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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

 

(09.20 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím vás všetkých, aby ste dodržovali všetky tie 

pravidlá, ktoré sú dôležité pri osobnom stretávaní sa počas 

tejto veľmi nepríjemnej doby pandémie.  

Opäť sa stretávame v Moyzesovej sieni a všetky tie 

prosby, ktoré mám na vás posledné zastupiteľstvá, aby ste 

rozprávali priamo na mikrofón a nedávali si dole rúško 

nikdy, stále platia.  

Ak. Dôležitá vec. Keď odchádzate a nechcete tu byť na 

hlasovaní, tak pokým nevytiahnete kartičku, tak ste tu ako 

keby na hlasovaní. Takže vás poprosím, aby ste vyťahovali 

tie kartičky, pokým tu nechcete byť na hlasovaní. To je 

celé. 

Okej?  

Takže ešte raz. Počujete všetci poslanci, pozor 

s tými kartičkami. Dneska robíme veci, kde je to kvórum 

dôležité, kde je dôležité koľko je prítomných. Takže, ak tu 
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nechcete byť a nechcete demonštratívne tu byť a nehlasovať, 

tak musíte vytiahnuť kartičku.  

 

 

OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci, nikto. Nikto.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia  

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

a Lenku Antalovú Plavúchovú.  

Prosím vás, hlasujte o predloženom návrhu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 9 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťdva. 

Sonštatujem, že sme zvolili overovateľov zápisnice.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 
 

 Prítomní: 32 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

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:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka a Petra Lenča, Elenu 

Pätoprstú. 

Nemá nikto iný, žiaden iný návrh?  

Prosím, hlasujte. 

Áno, viem. Milan tu nie je, snáď príde, ale máme, 

máme dobrý tím.  

Takže, prosím vás, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Máme schválenú návrhovú komisiu.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   
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G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 
 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme teda rovno na upravenie nášho programu.  

Takže program ste dostali 10. decembra 2020. 
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(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 30. 11. 2020 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na r. 2020 

- spracovateľ: sekcia financií 

3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2021 – 2023 

- spracovateľ: sekcia financií 

4. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 

určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 

91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia financií 

5. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 

04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z 

nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a 

zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 

-spracovateľ: sekcia financií 

6. Informácia o výsledku kontrol a o prijatých 

opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia financií 
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7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  

- spracovateľ: sekcia financií 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v 

znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

- spracovateľ: sekcia financií 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým 

sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel 

- spracovateľ: oddelenie mestskej mobility 

10. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena 

čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, 

čl. 91 ods. 7) 

- spracovateľ: ddelenie mestskej mobility 

11. Informácia o modernizácií železničného uzla v 

hlavnom meste SR Bratislave a skapacitnení 

železničných tratí v Bratislavskom kraji, vrátane 

realizácie železničnej stanice (terminálu) 

Bratislava – Filiálka 

- spracovateľ: Mgr. Ján Buocik, poslanec 
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12. Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné 

spoločnosti mesta na rok 2021 

- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta  

13. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s. 

- materiál spracuje referát výkonu majetkových práv 

mesta 

14. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

15. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť 

- spracovateľ: referát výkonu majetkových práv mesta 

16. Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie zahraničných vzťahov a 

protokolu 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve 

o nájme pozemku a stavby   č. 7/2019 v znení Dodatku 

č.1 na dobu určitú od 01.01.2021  do 30.06.2021 pre 

JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia 
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18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov 

v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného 

bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. 

o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Rača, parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – 

Víno Hulanský a parc. č. 8187,  pre Jaroslava 

Pajdlhausera 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým 

stojiskom 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, 

žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese 

Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s 

príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

23. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 

v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do 

správy mestskej časti Bratislava-Rača 
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- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

24. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v  Bratislave, k. ú. 

Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska 

nachádzajúceho sa na Šintavskej  ulici, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

25. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava 

k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach 

v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 

a pozemku parc. č. 13014, vo vlastníctve Jany 

Kicovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

26. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava 

k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v 

k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo 

vlastníctve Jany Ruskovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

27. Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. 

ú. Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom 

a spol. 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

28. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 

zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 

ŽSR v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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29. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

31. 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  

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy  

(materiál spracuje: sekcia financií) 

c) Informácia o realizovaných  zmenách rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe 

splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019 

(materiál spracuje: sekcia financií) 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o manuáli pre stavbu a rekonštrukciu 

kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore 

hlavného mesta SR Bratislavy 

(materiál spracuje: Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná 

architektka) 
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f) Dotačná schéma na pochôdzne terasy v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislavy 

(materiál spracuje: oddelenie stavebných činností 

a sekcia právnych činností) 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriaďovaní dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania tak, ako bol 

zverejnený.  

Prosím, hlasujte.  

Prosím vás, hlasujte. Hlasovanie za, mmm, zapnime, 

prosím vás, hlasovanie.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Návrh programu tak ako bol zverejnený 
 

 Prítomní: 35 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   D. Petrovič  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
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:. 

Takže.  Dovolím si vám oznámiť, vážené poslankyne 

a poslanci, že navrhujem do dnešného programu rokovania 

mestského zastupiteľstva zaradiť materiál pod názvom Zmluva 

o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu 

odkanalizovanie páleniska ako bod 10 A. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, my sme to dali na 10 A 
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Je  to, je to okej 10A, nemá, nemá tam s tým byť aký 

problém, nie?  

Dobre. Dobre.  

Teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny v takto zatiaľ 

schválenom programe. 

Nech sa páči, otváram diskusiu  ku programu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem pekne. 

Takže ideme hlasovať o tom, aby sme zaradili ako bod 

10A Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného 

účelu. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna a prítomných tridsaťpäť. 
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Konštatujem, že program dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva je definitívne upravený. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 10A -  
 

- Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu – 
Odkanalizovanie Páleniska 

 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Debnárová  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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO 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  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

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:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2020 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na r. 2020 
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3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2021 – 2023 

4. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 

určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

5. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 

2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z 

nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach 

a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 

6. Informácia o výsledku kontrol a o prijatých 

opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného mesta 

SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie 

Generálny investor Bratislavy 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o 

dani za užívanie verejného priestranstva v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým sa 

mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel 
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10. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 

58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 

ods. 7) 

10A Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného 

účelu – Odkanalizovanie Páleniska 

11. Informácia o modernizácií železničného uzla v hlavnom 

meste SR Bratislave a s kapacitnení železničných tratí 

v Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej 

stanice (terminálu) Bratislava – Filiálka 

12. Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné 

spoločnosti mesta na rok 2021 

13. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s. 

14. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

15. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť 

16. Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na dobu 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 28 

určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. 

Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech 

spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a 

parc. č. 8187, pre Jaroslava Pajdlhausera 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám 

Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej 

22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. 

Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, 

Pavlovi Chovancovi 

23. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v 

lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do správy 

mestskej časti Bratislava-Rača 

24. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, pozemku parc. č. 1812a parkoviska 

nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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25. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu 

podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 

13014, vo vlastníctve Jany Kicovej 

26. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu 

podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, 

pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej 

27. Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam  Bratislave, k. ú. 

Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a 

spol. 

28. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 

zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 

ŽSR v Bratislave 

29. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

31. 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  

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 
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b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy  

(materiál spracuje: sekcia financií) 

c) Informácia o realizovaných  zmenách rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe 

splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019 

(materiál spracuje: sekcia financií) 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o manuáli pre stavbu a rekonštrukciu 

kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore 

hlavného mesta SR Bratislavy 

(materiál spracuje: Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná 

architektka) 

f) Dotačná schéma na pochôdzne terasy v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislavy 

(materiál spracuje: oddelenie stavebných činností 

a sekcia právnych činností) 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovolil by som si vám pripomenúť, že po obede ako 

vždycky príde na rad bod číslo tridsať Interpelácie. 

V súvislosti s týmto bodom programu mestského 
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zastupiteľstva mám na vás prosbu, aby ste interpelácie 

predniesli ústne, ktoré ak to považujete za potrebné 

následne v písomnej forme imejlom (e-mailom) zaslali 

organizačnému. Tak ako to robíme posledné mesiace.  

Ďakujem pekne. 

A ešte raz si si Vás dovoľujem požiadať, aby ste 

v prípade opustenia svojho miesta vytiahli kartičku 

z hlasovacieho zariadenia, čím sa vyhneme problémom pri 

hlasovaní. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 
K 30. 11. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A myslím si, že môžme ísť v tomto prípade bod číslo 

jedna. 

