabralo priestor 

po potrebný pre chodník. 
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Čiže, neviem či je dôležité, aby sme tu teraz 

kreovali to, čo bude stavebný úrad zvažovať. Samozrejme, aj 

dopravný odbor. 

Ja si myslím, že by sme to mali podporiť a (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) to urobiť. Ale ak máte pocit, 

predkladatelia, že to treba stiahnuť, je to  

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 Košťál práve sa prihlásil a hovorí, že teda 

asi predbehneme diskusiu a dám slovo jemu. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Takže tento bod stiahnem. Dáme ho naspäť na posúdenie 

do komisie, kde by sme teda požiadali určite aj o nejakú 

lepšiu vizualizáciu, aby mohli poslanci to posúdiť 

a schválime to na budúcomesačnom zastupiteľstve. Aj s tou 

vizualizáciou už potom. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 466 

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. 

 

 

BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 
POZEMKU V BRATISLAVE, K.Ú. VRAKUŇA, 
PARC. Č. 3668/17, POD STAVBOU VO 
VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA – 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže pokračujeme ďalej bodom číslo štyridsaťdva, 

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom 

území Vrakuňa, parcelné číslo 3668/17, pod stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa, majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku. 

Takže ideme asi bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán starosta Krúpa,  
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nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel reagovať k tomu predchádzajúcemu bodu. 

Keď sa nenahneváte, tak si zoberiem slovo a budem sa 

vyjadrovať k tomu. 

Myslím si, že je nešťastné, že na základe nejakého 

nesúhlasu niekoho sa sťahujú materiály. Stalo sa to podobne 

aj v našom prípade. Keď materiál ide do zastupiteľstva, 

určite bol prerokovaný, má v sebe rôzne stanoviská.  

Ja som takisto chcel potvrdiť to, čo povedala pani 

hlavná architektka. Toto sú veci, ktoré prechádzajú už na 

mestskú časť v zmysle stavebného úradu, ktorá proste rieši 

zaujatia a všetky ďalšie veci. Takisto ten investor najprv 

aby robil nejakú  štúdiu, najprv musí mať nejaký vzťah 

k tomu majetku keďže ho nevie.  

To znamená, on si požiada, samozrejme, o majetok, 

teda o predaj alebo prenájom nejakého pozemku, následne 

spracuje nejakú štúdiu. Ale toto všetko už rieši, všetky 

tie ostatné veci, mestská časť, respektíve stavebný úrad.  

Nám sa v predchádzajúcom bode takisto stalo, že na 

základe nesúhlasu, alebo pripomienky niektorých poslancov 
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sme materiál stiahli a pani viceprimátorka povedala, že 

nakoniec komisia dopravná sa k tomu vyjadrila.  

To znamená, teda policajti, že ten materiál bol 

v poriadku. 

Teraz hovorím o tom materiáli, čo sa týkal toho 

pozemku týkajúce sa chodníku v Záhorskej Bystrici.  

Čiže, majme úctu k tomu, že materiály, ktoré idú do 

zastupiteľstva sú prerokované, sú tam stanoviská odborných 

komisií. To znamená, na základe niečoho sa tu dostali. 

Čiže, myslím si, že nie je správne pristupovať, že na 

základe nejakého nesúhlasu hneď sťahujeme tie materiály. 

Vyjasnime si tie veci. Alebo naozaj, potom ich nedávajme 

vôbec na zastupiteľstvo. 

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. 

Vraciame sa k bodu štyridsaťdva. 

S faktickou pán poslanec Brat. 
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Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, priznám sa, že toto je skôr reakcia na to, čo 

povedal pán starosta.  

A to síce, že na jednej strane určite si vážim prácu 

komisií, sám v nich trávim nemálo času a uvedomujem si, že 

je to náročné, na druhej strane absolútne nemôžeme poprieť 

právo poslancov, aby rozhodovali o veciach s dostatkom 

informácií a o veciach, o ktorých sú presvedčení.  

To znamená, že ja si myslím, že aj pán poslanec 

Polakovič predniesol absolútne legitímnu požiadavku 

a pokiaľ najjednoduchším, najpriamočiarejším riešením bude 

doplnenie toho návrhu, aby sme my ako poslanci sa mohli 

rozhodnúť kvalifikovanejšie a lepšie, čo je naša 

zodpovednosť, tak toto je evidentne najlepšie riešenie.  

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

Len veľmi rýchlo. 

Mne nerobí radosť žiadať o sťahovanie materiálov, ale 

vždycky je to nakoniec na rozhodnutí predkladateľa.  

Ja som túto otázku práve konzultoval teraz s pani 

hlavnou architektkou a ktorá sa vlastne stotožnila s tým, 

že sa na to treba ešte raz pozrieť.  

Zároveň absolútne súhlasím, že tam majú byť 

stanoviská odborných komisií, ale chýba tam to stanovisko 

komisie územného plánovania.  

Ospravedlňujem sa, ak som niekomu niečo skomplikoval. 

Myslím, že keď sa k tomu vrátime o mesiac, tak sa nič 

nestane.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Mrva s faktickou. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Pán starosta,  

ja si myslím, že tiež je niekedy lepšie materiál 

stiahnuť, keď reálne hrozí, že by materiál neprešiel 

zastupiteľstvom a doplniť ho a vylepšiť ho a o mesiac ho 

predložiť znova ako keby mal byť predkladaný o možno šesť 

mesiacov. 

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. 

K bodu štyridsaťdva už nie je žiadna diskusia, nikto 

nie je prihlásený. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu na o na predaj novovytvoreného 

pozemku v Bratislave vo Vrakuni pod stavbou na ž na 

vlastní, vo vlastníctve žiadateľa. 
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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,  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Tak ako máte v materiáli. Schvaľujem materiál. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo deväť poslancov. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 42- Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v 

Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku 

 Prítomní: 36 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9 

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. 

Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
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novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, 

parc. č. 3668/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 

m², LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom Fraňa 

Kráľa 24, Bratislava, IČO 31333559, v celosti do jej 

výlučného vlastníctva, za cenu 135,16 Eur/m², celkove za 

kúpnu cenu 135,16 Eur, 

s podmienkami: 

1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 43 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 
Č. 19731/2, ING. MARTINOVI 
PALÁSKOVI, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU ZASTAVANÉHO 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA 

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 štyridsaťtri, Návrh na 

predaj pozemku v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady, 

parcelné číslo 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa. 

Bez úvodného slova. 

Nech sa páči, prihláste sa do diskusie.  

Pán Tešovič, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi, veľmi pekne, pani námestníčka. 