Urobíme to tak, že tieto základné body, samozrejme, 

dáme s s predstavením, aj s príhovorom. Potom si povieme 
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a od nejakého bodu pôjdeme rovno iba diskusiu a hlasovanie. 

Dobre? 

Takže, nech sa páči, Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 30. 11. 2020. 

Nech sa páči, organizačné oddelenie. 

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

oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže predkladáme pravidelnú správu o plnení in 

uznesení ku koncu novembra. 

Sú tam uznesenia splnené a uznesenia, ktoré sa 

priebežne plnia. Toľko asi všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Prosím, zahlasujme za tento bod programu.  
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Prosím, hlasujte.  

 (gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

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

k 30. 11. 2020 
 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 34 

 
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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.    581/2020 časť C bod 2 zo dňa 24. 9. 2020 

1.2 č.    602/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

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

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

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

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

 

koniec poznámky) 
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ORGANINAČNÉ USMERNENIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás jednu organizačnú od riaditeľa magistrátu. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Iba k k wifinám. My sme tu boli naposledy, tak treba 

teraz si zmeniť heslo, respektíve treba si sieť odhlásiť, 

lebo sa menilo heslo a na nadiktovať tam nové heslo.  

Len aby ste vedeli, lebo viacerí máte problém sa 

pripojiť. Že treba si zrušiť to, to čo si pamätá váš 

počítač z minulosti. 

Áno, toto je to nové. Ten lístok máte na stole.  
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BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA R. 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme na bod číslo dva. Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.  

Nech sa páči, poprosím pána Dobiáša zo sekcie 

financií. 

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

Dobre. Ďakujem pekne za slovo.  

Prajem všetkým dobrý deň. 

V tomto bode by som chcel za sekciu financií 

predstaviť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy na rok 2020. 

Túto zmenu predkladáme v súlade s paragrafom 14 

zákona číslo 583/2004 Zbierky zákonov o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

Posledná zmena rozpočtu bola schválená 

dňa 26. 11. 2020 na rokovaní mestského zastupiteľstva 
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a následne bol rozpočet upravený aj rozpočtovým opatrením 

číslo 8 zo dňa 27. 11. 2020. 

V kontexte celkovej pandemickej situácie v tomto roku 

na základe očakávaného vývoja príjmov a výdavkov do konca 

roku a takisto aj na základe požiadaviek útvarov magistrátu 

a mestských organizácií sme zapracovali do tohto návrhu 

jednotlivé položkovité zmeny príjmov a výdavkov. Detailne 

spracované ich nájdete v štandardnom formáte v predloženom 

návrhu.  

Ako materiálne významné položky môžem uviesť hlavne 

nasledovné: 

V prvom rade ide o zvýšenie dane z príjmu fyzických 

osôb podľa očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2020 o osem 

miliónov Eur a na základe toho zároveň navrhujeme zameniť 

schválené financovanie bežného transferu pre Dopravný 

podnik Bratislava z Rezervného fondu v sume, o ktorú je 

navýšený príjem z podielových daní a tým pádom bude ku 

koncu roku vyšší zostatok Rezervného fondu práve o týchto 

osem miliónov Eur.  

Ako druhú významnú položku môžem uviesť, že z dôvodu 

nečerpania kontokorentných úverových rámcov do konca roku 

2020 sa znižujú v sume dvadsať miliónov Eur, na to 

rozpočtované príjmové finančné operácie a aj výdavkové 
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finančné operácie, ktoré hlavné mesto do do konca roku 2020 

nepotrebuje čerpať. 

Mesto načerpalo v roku 2020 úvery vo výške dvanásť 

a pol milióna Eur z Európskej investičnej rozvojovej banky, 

päť miliónov z úverového rámca čéesobé (ČSOB) a deväť celá 

tri milióna návratnej finančnej pomoci zo štátu kvôli 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu pandemickej 

situácie.  

Týmto krokom upravujeme a zprehľadňujeme čerpanie 

finančných operácií v rozpočte.  

A po tretie, ide o presuny finančných prostriedkov 

v rámci programu číslo jedna Doprava, kde došlo k úsporám 

v priebehu roka 2020 na položkách ako sú transfer 

Dopravnému podniku na úbytok tržieb, kompenzácie zliav na 

cestovnom, Bratislavská mestská karta, transfer 

Bratislavskej integrovanej doprave,  pri čom sa o tieto 

presuny presne vo výške jeden a pol milióna Eur navyšuje 

bežný transfer pre Dopravný podnik s cieľom zmiernenia 

dopadov ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 

v rozpočte mesta v roku 2021 a zároveň sa zlepší keš flou 

(cash flow) v tomto období pre Dopravný podnik.  

Menej materiálne významné položky v tomto návrhu 

zahrňujú, napríklad, zníženie očakávaných príjmov a zároveň 

aj s tým súvisiacich výdavkov na projekty implementačnej 
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jednotky a oddelenia stratégie a projektov. Úpravu výdavkov 

pre rozpočtové organizácie centrá voľného času a základné 

umelecké školy a presuny a navýšenie výdavkov zo štátneho 

rozpočtu na mimoriadne odbod odmeny  a odvody pre 

zamestnancov v zariadeniach pre seniorov, ktorí sa 

podieľali na prvej a druhej vlne celoplošného testovania.  

Na záver materiálu máte opäť priloženú prílohu, 

ktoroá pozostáva zo zoznamu investičných akcií pre rok 

2020. 

Ďakujem za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je tam s nejakou poznámkou pani Pätoprstá? Voči mne?  

Ste v zelenom ale.  

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

chcem vás poprosiť, aby sme dodržiavali procesy, aby 

nám boli platné aj vézetenká (VZN), aj štatút, musíte dávať 

návrhovej komisii hlas. Aby oznamovala 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme. 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to sa chystám.  

Aha, ja som to v prvom bode neurobil, že? Aha, 

ospravedlňujem sa. Dobre. Jasné. Jasné. Áno. Samozrejme, 

ospravedlňujem sa.  

Ďakujem za upozornenie.  

Dobre.  

Nech sa páči,  
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pani viceprimátorka Štasselová, nech sa páči.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela poprosiť, aby sme doplnili ešte toto 

uznesenie o doplňujúce uznesenie v texte zvýšenie rozpočtu 

bežných výdavkov v prvku 6.1.1 Dom tretieho veku položku 

610 o sumu jedenásťtisícpäťsto Eur na odmeny pracovníkov 

zariadenia presunom bežných výdavkov z prvku 6.4.2 Podpora 

domácej opatrovateľskej služby o túto sumu.  

Tento pros, presun potrebujeme, alebo teda navrhujeme 

schváliť z dôvodu, že práve toto zariadenie v tejto tretej 

vlne má extrémne problémy či už s nakazenými klientami, 

alebo aj so s našimi pracovníkmi. Čiže takýmto spôsobom 

chceme aj určitým spôsobom zastabilizovať túto situáciu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Áno, ja vás aj tiež žiadam o podporu tejto veci, Dom 

tretieho veku v Petržalke bojuje veľmi hrdinsky so všetkými 

problémami a. 

Ja, a to si dokonca môžem osvojiť. Áno. Tak si to 

osvojujem autoremedúrou.  

Ďakujem pekne. 

A pokiaľ nie sú ďalšie príspevky, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Návrhovú komisiu poprosím. Pani Pätoprstú. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme schvaľovať návrh na zmenu rozpočtu v bode číslo 

dva.  

V návrhu uznesenia návrh schvaľujeme tak ako máte 

v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. Bod číslo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 44 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

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

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 

2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 
nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 7 552626,00 Eur, 

2. zníženie bežných výdavkov o 477 284,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 25 000,00 Eur, 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 920,00 Eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií 
o 28 000 000,00 Eur, 

6. zníženie výdavkových finančných operácií 
o 20 000 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA ROKY 2021 – 2023 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. A ideme na bod Návrh rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023. 

Pred tým ako odovzdám slovo šéfovi sekcie, ja sa 

chcem poďakovať veľmi pekne všetkým poslankyniam 

a poslancom, ktorí, aj na mestskej rade som to robil, ktorí 

boli na tých strašne veľa stretnutiach, ktoré k tomu boli, 

diskutovali, vylepšovali ho. Myslím si, že sme prvýkrát 

robili rozpočet úplne iným spôsobom ako doteraz, omnoho 

participatívnejšie zo strany úradu, ale aj všetkých 

ostatných. A ja sa teším, že ten rozpočet nám dáva nejakú 

roudmepu (roadmap) alebo nejakú mapu na ďalší rok a a tri.  

Čo je dôležité, čo sme si aj povedali, že takisto ako 

sme si zvykli otvárať rozpočet posledné mesiace kvôli 

pandémii skoro každý mesiac, nebudeme sa tomu brániť 

a budeme normálne upravovať, sledovať tam kde sa peniaze 

míňajú, tam kde sa peniaze nemíňajú a môže byť presunuté 

tam, kde ich treba a všetky ok veci okolo tohto. 

Takže trošku rušíme takú tú dogmu, že niečo tu 

schválime a potom sa k tomu budeme môcť možno vrátiť niekde 

v júni, keď budeme schvaľovať záverečný účet mesta.  
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A myslím si, že ten účet, ten rozpočet bol robený 

veľmi poctivo zo strany magistrátu. Chcem sa poďakovať 

všetkým.  

A vás samozrejme po prosím o podporu.  

Pán Dobiáš,  

máte slovo. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

V tomto bode by som chcel za sekciu financií 

predstaviť návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na roky 21 - 23. 

Predkladaný rozpočet na nasledujúce roky 

dvadsaťjedna, dvadsaťtri je plánom ako zabezpečiť 

realizáciu ambicióznych cieľov v oblasti rozvoja mesta aj 

napriek zložitej makroekonomickej situácii spôsobenej 

celosvetovou pandémiou v roku 2020. 

Vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových 

prognóz ministerstva financií Slovenskej republiky  zo 

septembra 2020, ktoré zohľadňujú situáciu, ktorá nastala po 

pandémii vírusu KOVID 19 (COVID-19) v tomto roku.  
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Bežné príjmy rozpočtu vo výške tristoštyridsaťosem 

miliónov Eur sú plánované na obdobnej úrovni ako je 

očakávaná skutočnosť roku 2020. 

V rozpočte predpokladáme s miernym zvýšením vo výbere 

miestnych daní a poplatkov a to dani z ubytovania, prí 

prípadne nedoplatky dane z nehnuteľností. A takisto 

očakávame zvýšenie nedaňových príjmov prostredníctvom 

lepšieho menežmentu (manažmentu) nájomných vzťahov a lepším 

výberom nedaňových príjmov. 

Mesto plánuje v druhej polovici roka spúšťať 

parkovaciu politiku, z ktorej do rozpočtu začnú plynúť 

príjmy už v roku dvadsaťjedna a postupne narastať 

v nasledujúcich rokoch.  

Kapitálové príjmy budú pre mesto plynúť hlavne 

z európskych zdrojov, ktoré sú naviazané na rozvojové 

projekty v doprave a infraštruktúre. Hlavne teda pre 

električkové trate.  

Bežné výdavky, ktoré plánujeme v sume 

tristoštyridsaťšesť miliónov Eur, korešpondujú s aktuálnou 

situáciou, pričom kopírujú vývoj v roku 2020 kde sa nesti 

sústredilo na optimalizáciu procesov a samotných výdavkov 

magistrátu na jednej strane a na druhej na zabezpečenie aj 

nových funkcií a činností mesta, ktoré doteraz neboli vôbec 

realizované.  
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Pri zaraďovaní kapitálových výdavkov do rozpočtu vo 

výške sedemdesiatosem miliónov Eur sa zohľadňovala hlavne 

pripravenosť a rozpracovanosť tak, aby sa darilo čo najviac 

projekty fyzicky realizovať a dokončovať.  

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2021 - 23 je 

pokračovanie v rozpracovanie v rozpracovaných projektoch 

mesta a to aj napriek zhoršenej makroekonomickej situácii, 

predovšetkým v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, 

verejných priestorov a životného prostredia, kvalitnejšej 

údržby mesta, v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych 

službách.  

Chcel by som pripomenúť, že pandémia koronavírusu 

počas roku dvadsa, 2020 spôsobila priame aj nepriame 

výpadky v príjmoch mesta a jeho organizáciám vo výške viac 

ako dvadsaťpäť miliónov Eur. Tieto výpadky sa odzrkadlili 

v roku 2020 a týkajú sa aj roku 2021. 

Fiškálnym cieľom mesta preto bude kontrolovanie 

zabezpečiť realizáciu plánovaných rozvojových projektov 

mesta a ich financovanie aj z externých zdrojov tak, aby 

bol dlh me mesta v každom okamihu pod kontrolou.  

Dočasné zvýšenie dlhového zaťaženia nad hranicu 

päťdesiat percent roku dvadsaťjedna bude pravdepodobne 

nevyhnutné kvôli spomenutým výpadkom, hlavne kvôli začiatku 

výstavby petržalskej električkovej trate, časovému nesúladu 
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jej financovania zo zdrojov EÚ a kvôli začatiu realizácie 

viacerých pripravovaných rozvojových projektov.  

Na záver mi dovoľte ešte konštatovať, že tento návrh 

rozpočtu bol podrobne prerokovaný a prešiel všetkými 

odbornými komisiami, pričom všetky ho odporúčajú viacmenej 

jednohlasne schváliť, respektíve prerokovať.  

A zároveň aj stanovisko hlavného kontrolóra mesta sa 

odporúča návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a na roky 22 

a 23 zobrať na vedomie.  

Ďakujem za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Ferenčáková,  

máte slovo. 

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

Ďakujem. Ďakujem, pán primátor. 

Ja už som sa na mestskej rade vyjadrila, nedá mi 

nezopakovať teda moje slová.  
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Rozpočet je veľmi dôležitý dokument, živý dokument. 

Samozrejme, predpokladám, že každý rok bol zostavovaný 

s najväčšou zodpovednosťou, ale skutočne napriek tomu si 

myslím, že ani tento rok nebudú určite všetci spokojní, ale 

sama za seba musím povedať, že som od dvetisícjedného roku 

poslankyňa mestského zastupiteľstva a je pravdou, že tento 

rok teda rozpočet bol, bol prerokovávaný. Ja osobne som sa 

zúčastnila päťkrát teda prerokovania. Čiže, to skutočne tu 

ešte nebolo.  

Takže, veľmi pekne ďakujem.  

A veľmi pekne ďakujem za to, že sa po trinástich 

rokoch dostal do rozpočtu aj finančné prostriedky na 

rozšírenie vstupnej komunikácie do mestskej časti našej, 

ktorá je teda v katastrofálnom stave. A dúfam, že sa nám to 

teda podarí zrealizovať.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka.  

Pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja možno len veľmi stručne. Chcem povedať, že keby, 

keby sme mali na stole návrh rozpočtu, s ktorým by boli 

všetci úplne spokojní, asi by to nebolo dobré, lebo každý 

z nás si vie predstaviť, že by tam boli aj iné veci. Ale 

myslím si, že je to umenie možného. A to, čo sa doňho dalo 

zapracovať, tak v ňom zapracované je.  

Chcem sa teda poďakovať aj za, aj za novú metodiku. 

A takisto aj členkám a členom finančnej komisie, ktorá 

naozaj zasadala rekordne štyri, štyri týždne po sebe. To 

bol teda výkon, ktorý na, za ktorý som naozaj vďační, že 

teda tí ľudia si našli ten čas a a sp a a postavili sa 

k týmto úlohám zodpovedne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Už tam nevidím nikoho iného na diskusiu.  

Aha, ne. Pardon.  

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

Jeden z dôvodov, pre ktoré som sa prihlásil, že tak 

vážny dokument ako je rozpočet na ďalší rok si naozaj, mám 

za to, že si pýta vážnejšiu diskusiu a ako keby prejsť, 

prejsť tú cestovnú mapu mesta na budúci rok len nejakými 

dvoma oslavnými príspevkami nie je úplne na mieste. Čím 

nechcem povedať, že môj príspevok nebude oslavný.  

Ja som aj na, aj na komisii dopravy, aj na komisii 

finančnej som hlasoval za ten rozpočet. Treba si povedať, 

že vlastne ten rozpočet, tie, tie čierne scenáre, 

o ktorých, ktoré sme videli niekedy na jar, sa nie tak 

úplne naplnili, čo je dobrá správa pre Bratislavu.  

Poviem dve poznámky, ktoré ani sa tak netýkajú úplne 

priamo tohto rozpočtu, ale súvisia, súvisia vôbec 

s rozvojom tohto mesta.  