Ja by som mal k tomuto bodu pozmeňujúci návrh 

v zmysle uznesenia finančnej komisie. 
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Zároveň musím vyjadriť naozaj počudovanie, že akým 

spôsobom znalec došiel k cene šesťdesiatri Eur za meter 

štvorcový v Bratislave, ale teda návrh zmeny uznesenia znie 

nasledovne: 

text uznesenia: 

za kúpnu cenu šesťdesiattri celé osemdesiattri Eur za meter 

štvorcový, to znamená celkove za tisícšesťstopäťdesiatšesť 

Eur a deväťdesiatosem centov 

navrhujem nahradiť textom: 

za kúpnu cenu dvestoosemdesiat Eur za meter štvorcový, to 

znamená za kúpnu cenu celkove sedemtisícdvestoosemdesiat 

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: 

S faktickou pán poslanec Cmorej. 

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

Chcem sa len spýtať, či tieto návrhy, ktoré sú už tu 

takým nejakým folklórom pri tých majetkových bodoch, či sú 

komunikované s tými záujemcami. Lebo tuná v tomto 

konkrétnom prípade, ak som správne počul, tak to je, čo to 

je nejaké štvornásobné zvýšenie ceny, či tak nejako?  

Takže, či vôbec má zmysel takýto materiál schvaľovať.  

Sa chcem tiež spýtať, či navrhovateľ, teda komisia 

pozrela aj ten znalecký posudok, keď to takto zvyšuje.  

Ja len. (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

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

Ja som to nevidel, len teda ma to tak zarazilo. 

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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Len trošku slabo vás rozumieť, potom poprosím 

druhýkrát hlasnejšie.  

Pán poslanec Tešovič asi bude reagovať. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega,  

mňa to v podstate vôbec neteší, že tým týmito 

pozmeňovacími návrhmi si robím negatívne pí ár (PR), ale 

teda hájime tým nejakým spôsobom záujem mesta.  

Tie, tie návrhy vychádzajú z cenovej mapy. To 

znamená, my zoberieme do úvahy z z Národnej asociácie 

realitných kancelárií, ja neviem, minimálne tri a viac 

ponúk, ktoré realizácii predaja pozemkov v danej lokalite, 

rovnakého druhu, škrkne sa najvyššia a najnižšia cena, 

z toho vyjde nejaký medián a vlastne od tohto sa odvíjame.  

Toto naozaj som si myslel, že toto zastupiteľstvo už 

budeme mať platné nové rozhodnutie primátora, zatiaľ nebolo 

podpísané. Sa dopracováva. Ale už dúfam, že od budúceho 

zastupiteľstva sa tá cena bude upravovať už priamo na 

magistráte, že nebudeme musieť týmto spôsobom to v podstate 

meniť pozmeňovákmi.  
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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: 

Pán poslanec Cmorej,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

No tak ja som z toho pochopil, že ten navrhovateľ 

o tom nevie, tak to potom naozaj načo schvaľujeme takéto, 

takéto materiály. 

To keď chcete týmto spôsobom zvýšiť, tak si to aspoň 

odkomunikujte ten materiál. To tým pádom vôbec nemusí byť. 

Je, je okolo toho kopec administratívy. Predpokladám, že 

štvornásobné zvýšenie ceny nebude akceptovať. To naozaj 

nemá žiadny zmysel.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak poprosím teraz, dám slovo pánovi riaditeľovi 

a potom, tak ako ste prihlásení. 

Nech sa páci, páči,  
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pán Košťál. 

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

Ja len vysvetlím, že základom je, že sa urobí 

znalecký posudok a ide sa do zastupiteľstva a síce do 

komisie. Ten občan, ktorý si požiadal, aj tak nemôže 

vedieť, že ako to skončí v tom zastupiteľstve, alebo v tej 

komisii. Viete, že tam nie je, znalecký posudok nie je 

nejaký je jediný kľúč, podľa ktorého sa ten pozemok bude 

predávať.  

Takže, to čo sa tu deje dneska je, že, a to sme sa 

o tom rozprávali doobeda, že máme pripravený systém nového 

naceňovania, že už vlastne z magistrátu do komisií budú 

chodiť materiály, ktoré budú okrem znaleckého posudku 

hovoriť aj o mediánovej cenovej, teda o cene z mediánu, 

z cenovej mapy. 

Takže, to je ako keby, viete, že eee to je jeden, 

jedna vec. 

A druhá vec, čo som chcel povedať. 

My keď sme si pozerali za minulý rok analýzu tých, 

koľkokrát ľudia odmietli, odmietli to, to navýšenie, to 

číslo bolo veľmi nízke. Ta, možno pán Bednárik ma doplní, 

ak ma počuje, že myslím, že to bolo nejak osemdesiat a viac 

percent ľudí ako keby akceptovalo to navýšenie. 
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Takže, ešte keby poprosím pána Bednárika doplniť 

tento údaj. 

Takže ako, tým chcem povedať iba to, že sa nedeje, že 

by ľudia nejak húfne teraz odmietali tie zmeny, ktoré vy 

ako poslanci urobíte.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, pán Bednárik,  

nech sa páči. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Ak sa nemýlim, že to je (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) tých schvaľovaných, dvadsaťpäť (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) pri pristúpilo k podpisu kúpnej 

zmluvy na základe pozmeňujúceho návrhu z finančnej komisie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pokračujeme s faktickou. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 483 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja reagujem na pána Cmoreja.  

Jedná sa o pozemok, ktorý patril hlavnému mestu, 

nebolo tam nájomné, napriek tomu si tam ten majiteľ 

postavil objekt. A samozrejme, súdnoznalecký posudok je 

vždycky pod stavbou nižší.  

Čiže mesto zohľadnilo aj tento fakt. To znamená, že 

niekto si eee postaví na mestskom pozemku nejaký objekt, 

tým pádom znehodnotí súdnoznalecký posudok a my by sme mu 

to potom mali za túto cenu predať. 

Čiže, logika mi hovorí, že by to malo byť trošku 

spravodlivé. Ak to niekto takto urobil, tak by mal zaplatiť 

eee tú cenu, ktorú navrhla finančná komisia. Neni to veľký 

rozdiel, ale myslím si, že to je adekvátne a spravodlivé. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22. október 2020   

 484 

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

Ja len chcem teda dodať, že naozaj toto nie sú nejaké 

strielané veci od pása. Predkladateľ, samozrejme, o tomto 

návrhu vie. My sme v v rámci teda finančnej komisie, 

predkladateľ tam vždy vystúpi a je tam prítomný pán 

riaditeľ Bednárik je súčasťou toho, tej tvor cenotvorby 

v rámci komisie. Akurát teda súčasne alebo doterajšie 

rozhodnutie ešte bývalého primátora, ktoré stále platí a je 

účinné hovorí o tom, že oni vlastne do tých materiálov 

dávajú ako takú tú iniciačnú cenu, cenu podľa znaleckého 

posudku.  