Pán Dobiáš hovoril o tom, že väčšina kapitálových 

zdrojov, ktoré mesto má, sú eurozdroje.  

Pre mňa to je vlastne, že veľmi zlá správa. A ja 

pevne verím, že aj niekto, kto má na starosti financovanie 

samospráv si uvedomí, že takýmto spôsobom to nemôže 

fungovať do nekonečna, pretože je pomerne pravdepodobné, že 

tie, tie europeniaze v v Partnerskej dohode dvadsaťjedna 

dvadsaťsedem, to znamená ten nasledujúci rozpočet 

Euróopskej únie sú asi už posledné. A pán primátor tiež 
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veľmi dobre vie, že už v súčasnosti je pomerne vážny 

problém dostať peniaze do Bratislavy. Aj na tie 

infraštrukturálne veci, hej. 

A to určite nie je, to určite nie je dobré, ale to 

nie je, samozrejme, vina ani tých, ktorí ten rozpočet zria, 

ktorý ten rozpočet pripravovali. 

Druhá, druhá krátka poznámka, ktorú chcem povedať 

a chcem to povedať preto, lebo sme sa tomu niekoľkokrát 

venovali na komisii aj finančnej aj do, aj dopravy, je 

podpora pre Dopravný podnik.  

Z môjho pohľadu to je jedna z vlajkových lodí tohto 

mesta, aj keď samozrejme zďaleka nie je jediná. A jeho 

podpora a jeho ekologizácia je jedna z veľmi dôležitých 

vecí. Ja som presvedčený o tom, že každý Bratislavčan to, 

to aj vie oceniť. A ja aj z tých debát, ktoré sme viedli 

s pánom primátorom viem, že keď, keď sa v budúcom roku 

nájdu na to zdroje, tak ten Dopravný podnik tú, tú injekciu 

dostane. 

Druhá krátka pripomienka je smerom k tým nájomným 

bytom, respektíve k tomu, že mesto dnes stále musí doplácať 

rozdiel medzi trhovým nájomným a regulovaným nájomným 

zhruba v nejakých, ak sa nemýlim, do päťsto bytov to je. tá 

suma je niekde. 
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Poprosím, ak by to bolo potrebné, o predĺženie prie, 

príspevku.  

Tá suma je niekde do dvoch miliónov euro. 

Treba si uvedomiť, že jedno funkčné obdobie je takto 

je osem miliónov euro, dve funkčné obdobia sú šestnásť 

miliónov euro, ktoré vlastne prichádza o tieto peniaze 

rozpočet mesta.  

Takisto sme sa o tom s pánom primátorom rozprávali, 

že v tom ďalšom roku ako keby zintenzívnime tú prácu na 

tom, aby čo najviac ľudí dostalo tie náhradné nájomné byty 

a jednoducho, tento náklad mesta odpadol. 

Posledná moja pripomienka a poďakovanie. 

Medzi ulicami, ktoré prejdú rekonštrukciou v budúcom 

roku, je aj ulica Kaštielska v Prievoze. Ako už dva roky 

hrdý obyvateľ Prievozu sa chcem za toto poďakovať. Tá 

rekonštrukcia bude, bude komplexná. Je to ulica, po ktorej 

jazdí emhádé (MHD). Tá cesta aj vrátane svojej 

infraštruktúry má osemdesiat ak nie sto rokov, (gong) 

pretože to je pôvodná cesta, ktorá viedla k Csakyovskému 

kaštielu.  

Takže touto pozitívnou informáciou chcem svoje 

vystúpenie uzavrieť. A rozpočet podporím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja sa teda chcem spýtať, keď spomenul kolega Buocik 

výstavbu nájomných bytov. Myslím, že to bolo v minulom roku 

už keď sa jednalo so Železnicami o odkúpení budovy na 

Dopravnej ulice, tie bývalé kasárne železničiarske. Viem, 

že tam potom nastal nejaký problém s, s realizáciou, alebo 

respektíve s podpisom tej zmluvy. 

To bol práve projekt, ktorý bol zameraný na 

rekonštrukciu a na výstavbu takýchto nájomných bytov.  

Tak chcem sa spýtať, lebo ho tuná nikde nevidím, či 

teda  ten projekt je definitívne pasé, alebo či sa len te, 

alebo nejako posunul?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Možno môžem odpovedať ja, alebo s faktickou sa nejde 

prihlásiť viceprimátorka, ktorá to mala na starosti teraz. 

Nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, teraz. Nech sa páči,  odpovedajte na to. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Neviem sa prihlásiť, potom mi to pozrite, faktickou. 

My sme ten projekt odložili z dvoch dôvodov.  

Jeden dôvod je, bol, že finančné prostriedky vzhľadom 

na KOVID (COVID) mestu to neumožňovali ako urobiť takúto, 

alebo sme to odložili ako keby toto nebola priorita. 

Ale druhá vec je, že naozaj Železnice v tom nastavení 

začali blokovať ten projekt a podpis tej zmluvy jednoducho 

nepokračoval a bol odložený.  

Máme to ale v zásobníku projektov. Znova sme to teraz 

vytiahli a ideme rokovať vlastne s tými našimi partnermi 

a uvidíme, ako sa bude vyvíjať aj mestský rozpočet. Dostali 

sme ponuku na odkúpenie tých štyroch, respektíve v zátvorke 
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piaty byt sa, o piatom byte sa rokuje s ministerstvom 

hospodárstva, to sa zrealizovalo, to ste schválili a tá 

kúpa bola veľmi výhodná.  

Čiže, to čo je na trhu, tak to sa snažíme monitorovať 

a realizovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Krajčír. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Aspoň faktickou zareagujem na kolegu Buocika.  

Spomenul Dopravný podnik. My sme, alebo teda ja som 

zaslal v mene dozornej rady aj list na akcionára, kde 

naozaj upozorňujeme na možné riziká vyplývajúce s finančnej 

pokapili, podkapilatizácie podniku. A verím tomu, že 

naozaj, tak teda ako som si všimol, aj pán riaditeľ 

magistrátu teda kýva hlavou, že počas roka sa nájdu naozaj 

financie, kedy pošleme tomu finančnému podniku, teda 

Dopravnému podniku naozaj tú finančnú injekciu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Možno iba tuná doplním jednu vec, takú výzvu dám 

verejnú, že pre našich poslancov vo veľkom parlamente stále 

si myslíme, že nám Slovensko má pomôcť nášmu Dopravnému 

podniku sumou trinásť miliónov. Ja už som vyčerpal všetky 

možné fyzické diplomatické akékoľvek iné veci dostať od 

štátu tieto peniaze.  

A posielal som vám list, keď budete vedieť na to, aj 

vo vašich koaličných stranách, na to tlačiť, nech nám to 

dajú, lebo je na to schéma a sú na to aj peniaze, tak vás 

poprosím, robte to čím viac, lebo stále nemáme odtiaľ 

žiadnu odpoveď. Už v podstate tú, tú odpoveď, ktorú som 

dostal od pána Cmoreja mejlom (mailom), tú viem ja pol 

roka. To je tá odpoveď, že áno, že sú na to peniaze aj 

systém.  

Nech sa páči, pán Cmorej nám možno niečo povie.  

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

Ja keď mám rúško, tak som slepý, takže sa teraz 

obzerám, či je tu Milan Vetrák, ale asi tu, asi tu nie je, 

že?  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 61 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, nie je tu (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

Lebo tá odpoveď bola, že je to vlastne na 

ministerstve financií, a teda ja som si, ja som dúfal, že 

Milan to nejako odkomunikuje. Tak v podstate tam to, tam to 

visí a neviem aká je finálna odpoveď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, ďakujem pekne.  

No to je ten, tá vec, že tam, vieme, že to tam visí 

a už to nevie ísť ďalej. Je to trinásť miliónov. To 

znamená, že to bude zase niečo, čo nám tu ide rovno 

Dopravnému podniku.  

Takže, iba aby som to pripomenul.  

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Keď nemáme ďalšie poznámky k tomuto, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ideme hlasovať o materiáli číslo tri, návrh rozpočtu 

hlavného mesta na roky 21 až 23. 

V časti A schvaľujeme rozpočet, 

v časti bé (B) berieme na vedomie ro, návrh, návrh rozpočtu 

na roky 22, 23, 

v časti cé (C) žiadame primátora, aby informoval mestské 

zastupiteľstvo a rozpočtové organizácie 

a v časti dé (D) ho splnomocňujeme s úpravami rozpočtu tak, 

ako máte uvedené v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasovalo nula. 

Prítomných sedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 3-Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2021 – 2023 

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

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  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
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 rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 

2023 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 
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1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 

v príjmovej a výdavkovej časti v sume 

431 921 897,00 Eur vrátane finančných operácií, 

2. príjmy bežného rozpočtu v sume 347 581 136,00 Eur, 

výdavky bežného rozpočtu v sume 345 866 518,00 Eur 

a prebytok bežného rozpočtu v sume 1 714 618,00 Eur, 

3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 29 487 846,00 Eur, 

výdavky kapitálového rozpočtu v sume 77 658 045,00 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu v sume 

48 170 199,00 Eur, 

4. príjmové finančné operácie v sume 54 852 915,00 Eur, 

výdavkové finančné operácie v sume 8 397 334,00 Eur 

a prebytok finančných operácií v sume 

46 455 581,00 Eur, 

5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021, 

6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových 

a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery 

na rok 2021, 

7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021. 

B. berie na vedomie 
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návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 

2023. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu 

vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia 

v časti D, 

2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 

hlavného mesta SR Bratislavy a útvarom Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy podľa organizačnej 

štruktúry platnej od 01. 01. 2021 schválené záväzné 

ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

 
D. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, 

úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021: 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 
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z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, 

od iných subjektov verejnej správy, 

2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny 

účel a darov neprevyšujúcich čiastku 100 000,00 Eur v 

každom jednotlivom prípade, 

3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy, 

4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi 

programami do výšky 10 % a medzi podprogramami, 

prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci 

jedného programu do výšky 20 % pri zabezpečení 

vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom 

pri dodržaní % limitu pri každom presune sa vychádza 

zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého, 

resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun), 

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu 

v rozsahu všetkých položiek na rok 2021 v programe 5 

Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc 

a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, 

školských zariadení a zariadení pre seniorov. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 68 

BOD 4 PERCENTUÁLNE PODIELY MESTSKÝCH ČASTÍ 
A NÁVRH NA URČENIE PRÍSPEVKU MALÝM 
MESTSKÝM ČASTIAM PODĽA ČL. 91 
ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyri, ktorým je Percentuálne 

podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým 

mestským častiam podľa Štatútu číslo 91. 

Nech sa páči,  

pán Dobiáš, máte slovo. 

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

Ďakujem opäť za slovo. 

V tomto bode by som chcel predstaviť materiál 

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie 

príspevku malým mestským častiam podľa článku 91 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

V čase spracovania tohto materiálu Ministerstvo 

financií SR nemalo ešte zverejnené východiskové štatistické 

údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose dane z príjmu 

fyzických osôb pre rok 21. Pri prognóze výnosu tejto dane 

pre rok 21 sa teda vychádzalo z poslednej prognózy výboru 
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pre daňové prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky  zo dňa 24. 9. 2020, ktorý sa používa aj pre 

zostavovanie štátneho rozpočtu zahoria už všetky relevantné 

legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli dane z príjmu fyzických 

osôb.  

V zmysle kritérií stanovených štatútom sú vypočítané 

percentuálne podiely mestských častí pre rok 21, ktoré 

vychádzajú z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe 

dane z príjmov fyzických osôb. Pre výpočet sa použili údaje 

ako počet obyvateľov, prepočítaný počet žiakov a počet 

obyvateľov nad šesťdesiatdva rokov.  

Pre prerozdelenie výnosov dane z nehnuteľnosti medzi 

jednotlivé mestské časti v roku 21 vychádza z podielu 

jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov 

fyzických osôb podielom tridsaťpäť percent a z podielu 

jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z nehnuteľnosti 

podielom šesťdesiatpäť percent.  

Ináč povedané, pre rozdelenie dane z nehnuteľnosti sa 

aplikovala redistribúcia tridsiatich piatich percent dane 

z nehnuteľnosti podľa podielu jednotlivých mestských častí 

na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb.  

V minulom období išlo o dvadsaťpäť percent tú 

redistribúciu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 70 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže podľa právneho oddelenia sa nejedná o zmenu 

štatútu. Čiže hlasujeme nadpolovičnou väčšinou všetkých.  

Ideme hlasovať o bode štyri Percentuálne podiely 

mestských častí, tak ako máte uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsať. 

Pre mňa ako keby aj týmto druhým povinným bodom 

skončilo vlastne tá diskusia o rozpočte na budúci rok 

dnešný deň  a ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za 

dôveru. Beriem to ako dôveru zastupiteľstva, ktorú sme 

dostali a ktorú vy budete veľmi určite ako doteraz ostro 

kontrolovať a veľmi si to vážime a ďakujeme pekne.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 4-Percentuálne podiely mestských častí a návrh na 
určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským 

častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021 podľa čl. 91 ods. 1 Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vypracované v súlade 

s časťou B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12. 12. 2019 

nasledovne: 

 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta 

SR Bratislavy jednotlivo pre daň z príjmu fyzických osôb 

(DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN) a pre výnosy z 

predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)zaokrúhlené 

na štyri desatinné miesta 
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Mestská časť 
% 
DPFO  

%  
DzN 

% 
VPNM 

Staré Mesto 9,3301 % 11,3380 % 10,0818 % 

Pod. Biskupice 5,1496 % 3,7555 % 4,6277 % 

Ružinov 17,3740 % 23,2430 % 19,5713 % 

Vrakuňa 4,5275 % 2,5174 % 3,7750 % 

Nové Mesto 8,8842 % 13,5064 % 10,6147 % 

Rača 5,5379 % 5,6011 % 5,5616 % 

Vajnory 1,3790 % 2,2071 % 1,6890 % 

Devín 0,3317 % 0,4127 % 0,3620 % 

Devínska Nová Ves 4,1438 % 7,0930 % 5,2479 % 

Dúbravka 7,6770 % 4,6670 % 6,5501 % 

Karlova Ves 7,2683 % 5,3191 % 6,5386 % 

Lamač 1,5687 % 1,5569 % 1,5643 % 

Záhorská́ Bystrica 1,3253 % 1,3241 % 1,3248 % 

Čunovo 0,3131 % 0,3242 % 0,3172 % 

Jarovce 0,6728 % 0,5947 % 0,6436 % 

Petržalka 23,5822 % 15,7835 % 20,6625 % 

Rusovce 0,9348 % 0,7563 % 0,8679 % 

SPOLU 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 % 

 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA 
Č. 426/2020 ZO DŇA 30. 04. 2020 
NÁVRH ÚPRAVY HRANICE VYRUBENEJ VÝŠKY 
DANE Z NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ PRE 
SPLÁCANIE V SPLÁTKACH A ZMENY 
TERMÍNOV 2. A 3. SPLÁTKY NA ROK  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže poďme, poďme ďalej. Poďme na bod číslo šesť, 

eee, päť, Návrh na zrušenie a Návrh úpravy hranice 

vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie 

v splátkach a zmeny termínov druhej a tretej splátky na rok 

2020. 

Vysvetlíme, dobre, tento bod, aby nenastala žiadna 

panika. Ide o technickú vec. 

Nech sa páči.  

Bc. Vladimíra   R á c z o v á ,  oddelenie miestnych daní, 

poplatkov a licencií: 

Vážený pán primátor,  

vedenie  mesta, váž 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Trošku bližšie, keď sa dá, k mikrofónu. 
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Bc. Vladimíra   R á c z o v á ,  oddelenie miestnych daní, 

poplatkov a licencií: 

Vážený pán primátor, vedenie mesta, vážení páni 

poslanci,  

predkladáme návrh na zrušenie uznesenia číslo 

426/2020 zo dňa 30. 4. 2020, ktorým sa upravila hranica 

vyrúbenej výšky dane z nehnuteľností určenej pre splácanie 

dane z nehnuteľnosti v splátkach a zmene termínov druhej 

a tretej splátky na rok 2020.  

O prijatí tohto uznesenia bolo zároveň prijaté, aby 

bolo toto zruše, uznesenie zrušené k 31. 12. 2020. 

Uznesenie sa týkalo pri fyzických osobách bez ohľadu na 

výšky vyrúbenej dane sa posielali rozhodnutia v troch 

splátkach a bola posunutá druhá a tretia splátka dane 

z nehnuteľnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o bode číslo päť, Návrh na zrušenie 

Uznesenia 426 z roku 22, eee 20. 