A to snáď ako kolegyne, kolegovia, všetci uznáme, že 

keď sa pohybujeme niekde okolo päťdesiat, šesťdesiat, 

sedemdesiat Eur za meter štvorcový v niektorých 

lukratívnych lokalitách, že to, to by sme asi išli proti 

mestu a proti sebe, keby sme to takto púšťali ďalej. 

Čiže, ale tento systém sa zmení a možno ma pán 

riaditeľ doplní ešte.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som tiež na pána Cmoreja.  

Myslím si, že to je v poriadku. Materiál bol 

predložený, pozmeňovací návrh keď prejde, prejde. Materiál 

sa schváli. V prípade, že záujemca nepodpíše zmluvu, zmluva 

nebude podpísaná. Je to úplne bežný postup. A samozrejme 

bude potom sa musieť riešiť nájomný vzťah alebo nejaká iná, 

alebo bezdôvodné obohatenie, alebo teda zaujatie 

priestranstva.  

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 Cmorej,  

už svietite na červeno, takže.  

Áno, nech sa páči, aby sme to uzavreli.  

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

No myslím, že podľa nového rokováku môžem svietiť 

koľkokrát chcem na červeno. Ale to len tak akože pomimo.  
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Ja len som chcel teda podotknúť, že ja som teda 

reagoval len na ten ako proces, ja som samotný materiál som 

nejak detailne neštudoval. Takže nič tu nespochybňujem, len 

mi to prišlo divné, že tu bez toho, aby to vedel ten, ten 

záujemca, mu tu štvornásobne zvyšujeme cenu.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Myslím, že to bolo vysvetlené.  

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme jednu zmenu, ktorú predložil predseda 

finančnej komisie.  

To znamená, v kúpnej ceny tisícšesťstopäťdesiatšesť 

celé deväťdesiatosem centov sa mení celková kúpna cena na 

sedemtisícdvestoosemdesiat 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: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem poslancov, proti nula, zdržal sa jeden 

poslanec, nehlasovali siedmi. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 43- Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa  
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 36 Áno 28 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 
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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  ÁNO 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 NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 
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P. Pilinský ÁNO 

 

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: 

Ešte hlasujeme o materiáli ako o celku s touto 

zmenou.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovalo sedem poslancov. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 43- Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa 
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

 Prítomní: 36 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
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  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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 NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 

parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m², LV č. 3610, 

Ing. Martinovi Paláskovi, bytom xxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu 

280,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 7 280,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 44 NÁVRH NA ODKÚPENIE BYTOV A 
GARÁŽOVÝCH STÁTÍ NA MIEROVEJ ULICI V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV VO 
VLASTNÍCTVE MH MANAŽMENT, A.S., DO 
VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom. Bod číslo tridsaťštyri, 

Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej 

ulici v Bratislave, katastrálne územie Ružinov vo 

vlastníctve  há em manažmen á es (MH Manažment, a.s.), 

do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 

Neviem, či to potrebuje úvodné slovo. Asi nie. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Keďže sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, dobre. Tak poprosím, aby predkladateľ eee sa 

vyjadril k dvom návrhom.  
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Pán Bednárik,  

nech sa páči. 

(poznámka: počuť hlasy návrhovej komisie: nie, toto 

nie. Ja tu mám nape. Toto ešte nie, toto nie je) 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Kunst. 

Prosím, zapnite pána Kunsta. 

Nech sa páči. 

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

V materiáloch je návrh uznesenia, potom je návrh 

uznesenia aktuálny.  

Čiže, ten aktuálny, o tom budeme hlasovať?  

(poznámka: počuť hlasy návrhovej komisie mimo 

mikrofón) 
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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: 

Sme na bode štyridsaťštyri. 

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

Štyridsaťštyri áno. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Andrej, to je asi na teba otázka.  

(poznámka: počuť členku návrhovej komisie Elenu 

Pätoprstú „aktuálny, nie? A toto je aktuálny“) 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) ja sa 

ospravedlňujem, ale nie je sem počuť otázky.  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán poslanec sa pýtal, či ideme hlasovať o aktuálnom, 

čiže tom, čo ste nám dali ako posledný? To je len na 

ujasnenie.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

O tom aktuálnom, ktorý sme dali ako posledný, tam sa 

ešte fizelovali veci súvisiace so súdnym sporom (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) bytovým domom.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujeme. 

Tak 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 štyridsaťštyri, odkúpenie 

bytov a garážových stání na Mierovej ulici v Bratislave 

Ružinov vo vlastníctve há, pardon, em há menedžment (MH 
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Manažment) akciová spoločnosť do výlučného vlastníctva 

hlavného mesta SR Bratislava podľa návrhu uznesenia, ktorý 

nám bol dodaný ako posledný.  

Čiže, schvaľujeme.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula poslancov, nehlasovali siedmi. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 44- Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na 
Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo vlastníctve 
MH Manažment, a.s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta 

SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 36 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej 

ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo vlastníctve MH 

Manažment, a.s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy odplatné nadobudnutie 
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nehnuteľností – bytov č. 11, 13, 23 a 24, v bytovom dome so 

súpis. č. 651, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 277/5, evidovanom na LV č. 4323, na Mierovej ulici v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, bytu č. 17 v bytovom dome so 

súpis. č. 649, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 277/3, evidovanom na LV č. 4322, na Mierovej ulici v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, a garážových státí v podzemných 

garážach, a to nebytový priestor č. 2-15 v podzemných 

garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-2 

v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor 

č. 2-21 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový 

priestor č. 2-28 v podzemných garážach so súpis. č. 660, 

nebytový priestor č. 2-3 v podzemných garážach so súpis. č. 

660, nebytový priestor č. 2-30 v podzemných garážach so 

súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-33 v podzemných 

garážach so súpis. č. 660 a nebytový priestor č. 2-5 v 

podzemných garážach so súpis. č. 660, zapísaných na LV č. 

3720, k. ú. Ružinov, do výlučného vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislavy od spoločnosti MH Manažment, a. s., so 

sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, IČO 50088033, spolu 

za kúpnu cenu 582 259,98 Eur. Pri bytoch č. 17, 13, 23 a 

24, nie je predmetom predaja pozemok registra „C“ KN parc. 

č. 277/5, ktorý sa nachádza pod bytovým domov so súpis. č. 