Návrh uznesenia znie, že zrušujeme. 

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 a prítomných štyridsať. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5-Návrh na zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 
04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z 

nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny 
termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
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 zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 

Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti 

určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. 

splátky na rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Návrh úpravy 
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hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre 

splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na 

rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU KONTROL A O 
PRIJATÝCH OPATRENIACH 
V KONTROLOVANÝCH SUBJEKTOCH HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY A MESTSKEJ 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE GENERÁLNY 
INVESTOR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesť, Informácia o výsledku 

kontrol a o prijatých opatreniach v kontrolovaných 

subjektoch hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 

príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy. 

Nech sa páči, sekcia financií.  

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

Ďakujem opäť za slovo. 
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V tomto bode by som chcel predstaviť materiál 

Informácia o výsledku kontrol, o prijatých opatreniach 

v kontrolovaných subjektoch hlavného mesta SR Bratislavy a 

mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor 

Bratislavy. 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  vykonal 

kontrolu poskytovania kapitálových trasferov a záväzkových 

vzťahov medzi hlavným mestom Slovenskej republiky  ako 

zriaďovateľom a jeho mestskou príspevkovou organizáciou 

Generálny investor Bratislavy. 

Na základe zápisnice o prerokovaní protokolu 

o výsledku kontroly zo dňa 16. 6. 2020 vykonanej na základe 

poverenia predsedu enkáú (NKÚ) sa hlavné mesto Slovenskej 

republiky ako kontrolovaný subjekt zaviazalo v termíne do 

15. 7. písomne predložiť opatrenia na odstránenie kontrolou 

zistených nedostatkov. Za subjekt hlavné mesto boli 

opatrenia poslané na Najvyšší kontrolný úrad dňa 15. 7. 

a za kontrolovaný subjekt GIB, Generálny investor 

Bratislavy mali byť opatrenia na Najvyšší kontrolný úrad 

zaslané 30. 6. 2020, čo bolo rovnako splnené. 

Ďalej hlavné mesto Slovenskej republiky  Bratislava 

vyhlásilo, že na najbližšom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva bude informovať mestské zastupiteľstvo 

o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach kontrolovaných 
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subjektov hlavné mesto Bratislavy a mestskej príspevkovej 

organizácie GIB. 

Z dôvodu pandemickej situácie a čiastkovému výpadu 

pracovníkov zodpovedných za predloženie tejto informácie, 

predkladáme predmetný materiál na mestské zastupiteľstvo 

teraz v decembri 2020. 

Väčšina navrhovaných opatrení je zrealizovaná, 

respektíve, priebežne sa plní. Ako napríklad vykonávanie 

základnej finančnej kontroly, kde sa overuje súlad každej 

finančnej operácie, alebo jej časti s vnútornými aktami 

riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. 

Sledovanie výšky dlhu mesta a jeho správne a korektné 

posudzovanie.  

V rámci plnenia opatrení sa napríklad stále pracuje 

na aktualizácii predpisu Zásady hospodárenia s majetkom 

Hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy, ktoré by 

malo nahradiť vézeten (VZN) číslo 18/2011 z decembra dva 

2011 o Zásadách hospodárení s majetkom hlavného mesta.  

Účelom týchto zásad bude určiť podmienky a pravidlá 

pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve mesta 

vrátane vymedzenia právnych úkonov spojených s nakladaním 

s finančnými prostriedkami vo vzťahu k organizáciám 

v zriaďovateľskej spôsobnosti hlavného mesta 
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a k zabezpečeniu správneho postupu pri výkone činností 

v rozsahu kontrolných zistení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme schvaľovať bod číslo šesť, Informácia o 

výsledku kontrol en enkáú (NKÚ). 

Návrh uznesenia, berieme na vedomie, tak ako máte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. 

(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 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.6-Informácia o výsledku kontrol a o prijatých 
opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Generálny 

investor Bratislavy 
 

 Prítomní: 41 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v 

kontrolovaných subjektoch hlavného mesto SR Bratislavy a 

mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o záveroch kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v 

kontrolovaných subjektoch hlavného mesta SR Bratislavy a 

mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O ZÁKAZE UMIESTNENIA 
HERNÍ A KASÍN NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo sedem, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Juraj   Č i b a ,  oddelenie miestnych daní, poplatkov 

a licencií: 

Dobrý, dobrý deň, vážený pán primátor, vedenie mesta 

a vážení poslanci, predkladáme vám na prerokovanie návrh 

všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní 

a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy. 

Toto navrhované vézetenko (VZN) zohľadňuje vôľu 

obyvateľov Bratislavy o úplňm úplnom obmedzení harazdných 

hier, či už v herniach alebo v kasínach, ktorú prejavili 

a potvrdili svojimi podpismi v predloženej petícii.  
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Vézetenko (VZN)  je súčasne spracované v zmysle 

platných ustanovení novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 

1. novembra 2020.  

Účinnosť tohto vézetenka (VZN) je navrhovaná 

na 1. 1. 2021. 

Prijatie tohto všeobecného záväzného nariadenia 

nebude mať výrazný vplyv na príjmy rozpočtu hlavného mesta 

a v priebehu rokov 2021 až 23, keďže väčšina udelených 

individuálnych licencií je platná do rokov 2023 a 24. 

Návrh nariadenia bol predložený na pripomienky 

interným oddeleniam, ako aj mestským častiam, ktoré 

k návrhu vézeten (VZN) nemali žiadne pripomienky, 

respektíve svoje pripomienky nepredložili z dôvodu 

pandémie.  

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom 

sídle hlavného mesta za účelom pripomienkovania zo strany 

verejnosti v termíne od 16. 11. do 26. 11. 2020, pričom 

k návrhu všeobecného záväzného nariadenia bola doručená 

v termíne len jedna pripomienka od spoločnosti Omega 

Investments, ktorá sa týku týkala vypustenia písmena a) 

v paragrafu 3 navrhovaného všeobecného zá nariadenia, to 

jest vypustenia hotelov, motelov a penziónov z tohto 

zákazu, ktorý je navrhovaný vo vézetenku (VZN). 
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Po termíne prišla eštre 7. 12. jedna pripomienka, 

bolo ta, bola to pripomienka od ASOCIÁCIE KASÍN SLOVENSKA, 

ktorá sa vo všeobecnosti týkala tých istých pripomienok ako 

od Omega Investments, len s tým rozdielom, že požadujú 

úpný, úplné vypustenie zákazu kasín z navrhovaného 

všeobecného záväzného nariadenia.  

Pokiaľ ide o tieto pripomienky, dovolil by som si 

podotknúť, že v súčasnosti sa na území Bratislavy nachádza 

okolo stoosem hotelov, motelov a penziónov, kde by 

eventuálne sa tieto kasína mohli umiestniť, aj keď 

netvrdím, že priestorovo je to možné, ale tá možnosť tu je.  

Púť. Po udelení individuálnej licencie zo strany 

Úradu pre reguláciu hazardných hier, keby bola udelená na 

kasíno, neprislúchajú mestu žiadne odvody z prevádzkovania 

živých hier v kasíne. To znamená, licencia, ktorá je 

udelená na kasíno a internetové kasíno, neprináša mestu 

žiadne odvody.  

Možnosti umiestnenia kasín, tak jak sa požaduje v ich 

návrhoch do hotelov vyššej kategórie, to znamená troj, 

štvor, päťhviezdičkových, sa nie je možná, lebo vyjadrenia, 

ktoré sa dávajú doteraz nesúhlasné, nie sú zo strany 

ministerstva financií, respektíve Úradu pre ra reguláciu 

hazardných hier akceptované.  
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Petícia nie je dôvodom na to, aby túto licenciu 

neudelili a dôvod je jedine, keď je to zapracované do 

všeobecne záväzného nariadenia. Čiže, keď je to v zmysle 

zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyplo sa nám. Poprosím. Áno. Ďakujem. 

Ing. Juraj   Č i b a ,  oddelenie miestnych daní, poplatkov 

a licencií: 

Návrh vézetenka (VZN) bol prerokovaný a vo finančnej 

komisii dvakrát. Takisto mestská rada ho odsúhlasila. 

A 16. novembra bol zaslaný aj na Úrad pre reguláciu 

hazardných hier, kde sme povinní podľa zákona tento návrh 

zaslať.  

To by bolo z mojej strany všetko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Všetci viete ako, aký vážny je toto bod.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Nemám k tomu čo povedať.  

Pán Tešovič,  

máte slovo.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja v podstate po po porade s s kolegami, aj s ľuďmi 

s magistrátu podávam pozmeňujúci návrh, ktorým v podstate 

len chceme sprecizovať prechodné ustanovenie u uvedené 

v paragrafe 4.  

Mom momentálne keď si pozriete paragraf 4 odsek 1 

a odsek 2, tak, tak sa začína aj pri, aj pri herniach, aj 

pri kasínach, že, textom, že ustanovenie paragrafu 2 

nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa a tak ďalej, 

a tak ďalej,  počas teda ešte platnej licencie, ktorá musí 

dobehnúť.  

Po určitej, po určitej porade sme dospeli k tomu, že, 

že bude, bude lepšie a jasnejšie to vyprecizovať spôsobom, 

že ten odsek 1 a 2 budú znieť, že prevádzkovateľ hazardné 

hry v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia na 

prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti 

tohto nariadenia, môže prevádzkovať túto hazardnú hru 

v herni do skončenia platnosti tejto individuálnej 

licencie. A to isté v v odseku 2 zase pri pre kasíno. 
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Čiže, ide len o legislatívno-technické vyprecizovanie 

toho textu.  

Návrh dávam návrhovej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Áno. Beriem si autoremedúrou toto túto upresnenie. 

Ide o to, aby to bolo viac takzvane buletpruf 

(bulletproof).  

A nech sa páči,  

pán Kríž, máte slovo.  

Bolo mi povedané, že áno, ale dobre že hovoríte. 

Zistíme, zistíme. 

Organizačné, otázka je. Keď ide o vézetenko (VZN), 

môžem si toto zobrať autoremedúrou? Alebo hlasujeme o tom?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujeme.  

Pán Cmorej,  

takže budeme o tom hlasovať. Super.  
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Dobre.  

Pán Kríž,  

máte slovo. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

V nijakom, v nijakom prípade by som nechcel 

podkopávať dôležitosť tohto, tohto návrhu vézeten (VZN). 

Rozumiem tomu, že je to veľmi, veľmi senzitívna téma 

a v zásade sa s ňou stotožňujem.  

Nemá asi zmysel momentálne argumentovať o niektorých 

konkrétnych opatreniach, či majú alebo nemajú zmysel, táto 

diskusia prebehla. Prebehla veľmi vážne ešte v minulom 

volebnom období. Myslím si so všetkými pre aj proti 

s logickými argumentami aj s množstvom emócií. Lebo je to 

emočná téma. To všetko ja akceptujem a podpisujem.  

Čiže, ak teda budem teraz navrhovať drobnú zmenu, tak 

nemám dôvod, alebo ani pnutie ho, ho nejako vysvetľovať, 

pretože sme si to prešli iks krát a každý pozná argumenty 

jednej aj druhej strany.  

Ja sa s návrhom vézeten (VZN) stotožňujem v plnom 

rozsahu s výnimkou jednej jedinej veci. Navrhujem, aby sa 
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v paragrafe 3 vypustilo písmeno a). To znamená, nie herne, 

ale len kasína a vypustenie sa týka hotelov.  

Rozumiem tomu, že oponenti budú hovoriť o tom, že 

nedá sa rozdeľovať v legislatíve, že či hotel je malý, 

veľký, či luxusný, alebo menej. Ale to nie je naša chyba. 

A ja ako zástupca mesta nezodpovedám za to, ako je 

nastavená celoštátna legislatíva. Ja si vo svojej hĺbke som 

o tom presvedčený, myslím si, že zakázať v hoteloch 

zriaďovanie kasín nie je dobrý krok.  

Tých argumentov môžem povedať iks, ale a ako som 

spomenul, táto diskusia nás už, už raz prešla a sprava, 

zľava, z hora, z dola.  

Čiže zjednodušene, podčiarknuté a spočítané, 

navrhujem v znení vézeten (VZN) vypustiť paragra, 

v paragrafe 3 písmeno a), bodka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja zasa, ja si tiež myslím, že tá diskusia už 

prebehla a nemali by sme sa k nej vracať. Ale napokon mali 

by sme skrátiť toto rokovanie na minimum. Zbytočne 

nerozprávať z dôvodu epidémie.  

Ale musím vás požiadať, vážení kolegovia, aby ste sa 

nedali zmiasť touto argumentáciou. Bolo v dôvodovej správe 

jasne a zrozumiteľne vysvetlené, že máme niekoľko desiatok, 

viac ako sto podobných zariadení v Bratislave 

a v budúcnosti tento počet aj v dôsledku nášho dnešného 

rozhodnutia môže narásť. Práve z toho dôvodu, aby boli 

zriaďované nové kasína.  

A pre tých, ktorí sa menej orientujú v tejto 

problematike, je potrebné pripomenúť, že predchádzajúca 

vládna garnitúra zmenila, novelizovala zákon o hazardných 

hrách a naozaj niekedy ten rozdiel medzi kasínom a herňou 

nie je až taký markantný.  

Takže, je, samozrejme, sú tam podmienky, ale v zásade 

nie sú kasína tak, ako si predstavujeme (gong)z céčkových 

filmov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Cmorej. 

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

Ja som sa trošku obával takéhoto pozmeňováku. Neni 

to, nie je, nie je toto dobrá téma ani pre jedno mestské 

zastupiteľstvo, ktoré o tomto kedy rozhodovalo a je to 

veľmi citlivá téma aj na národnej úrovni, aj v parlamente 

bola okolo toho veľká diskusia. Preto aj keď nie som 

stotožnený ani s jednou verziou, či už za, alebo proti, ani 

celkovo ako to je upravené, tak skôr si myslím ja osobne, 

že je najlepšie aktuálne ten zákaz schváliť. A aj takto 

vytvoriť tlak na príslušné ministerstvo, aby išlo do toho 

nepopulárneho kroku a pokúsilo sa o dosiahnutie nejakého 

kompromisu, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) v zákone, 

ktorý by to normálnejším spôsobom upravil.  

Preto aj keď možno vecne s kolegom Krížom súhlasím, 

myslím že by bolo veľmi nevhodné takto to dnes upravovať.  

No ešte ak mám tu tých pár sekúnd času, tak na 

koľkých (gong) o jedenás 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Že máme si pohnúť, aby ste stihli zahlasovať. Dobre. 

Aby sme stihli všetkých poslancov.  

Dobre. 

Pán Kríž,  

nech sa páči, reakcia.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Reakcia na faktické. Ja, samozrejme, úplne akceptujem 

a rešpektujem názory ctených kolegov. Rozumiem tomu aj tej 

stratégii vytvoriť istý tlak na vyššiu úroveň zákonodarnú 

na nejakú zmenu, ale keďže ja nemám ani ambíciu, ani nie 

som členom nejakého vyššieho ar zákonodarného zboru, 

z môjho pohľadu mestského poslanca neviem sa stotožniť 

s tým, aby sme išli do takého tvrdého zákazu, ktorý podľa 

mňa v konečnom dôsledku nemusí byť, nemusí byť prínosný. 

Čiže, v zásade je to vec len videnia sveta. Ja úplne 

korektne navrhujem vypustiť kasína z hote, teda obmedzenie 

kasín v hoteloch. Celé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Poďme. Pani Augustinič, pani poslankyňa Augustinič, 

nech sa páči, máte slovo.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa k tejto téme chcem vyjadriť pretože v minulosti 

som nehlasovala za zákaz hazardu z dvoch dôvodov.  

Z jedného dôvodu preto, lebo  som to považovala za 

politickú agendu niektorých ľudí a bola to celkom politická 

téma vtedy.  

A po druhé preto, lebo (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) v mojom zmýšľaní akýkoľvek plošný zákaz čohokoľvek 

je mi trošku proti srs srsti a nemyslím si, že nejaká 

prohibícia prinesie úplne želané výsledky. Nehovoriac 

o tom, že sa nám celý hazard presúva do onlajn (online) 

sféry. A ja som zaregistrovala niekoľko reklám na to, aby 

ľudia sa presunuli a hrali onlajn (online) a tak ďalej.  

Čiže, a hlavne v dnešnej dobe, keď sú všetci doma, 

takže neviem, či vyriešime úplne to, čo chceme.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 99 

Každopádne eee pán Cmorej povedal asi to, čo by som 

povedala ďalej vo svojom príspevku, tak sa nebudem 

opakovať.  