651 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 277/3, ktorý sa 

nachádza pod bytovým domom so súpis. č. 649. Podľa § 23 

ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
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nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ak 

vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapíše do 

katastra nehnuteľností. Pri byte č. 11 je predmetom predaja 

aj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 688/16464 

prislúchajúci k pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/5, 

ktorý sa nachádza pod bytovým domom so súpis. č. 651, ktorý 

je zapísaný na LV č. 4323. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy na 

byt č. 11 v bytovom dome so súpis. č. 651, LV č. 3631, 

postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/5, 

evidovanom na LV č. 4323, na Mierovej ulici v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, kupujúci pristúpi až po splnení podmienky, a 

to až okamihom právoplatného ukončenia súdnych sporov 

evidovaných na príslušnom súde pod sp. zn. 8 Co/44/2018 a 

sp. zn. 8C/49/2017, ktorých predmetom je vyššie uvedený byt 

č. 11, za predpokladu, že spoločnosť MH Manažment, a. s., 

bude v uvedených súdnych sporoch úspešná. V prípade, ak 

spoločnosť MH Manažment, a. s., nebude v súdnych sporoch 

evidovaných na príslušnom súde pod sp. zn. 8 Co/44/2018 a 

sp. zn. 8C/49/2017 úspešná, uznesenie v časti týkajúcej sa 

kúpy bytu č. 11 v bytovom dome so súpis. č. 651, LV č. 

3631, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/5, 

evidovanom na LV č. 4323, na Mierovej ulici v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 45 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V HROMADNÝCH 
GARÁŽACH HANULOVA OBJ. C, VLASTNÍKOM 
GARÁŽÍ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší bod, bod číslo štyridsaťpäť, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach 

Hanulova objekt cé (C) vlastníkom garáží. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto  neprihlásil, prosím 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 štyridsaťpäť, Návrh na 

prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných 

garážach Hanulova objekt cé (C) vlastníkom garáží. 
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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) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sedem. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 45-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom 

garáží 

 Prítomní: 35 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

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

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO 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 NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 
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R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom garáží 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich 

ku garážam v hromadných garážach Hanulova obj. C do 

vlastníctva vlastníka garáže uvedeného v prílohe k tomuto 

uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 

práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 45A NÁVRH DODATKU Č. 14 ROKOVACIEHO 
PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo štyridsaťpäť A, a to je Návrh 

dodatku číslo 14 k rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

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 návrhu, ja len tak, aby aj verejnosť 

vedela, týka sa to vlastne hlasovania eee v čase kovidu,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže, ideme hlasovať o návrhu číslo štyridsaťpäť A, 

návrh na dodatok číslo 14 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava. 

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 nula a nehlasovalo 

sedem. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 45A- Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
Klub Team Vallo:   
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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 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  NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 
 

 
Nezaradení poslanci:   
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A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dodatok č. 14 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 22. októbra 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 46 PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROK 2021 

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

Bod číslo štyridsaťšesť, Plán zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

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 číslo štyridsaťšesť, Plán zasadnutí 

mestského zastupiteľstva na rok 221. Tak ako máte 

v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

sedem. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 46- Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2021 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
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 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  NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

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

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

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 47 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:. 

Bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Kríž,  

máte slovo. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja som si študoval tento informačný materiál 

a napriek tomu, že som na ostatnom zastupiteľstve podal 

pomerne dosť interpelácií, tak zatiaľ som tam nevidel 

odpoveď na žiadnu z nich.  

Predpokladám, že to je spôsobené tým, že tieto 

odpovede sú na interpelácie,  ktoré boli podané ešte 
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niekedy v auguste. To znamená, predpokladám, že na moje 

septembrové interpelácie dostanem odpoveď v budúcom 

mesiaci, čož je samozrejme, v poriadku. Ale chcem upozorniť 

na fakt, že medzi tými mojimi podanými interpeláciami bola 

aj moja mmm opakovaná téma, a to je dokončenie 

električkovej trate do Petržalky.  

Viem, že medzičasom od minulého zastupiteľstva sa 

zase objavili nové informácie.  

Jednak jedna z informácií je, že, ktorú som ja 

zachytil z médií, že aj súčasný pán minister dopravy ako 

keby v nejakom rozhovore spochybnil eee možnosť dokončiť tú 

električku v čase, kedy teda ju dokončiť treba. Dokonca 

naznačil aj možnosť, že by tie finančné prostriedky boli 

minuté dakde inde, čo si myslím, že je tragédia pre 

Petržalčanov, ak by sa to udialo.  

Na druhej strane som zachytil aj ďalšiu mediálnu 

informáciu, že mesto začalo už výberové konanie na 

zhotoviteľa tej stavby, čo je dobrá správa. 

Preto veľmi pekne poprosím, na tú moju interpeláciu, 

na ktorú som ešte nedostal odpoveď, aby, aby tam teda boli 

doplnené aj aktuálne informácie, ten harmonogram, ktorý 

stále požadujem, aby som vedel ukludňovať, alebo informovať 

obyvateľov Petržalky, či stíhame, alebo nestíhame.  
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A opätovne opakujem svoju, svoju ochotu v tejto veci 

participovať, pomôcť a zúčastniť sa, aby ten proces naozaj 

dopadol tak, ako všetci, všetci chceme.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno, zapisujeme. Poprosím, aby na túto interpeláciu 

bolo doplnené aj tieto informácie.  

A ďakujem za to, že sa angažujete v tejto téme. 

Dôležitá vec veľmi pre nás.  

Pán poslanec Krajčír. 

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

Tiež by som sa na túto tému rád spýtal a tiež 

požiadal ten časový harmonogram. 

Tak ako povedal pán Kríž, minister dopravy zverejnil 

obavu, či sa toto bude tento projekt stíhať, lebo má to byť 

celé zrealizované do roku 2023. A ako vieme, dva roky 

prešli veľmi rýchlo a ja mám obavu, keď ten projekt stál 

dva roky na magistráte, či teda sme schopní za tri roky 

vysúťažiť zhotoviteľa, kde sú naozaj riziká a prekážky, keď 
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sa nám tam niekto odvolá na tú súťaž, tak tam ideme veľmi 

na hranu s tým časom.  

Tak tiež z toho dôvodu určite sme pripravení, ale na 

ministerstve, pomôcť maximálne ako sa dá, ale ten časový 

harmonogram by bolo veľmi dôležité, aby sme mali čím skôr.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite aj budeme potrebovať akúkoľvek pomoc. 

Ja možno iba poviem, že nenecháme si to na bod Rôzne 

to? Alebo môžme to dokončiť túto. To je asi jedno, keď nemá 

nič oné. 

Tak, chceš zareagovať? Dobre.  

Nech sa páči,  

pani Kratochvílová.  

 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Ja by som len chcela doplniť informácie. Harmonogram 

zatiaľ držíme. Ja viem, že určité obavy boli zo strany pána 

ministra vyslovené, ale bola tam aj trošičku chyba vo 

výpočte.  

My sme na to aj reagovali na tú jeho tlačovú správu. 

Musím povedať, že s ministerstvom dopravy sme vo veľmi 

úzkom kontakte. Veľmi dobre sa nám teraz spolupracuje 

s ľuďmi, ktorí sú tam. A môžeme to potvrdiť, sme vo veľmi 

úzkom kontakte kvôli Dúbravsko-Karloveskej radiále. Ale nie 

len.  

Chvíľočku nestálo, nestál ten projekt len tak na 

magistráte, tie dva roky my sme naozaj pracovali na jeho 

úpravách, zmene. Možno aj kvôli tomu, aby, ale nie len 

kvôli tomu, aby sa nám nestalo čo na dekáerke, že tam sme 

teda museli veľa vecí za pochodu upravovať a meniť.  

A takisto sa pripravovalo to zadanie pre verejné 

obstarávanie. Bol to pomerne dlhý proces a prebiehajú 

stavebné konania. 

Takže áno, harmonogram tak ako bol navrhnutý, zatiaľ 

držíme, ale samozrejme, dostanete presnú informáciu 

o týchto ďalších postupoch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Áno. 

Ďakujeme pekne. 

Ten (gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) naozaj 

nestál, alebo že sa urobilo stavebné povolenie a realizačný 

projekt, to je dôležitá vec. 

Ja poviem iba to, že napríklad v realizačnom projekte 

sme našli stodvadsať chýb, ktoré sa museli opravovať a tak 

relatívne veľmi pres, prísne sme to posudzovali.  

A ale máme nejaký plán, ktorý predstavíme, keď bude 

reálny. Chceme aj personálne posilniť túto agendu. Takže, 

že bere bereme to vážne celú túto vec.   

Chce niečo doplniť oddelenie?  

Nech sa páči. 

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

oddelenia: 

Ja by som len pánovi Krížovi, že odpoveď na 

interpeláciu je tridsať dní a keďže zastupiteľstvo bolo 

24., tak predpokladám, že tá odpoveď momentálne buď u nás 

v podateľni, alebo už na pošte. 

Takže, asi sa už doplniť nebude dať. Čiže by som mu 

odporučila, keby si prečítal tú odpoveď a keď ju nebude mať 
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dostatočnú, nech pošle kľudne interpeláciu, že chce doplniť 

túto interpeláciu odpoveď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mo možno ja iba poviem, že pán Kríž, normálne sa 

stretnime aj s našou viceprimátorkou, aj tímom, ktorý to 

robí a ukážeme vám všetko ako sme na tom časovo v klude. 

Môžme, ktorí poslanci budú mať záujem, tak odprezentujeme 

aj kroky.  

Á pán Polakovič. 

Sme stále, nie sme v bode Rôzne. Hej? sme iba 

v interpeláciách a nie v interpeláciách, iba v výpočte 

interpelácií.  

Okej. 

Takže, kto ide.  

Pardon. Tak faktická Kríž, pán Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za ponuku. Ja sa k tomuto  hlásim 

a možno naozaj nie je dobré, teda neni zlé ten, tá, ten 

nápad, ktorý ste teraz nadstienili, že zorganizovať 

stretnutie aj pre iných poslancov, nie len, samozrejme, pre 
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mňa. Predpokladám, že všetci mestskí poslanci zvolení 

z mestskej časti Petržalka a nie len oni, sa o tento 

projekt zaujímajú. Lebo to je nosná záležitosť tohto 

volebného obdobia.  

Čiže určite budú aj oni chcieť informácie, pretože ja 

som napríklad konfronovaný s tým, že sa ma na to bežní 

ľudia pýtajú, ktorí vedia, že som poslancom. A a majú, majú 

záujem obyvatelia vedieť tú informáciu. 

Čiže, mali by poslanci mať tú informáciu tiež.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite súhlasím. 

Pán Cmorej. 

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

Tak ja som chcel povedať to isté, čo Oliver Kríž. 

A Keby to bolo ešte rozšírené aj pre miestnych poslancov 

Petržalky, že by ste prišli 

 

 

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

Okej. 

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

k nám do Petržalky, bolo by to ideálne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ideš reagovať? Musíš si dať faktickú, alebo niečo.  

Nie? Prečo sa (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Dobre. Ale spusti to. Funguje to. To ti musí fungovať 

predsa. Teraz si dala normálnu, daj faktickú. Ale môže po 

Igorovi.  

Tak nech sa páči, Igor. Igor Polakovič. 

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

Ďakujem. 

Ja chcem len nadviazať vlastne na túto tému.  

My sme mali na júnovom zastupiteľstve vlastne júnovej 

dopravnej komisii eee vlastne tú klasickú správu Informáciu 

o stave realizácie Nosného systému emhádé (MHD) a tam je aj 
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veľmi prehľadná a vlastne časová os realizácie tejto 

električky.  

Takže tam odporúčam si pozrieť vlastne dve 

zastupiteľstvá dozadu, je to v materiáloch. A je to celkom 

praktické. 

Rovnako bola eee taká všeobecnejšia prezentácia, ale 

myslím, že to boli len akože teda pre eee pre ľudí 

z dopravnej komisie, bola aj prezentácia vlastne stavu 

niekedy, niekedy myslím, že pred letom.  

Čiže, tie informácie celkom sú dostupné, len si ich 

treba vyhľadať v tých starších materiáloch.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som len povedala, že pripravujeme aj 

prezentáciu, aj stretnutia s občanmi. Ale teraz sme naozaj 

veľmi obmedzení. Máme už vlastne pripravený scenár. Čakali 

sme, naozaj sme čakali na to, kedy už bude vyhlásené 

verejné obstarávanie, lebo to je taký dosť zásadný míľnik.  

Ale s komunikačným oddelením pripravujeme na tom, 

pripravujeme to ako budeme túto tému komunikovať aj pre 

poslancov, ale aj pre širokú verejnosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Áno, pán Krajčír. 

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

Ja si myslím, že kolegovia poslanci, aj poslanci 

z mestskej časti Petržalka, určite zatiaľ upozorňujú, aby 

sme nedopadli tak, ako to bolo zvykom za predchádzajúceho 

primátora a za primátora pred tým, že všetko sa robilo 

v časovej tiesni. A potom vieme, ako tie projekty dopadali.  
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Tuto tiež minister naznačil, minister dopravy, že 

vyzerá to na ťašu ča časovú tieseň. A verím tomu, že ten 

plán prác, alebo harmonogram prác, ktorý bude predstavený 

a potom aj tie stretnutia, alebo teda nech vznikne nejaká 

pracovná komisia, všetci sme názoru toho, čo najviac tomu 

projektu pomôcť, aby to naozaj nebolo tiež v časovej tiesni 

robené, aby tam sme predišli rôznym tým nedorobkom 

a chybám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem pekne. 

Ja, ja možno iba poviem to, aby bolo úplne jasné, že 

my sme ten projekt prebrali v časovej tiesni. My sme 

v strese a časovej tiesni s tým projektom od prvého dňa 

kedy sme tam, naháňame tie termíny, chytáme ich za chvost. 

Projekt sme dostali v stave, ktorý nebol prebrateľný. O tom 

opakujem sto, zoznam stodvadsiatich chýb projektu, ktoré sa 

odstraňovali. Stále niečo.  

To znamená, že, že tá časová tieseň tam je. My už sme 

to prebrali v nej. Ale bojujeme a pevne verím, že to dobre 

dopadne. 

Okej.  

O tomto nemusíme hlasovať. Ideme na bod Rôzne?  
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Ďakujem veľmi pekne.  

Takže, nech sa 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Musíme brať na vedomie. Takže hlasujeme. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Ospravedlňujem sa. Neviem prečo mám zafixované, že 

nemusíme o tomto bode hlasovať. Na každom zastupku 

(poznámka: so smiechom)  ma to počuduje.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Berieme to na vedomie. Čiže, je to dôležité, keby 

náhodou niektorí poslanec nebol spokojný so svojou 

interpeláciou. 

Čiže hlasujeme o bode štyridsaťsedem, Informácia o 

vybavených interpeláciách poslancov. 

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 prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 47- Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
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  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  NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 49 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, myslím že, áno, otváram bod Rôzne.  

A potom ešte neodíďte, budeme mať občanov, ak by tu 

nejakí boli.  

Organizačné,  

sú prihlásení nejakí občania?  
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Nie, nie sú. Dobre. 

Tak ale bod Rôzne. 

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela popro pochváliť naozaj materiál, 

informačný materiál číslo ef (f), zelené opatrenia na území 

hlavného mesta Bratislavy. To je naozaj materiál per 

execelens (par excellence). 

A druhý materiál číslo dé (d), ku ktorému mám vlastne 

do bodu Rôzne pripomienku, ako keby bol z nejakej inej 

ištitúcie. Myslím, že to pán Hrčka žiadal informáciu 

o vypracovaných znaleckých posudkoch. 

Keď si pozriete, nemá to žiadnu textovú časť, má to 

len tabuľku. A je tam taká zvláštna vec, že keď si to 

čítam, tak ja naozaj neviem o čo sa jedná.  

Docentka pani Naďa Antošová robila predmet posudku, 

je tam vypracované, že čo urobila, je tam napísaný aj dátum 

objednávky. Neni tam napísané množstvo, ani jednotková cena 

a je tam, že celková cena dva milióny tristopäťdesiat 

miliónov. Teda dva milióny tristopäťdesiattisíc.  
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Čiže, ja teraz neviem. To sme jej vyplatili? Alebo to 

je suma, ktorú ona hodnotila? Vie mi na to niekto 

odpovedať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči.  

Poprosím riaditeľa magistrátu. 

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

Toto samozrejme musím preveriť a potom ti pošlem 

odpoveď, áno? Že respektíve, pozriem si ten materiál ešte 

raz, a ak tam je takýto zásadný nedostatok, tak ho 

predložíme znova o mesiac už s doplnenými aj vysvetlivkami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž. 

Pán poslanec  Cmorej, sorry, faktická. 

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

Jaj. Ja som sa chcel spýtať, že či sme náhodou 

nezabudli na to vézetenko o tom  hazarde. Ja som tu chvíľu 

nebol, ale mal som pocit, že to malo ísť po po  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To  

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

interpeláciách. Či?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

to už po interpeláciách vyriešilo.  

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

Aha. Tak potom pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V pohode. Myslím, že to vyriešili dobre Milan aj 

s našim eee. 

A vy ste (poznámka: nezrozumiteľné slová), hej?  

A viete. Ale bolo to vyriešené. Ospravedlňujem sa. 

Hneď poobede po interpeláciách.  

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

V bode Rôzne by som rád otvoril jednu, jednu otázku, 

jednu tému, ktorú som možnože mohol dať aj do interpelácií, 

ale možno je lepšie, keď to poviem vrauno priamo v rôznom. 

Mimochodom, interpelácie bývajú vždy po, po Vystúpení 

občanov, čiže asi bolo dneska po obedňajšej prestávke, ale 

ja som teda rátal, že to bude aj o tej štrnástej. 

Každopádne v rôznom to je tiež dobré. 

Chcem sa spýtať, či by mi niekto vedel odpovedať  

a podať nejakú informáciu ohľadom tej, o tej dražby, aukcie 

toho veľkého pozemku v Starom Meste, o ktorom sme sa 

rozprávali na ostatnom zastupiteľstve. Tam sme nemali úplne 

rovnaké názory na to, že či je, alebo nie je možné poveriť 

niekoho ísť dražiť v mene mesta s verejnými zdrojmi, ktoré 

následne budeme musieť verifikovať v zastupiteľstve. Aj keď 

nepopieram, že ten zámer eee bol dobrý, a teda rozumiem 

tomu zámeru.  

Podľa zase i informácií, ktoré ja môžem čerpať len 

z médií, i i inú, iný zdroj nemám, žiaľ, tak tá, podľa 

všetkého tá dražba dopadla neúspešne. Išlo sa, podľa mojich 

informácií holandským spôsobom, to znamená, že z tej 

vyvolávacej ceny sa uberalo a pri nejakej hodnote dvanásť 

miliónov to bolo zastavené a lebo sa nikto neprihlásil.  
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Ja si myslím, že toto stále bola ešte suma, ktorú, 

ktorú, ktorú myslím si, že mesto by mohlo využiť. Aj keď 

nie je o malé finančné prostriedky, ale sme nerátali, že 

takto lacno by sa to predávalo. 

Čiže, možnože by bolo dobré, keby poslanci dostali 

informáciu, ako sa to tam vlastne udialo, prečo sme, alebo 

prečo zástupca mesta nehlasoval za nejakú sumu? A teda, že 

či bude ešte druhé kolo a či ešte tá šanca žije a tak ďalej 

a tak ďalej.  Lebo to, asi je dôležitá téma. Hlavne, hlavne 

pre staromestských poslancov, ale asi aj pre všetkých. 

Takže, toto by mohlo odznieť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba poviem, že eee, že interpelácie sú vždy po 

obede, nie po Vystúpení občanov, že sme to dali, to už tak 

dlhodobo je.  

A možno poprosím pána riaditeľa, ktorý bol aj za 

mesto, vtedy sa zúčastnil tej dražby, aby povedal, ako to 

prebehlo. 
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Ja poviem iba jednu vec predtým, že samozrejme, 

ďakujem za dôveru, ktorú sme dostali na minulom 

zastupiteľstve. Jedna vec, napriek tomu, že ten pozemok 

strašne by som chcel, aby ho mesto malo. Extrémne by som ho 

chcel, sme v situácii, keď si môžme dovoliť skákať do 

nejakej výšky, najmä s kovidovymi peniazmi. A tá situácia 

nezohľa, nehovorí určite o dvanásť miliónov Eur za ten 

pozemok. Myslím si, že ani jeho trhová hodnota v dnešnej 

dobe nie je dvanásť miliónov euro. Je, je omnoho menšia. 

A nechcel by som, proste, ho kupovať za hodnotu, o ktorej 

si myslíme, že ho nikto ani iný nekúpi, jedine mesto.  

To znamená, že skúšame byť v tomto múdri. Skúšame byť 

v tomto ale sa pozerať na to, čo sa aj deje v zákulisí. 

Skúšame, máme presne vyrátané, že ak by nejaký developer 

chcel legálnym spôsobom bez toho, aby svoj dom nazval 

čajovňa, napríklad, ktorý je, je, je tam jeden obrovský 

rodinný dom, ktorý bol schválený že vraj ako čajovňa, tak, 

takže koľko metrov z toho vie reálne vyťažiť a z toho, 

z toho sa dá odvodiť aj nejaká reálna suma, ktorú by tiež 

si dovo developer bol schopný za ten pozemok dať, aby na 

ňom zarobil. 

Takže, tam niekde sa my hýbeme v tom uvažovaní. A je 

to pod pod dvanásť miliónov. 

Nech sa páči, pán Šorl, iba povedzte ako prebehla tá 

dražba a čo sa chystá do budúcnosti s týmto.  
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JUDr. Rastislav   Š o r l , poverený vedením sekcie právnych 

činností: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ďakujem veľmi pekne 

za slovo. 

Čo sa týka priebehu dražby, tá bola vyhlásená 

a prebehla presne v súlado zákonom, so zákonom 

o dobrovoľných dražbách.  

Akonáhle bola vlastne vyhlásená, vyhlásená suma, 

ktorá bola aj v dražobnej vyhláške, nikto so zúčastnených 

a ktorí vlastne zložili zábezpeku nedvihol číslo. 

A následne dražobná spoločnosť pristúpila so súhlasom 

veriteľa, na základe ktorého bola vyhlásená táto dražba 

k znižoviania a k postupnému znižovaniu, znižovaniu sumy až 

na konečnú sumu. A následne už nemali pokyn od veriteľa, 

aby mohli ísť ďalej a z tohto titulu bola, bola dražba 

ukončená.  

A čo sa týka hlasovania hlavného mesta. Hlavné mesto 

sa tomuto venovalo, prijímali sa stratégie a boli rokovania 

a bola, bola odsúhlasená presná stratégia, ako v predmetnej 

veci pokračovať. Z logických dôvodov nie je možné 

a vzhľadom aj do budúcna, že sa predpokladá, že bude 

vyhlásené druhé kolo, čo z nám 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už je, už je, už je, už je, už je. Včera myslím, že 

vyhlásili druhé kolo. Dražby. 

JUDr. Rastislav   Š o r l , poverený vedením sekcie právnych 

činností: 

Takže druhé kolo dražby nakoniec máme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

S fixnou cenou.  

JUDr. Rastislav   Š o r l , poverený vedením sekcie právnych 

činností: 

A z tohto titulu eee a cena už je aj druhá, v druhom 

kole teda eee, ak počúvam dobre pána primátora, je fixná, 

takže už je aj verejne dostupná. A a z tohto titulu ako 

keby my sme, dovoľte vážené pani poslankyne, poslanci, 

nebudem nejakým spôsobom prezrádzať na verejnosti stratégiu 

mesta. A čo sa týka či už je to v samotnej stratégie pri 

tej dražbe, alebo ako keby sumy, do ktorej mesto bolo 

ochotné ísť.  

Takže toľko. Toľko v predmetnej veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja som prednedávnom dostal od vás dôveru a bol som 

zvolený do dozornej rady spoločnosti káespé (KSP), kde som 

sa teda mal možnosť už aj zúčastniť na, na dozornej rade aj 

s pánom kolegom Vagačom. 

V podstate chcem po nejakej dohode a zrelej úvahe, 

keďže aj káespé (KSP) plánuje robiť určité investície 

a keďže káespé (KSP) doteraz nebola ešte kontrolovaná, 

alebo prakticky sú tam ešte konatelia, ktorí sú, ktorí 

neprešli výberovým konaním, tak by som chcel za kolegu 

Vagača a za mňa podať návrh uznesenia, že  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy žiada 

kontrolóra hlavného mesta o vykonanie kontroly dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov, interných 

predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami formou 

komplexnej kontroly spoločnosti káespé (KSP) esero (s. r. 
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o.) za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2020 s termínom do 

konca februára 2021. 

Tento návrh som aj konzultoval vopred s pánom 

kontrolórom, že teda je to, je to reálne.  

Je to v podstate len určitým, určitý spôsob nejak 

pokračovania v týchto našich kontrolách v rámci 

spoločnosti, aby sme mali obraz aj trošku hlbší, ako iba, 

iba po pol roku.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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. Ďakujem. 

Ja som len chcel doplniť.  

U urobili sme tak na základe toho, že viete o tom, že 

sme vlastne súhlasili s tým, aby do káespé (KSP) teraz 

tiekli nejaké financie, práve preto, že tam chceme robiť 

tie mestské depozitáre pre galériu a pre múzeum. Takže 
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chceme ako keby nejak vyčistiť stôl a aby nám bolo všetko 

jasné a aby tie veci, keď tam idú teraz tieto veľké 

investície, aby tie toky a tie veci boli vyčistené 

a vyjasnené. 

Takže, poprosím vás o podporu, aby pán kontrolór 

spravil túto kontrolu, aby sme si boli na istom. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Moja otázka smeruje k realizácie záväzku, ktoré 

vychádza z memoranda, ktoré podpísal teda Bratislavského 

samoprávneho kraja, ty pán primátor a ja za mestskú časť 

Bratislava - Záhorská Bystrica a A týka sa vlastne využitia 

Stredného odborného učilišťa ele energetického v Záhorskej 

Bystrici. Tak sa chcem o opýtať, že v akom štádiu je 

vlastne príprava zámeny pozemkov medzi hlavným mestom 

a Bratislavským samosprávnym krajom, lebo viem, že 

v určitom čase už to bolo, tak by sa dalo povedať, že na 
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spadnutie, že to je otázka, nazvem to, ešte dotiahnutia 

možno znaleckých posudkov.  

Čiže, otázka smerom, keď sa dá odpovedať teraz, keď 

nie, by som možno poprosil zobrať to možno ako nejakú tému 

do ďalšieho zastupiteľstva, alebo aspoň internú informáciu, 

aby sme to vedeli komunikovať, že kedy budú pripravené 

veci, respektíve, kedy tento materiál môžeme očakávať 

v zastupiteľstve.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Vieme odpovedať?  

Dobre. Preveríme a dáme aj odpoveď a samozrejme to 

naháňame, lebo vlastne to je súčasť tej dohody. Takže, 

určite áno.  

Pán poslanec Vlačiky,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 
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Ja mám dve veci.  

Moja kolegyňa zase z Nového Mesta, miestna poslankyňa 

Katka Šebejová, posielala pred nejakou dobou žiadosť na 

magistrát o nejaké zorganizovanie stretnutia mesto – 

mestská časť a developer Atrios  kvôli Zátišiu 

a a predĺženiu Tomášikovej, tak ma poprosila, aby som sa 

spýtal, že teda v akom je to štádiu, že či sa tým niekto 

zaoberá, lebo teda je to dôležitý projekt tam pre tý, nie 

len pre tých obyvateľov, ktorí tam žijú v blízkosti, ale aj 

v širšom meradle.  

A potom ešte druhá vec. 

Tiež bola adresovaná na magistrát taká podobná 

žiadosť od obyvateľov z záhradkárskej osady Na vtáčniku na 

Kolibe, ktorí tam majú problém so zásobovaním pitnou vodou 

a tiež žiadali teda nejaké stretnutie magistrát – mestská 

časť - béveeska (BVS) – Mestké lesy a tak. Takže či sa tým 

tiež niekto zaoberá a že kedy by asi mohli dostať nejakú 

odpoveď.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba na to odpoviem, že.  
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Ešte faktická  pani poslankyňa a potom odpovieme asi 

všetko naraz.  

Nech sa páči,  

pani Augustinič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Čo sa týka tej prvej veci.  

Martin,  

Katka Šebejová oslovila aj mňa a riešili sme to na 

dopravnej komisii. A ona dostala odpoveď v zmysle tejto 

svojej veci aj ohľadom predĺženia Tomašikovej, aj 

o priebehu rokovaní medzi developerom – mestom a mestskou 

časťou.  

Takže ja mám za to, že nie je veľmi po, teda 

v súčasnej dobe riešiť takéto stretnutie, ale v prípade, že 

na tom ďalej trvá, tak ja sa tiež kľudne rada zúčastním.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

My sme mali včera rozhovor o tom diskusiu s GIBom 

(GIB). Mal by to byť proces, ktorý bude riešiť GIB za nás. 
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A respektíve si na to pýtali v návrhu rozpočtu peniaze na 

tento proces.  

Takže ja budem na to ešte nejaké stretnutie a. proste 

jako, nemá, nemám, ne, nie je tu s tým žiadny iný problém 

ako to, že na to treba nájsť prostriedky a energiu a silu, 

samozrejme, hej?  

A na tú druhú otázku asi budete vedieť pani 

viceprimátorka vedieť odpovedať. Dobre. Určite keď je taká 

požiadavky od obyvateľov a je reálna, radi zorganizujeme 

stretnutia. A budeme riešiť aj problémy Na vtáčniku.  

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že myslím, že máme všetko.  

Ak neprišli žiadni občania, tak môžme ukončiť dnešné 

zastupiteľstvo.  

Nemusíme. Už zase musíme niečo. Čo ideme hlasovať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Koho?  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

V bode Rôzne máme jeden návrh od pána Tešoviča a pána 

Vla Vagača.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, musíme to odhlasovať. Ospravedlňujem sa. Okej. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

V bode, áno.  

Je jedná sa o návrh uznesenia, v ktorom žiadajú 

kontrolóra hlavného mesta, ja to prečítam a asi ste už aj 

zabudli, o čo sa jedná.  

O vykonanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, interných po predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami formou komplexnej kontroly v 

spoločnosti káespé (KSP), so sídlom  a tak ďalej za obdobie 

1. 1. 2019 až 30. 10. 20 20. A termín je tam 28. 2. 2021. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Tak, prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
22. 10. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 49-Rôzne  
 

návrh p. Tešoviča a p. Vagača, aby mestský kontrolór 
vykonal kontrolu v podniku KSP, s.r.o. 

 

 Prítomní: 34 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

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

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 22. 10. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

o vykonanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami formou komplexnej kontroly v 

spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská 135, 837 04 

Bratislava, IČO 35847689, za obdobie od 01. 01. 2019  

do 31. 10. 2020. 

T: 28. 02. 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že my. A e u, to je vlastne ten návrh, 

ktorý bol spoločný Tešovič, Vagač, že?  

Takže máme to vlastne hotové.  

Dobre hovorím? Nezabudol som na nič? Dneska nie som 

úplne vo forme. Jo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že pani Pätoprstá, vy ste ešte 

prihlásená, či hej? Nie, dobre.  

Chcem sa poďakovať veľmi pekne našim kolegom 

z magistrátu, ktorí zorganizovali zastúpenie, chcem sa 

poďakovať zastupiteľstvo, chcem sa poďakovať vám, že sme to 

dokázali v relatívne rýchlej dobe urobiť.  

Sľubujem, že ak bude fyzicky to zastupiteľstvo 

nabudúce, tak budeme mať menej bodov a budeme riešiť len 

naozaj body, ktoré sú nutné. 

A myslím, že ale sku, si vyskúšame možno si aj onlajn 

(on line) zastupiteľstvo. Uvidíme aká bude situácia, ako to 
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pôjde. V každom prípade vám ďakujeme za, za, za dnešný 

výkon. 

A príjemný zvyšok dňa vám želám.  

My, ja iba poviem, že možno poslednú vec, že zajtra 

je tlačová beseda, tlačová konferencia k otváraní dékáerky 

a v pondelok by mala začať jazdiť Dúbravsko-Karloveská 

radiála a vyzerá, že sa nám po dvoch rokoch podarilo presne 

trafiť deň, kedy začne lokdaun (lockdown), tak celkom ma to 

pobavilo, aký ten život vie byť niekedy pestrý. Ale to už 

sa tu akože básnim.  

Ďakujem veľmi pekne. príjemný deň ešte.  

(ukončenie o 14.55 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Ján Buocik Mgr. Lenka Antalová Plavúchová 
poslanec poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

X X 

 

 