Dnes som sa preto rozhodla za tento zákaz zahlasovať 

a verím, že sa vysporiada s tým ďalej národná rada, pretože 

rovnako si myslím, že niektoré veľké kasína v hoteloch mne, 

napríklad, vôbec nevadia. A myslím si, že aj pre cestovný 

ruch, možno aj rozpočet mesta by možno boli v pohode, aby 

ďalej fungovali.  

Ale keďže to nevieme takto explicitne vyriešiť tak 

ako to Oliver dnes navrhuje, tak zahlasujem za tento návrh 

s tým, že budem očakávať, že sa s tým vysporiada niekto 

vyššie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik.  

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

Tým že som sedel aj v tom predchádzajúcom 

zastupiteľstve, tak áno, potvrdzujem to, že táto téma bola 

preberaná zľava, sprava, zo všetkých smerov, aj v tom 
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predchádzajúcom období som hlasoval za ten úplný zákaz 

hazardu, budem tak hlasovať aj dnes.  

Ale to, čo považujem za dôležité povedať je, že veľká 

škoda, že sme to neschválili v tom roku 2017, lebo ak som 

správne počúval kolegu z magistrátu, tak tie licencie dnes 

majú tie kasína do roku 2023, 2024. Je to práve dôsledok 

toho, že ten zákaz hazardu vtedy bol prijímaný na dvakrát, 

aj keď sa ja s tými argumentami  prokuratúry, na základe 

ktorých bolo to všeobecne záväzné nariadenie zrušené, ale 

že vôbec nestotožňujem.  

Ale dôsledkom toho je to, že dnes máme licencie do 

roku 2023, 2024. A ten problém v podstate prežije aj toto 

zastupiteľstvo. Pretože to bude trvať ešte, ešte dlho. A to 

je, to je veľká škoda. A v tom má, to má veľmi mrzí.  

Možno taká ako keby ľahký osobný apel na tých 

kolegov, ktorí vtedy nevypočuli tú, tých viac ako stotisíc 

voličov, že mohli sme mať tento problém už za nami.  

Smerom k tým kasínam. Tá argumentácia tu padla. Podľa 

stavebného zákona penzión je päť a viacej izieb. Bude 

milión penziónov by bolo v Bratislave, keby sme to tam 

nechali.  

A dovolím si to pripodobniť k tomu včera vyhlásenému 

lokdavnu (lockdown). To by bol taký, taký, taký zákaz 
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hazardu, asi ako bol včera prijatý lokdavn (lockdown). 

S milión výnimkami a s milión spôsobmi ako ho eee, ako ho 

obísť.  

Preto som rád, že to dospelo do tohto stavu, došlo aj 

k zmene tej legislatívy na úrovni, úrovni štátu. Ak mala 

hazardná rob loby niečo robiť miesto toho aby vypisovali 

mejly, mejly  (mail) poslancom zastupiteľstva, tak možno 

naozaj mali prísť s veľmi uchopiteľnými a jasnými 

argumentami v prospech toho, že eee eee naozaj v štvor 

a päťhviezdičkových hoteloch umožniť, umožniť hlasovať 

o tom samostatne. To, že tak neurobili, je, je eee je ich 

chyba, lebo všetko chceli pretláčať silou a mysleli si, že 

jednoducho zostane stav taký, aký tu bol doteraz.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem len možno doplniť presne to, čo pán Buocik 

povedal, že bohužiaľ, napriek tomu, že ja som teda veľký 
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zástanca akejkoľvek podpory cestovného ruchu a veľmi ma 

mrzí, že v podstate možnože niekto bude mať pocit, že týmto 

ešte viac obmedzujeme podnikanie, tak naozaj tá legislatíva 

je tak nešťastne nastavená, že ja tentokrát nebudem môcť 

hlasovať ani za pozmeňovák pána Kríža. Napriek tomu, že 

teda nie som stotožnená s plošnými zákazmi. Ale presne pán 

Buocik zdôraznil dôležitú vec. Tie licencie naozaj majú 

ešte dostatočne dlhú platnosť, aby národná rada mala 

možnosť sa vysporiadať s touto skutočnosťou a upraviť 

legislatívu tak, aby naozaj sme reálne mohli niečo urobiť 

s tým a rozlišovať medzi tým, čo je naozaj podpora nejakého 

seriózneho podnikateľského segmentu a čo je podpora 

kadejakých pokútnych herní a takzvaných kasín v niečom, čo 

sa tvári ako penzión o päť izbách. 

Čiže, myslím si, že tá situácia aj môjho pohľadu ako 

teda podporovateľa podnikateľského (gong) podporovateľa 

cestovného ruchu je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Vďaka.  
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Ja veľmi kvitujem toto vézetenko (VZN). Ja som už aj 

dopredu deklaroval, že, že za toto vézeten (VZN) budem 

hlasovať za.  

My sme v poslednom čase boli atakovaní, celkom by som 

to tak nazval rôznymi mejlami (mail) z oboch strán 

barikády, za aj proti. Tie, tie proti boli také trošku 

zvláštne.  

A ja na záver, ja to nechcem naťahovať, ja len takú 

jednu pikošku by som rád povedal, že my keď sme sa 

v ružinovskom zastupiteľstve vy vyjadrovali k tomuto 

vézetenku (VZN), bohužiaľ, väčšina sa vyjadrila, že sa 

zdržala, tým pádom sme ako keby ne neodsúhlasili pozitívny 

názor, alebo kladný názor Ružinova. Zhodou okolností, alebo 

našťastie teda sa stalo to, že už to bolo po termíne, čiže 

to nehralo nejakú rolu, ale, ale dúfam, že si to 

nezopakujeme tento precedens, ktorý sa odohral v Ružinove.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lamoš. 
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Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Som veľmi rád, že tento materiál je predložený, ako 

je predložený a že budeme môcť hlasovať o kompletnom zákaze 

hazardu. 

My v našej mestskej časti v Podunajských Biskupiciach 

máme veľký problém s týmto, pretože niektoré takéto 

zariadenia herne sa nachádzajú v tesnej blízkosti 

základných škôl, čo spôsobuje nemalé problémy. A určite 

budem hlasovať za tvrdý zákaz. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

No, veľmi si vážim konzistentný postoj pána poslanca 

Kríža, že ho aj teda formuloval. Je to v dnešnej dobe 

pomerne odvážne.  
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Ja chcem povedať, že áno, pán Buocik, ukázali sme 

v minulom predchádzajúcom období volebnom ako sa to robiť 

nemá. A naozaj musím pripomenúť, že jeden hlas, jeden hlas 

chýbal, aby sme to vtedy nevyriešili.  

Ja osobne si myslím, že to bol hlas z Karlovej Vsi, 

ale samozrejme, mohlo by, mohli, mohli to byť aj iné, ale 

dnes konzistentne poslanci traja za Karlovu Ves budú 

hlasovať za tento zákaz. Vtedy tento jeden hlas chýbal. 

A myslím si, že obyvatelia Karlovej Vsi si to zapamätali.  

Som rada, že sa situácia zmenila a že toto vézetenko 

(VZN)  má podporu medzi poslancami.  

A naozaj to ustanovenie o rôznych typoch budov tam 

bolo vpašované. Vpašované práve preto, aby sa zmiatli 

ľudia, ktorí tomu nerozumejú  v debate, aby sa zmiatli a 

možno aj poslanci rôznych obcí, rôznych samospráv 

v Bratislave, lebo naozaj je to účelové, podľa mojej 

mienky. A že tam tieto pasáže sa ocitli v zákone o hazarde. 

A dúfam, že teda už raz čoskoro budú odstránené.  

Čo sa týka toho internetu. Áno, je doba internetu. 

Hazard takisto využíva tieto priestorové možnosti, ale tiež 

mám ťažké srdce na tú novelu zákona z predchádzajúcej 

garnitúre, ktorá ešte vyšla v ústrety tomuto prevádzkovaniu 

a tiež dúfam, že tam dôjde k nejakej reštrikcii, jak to 

ešte je vôbec možné.  
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Napriek tomu, že táto možnosť je presunúť sa na 

internet, tak potom je taká počudovaniahodná snaha teda 

tejto, týchto zástancov kamenných prevádzok, tá úporná 

snaha ich zachovať. Je to v takom protiklade oproti tomuto 

ar argumentu.  

Ja naozaj veľmi pevne dúfam a spolieham sa na vás 

kolegovia, že dnes to prejde hladko a že ten jeden jediný 

hlas nebude chýbať a nedáme tomuto biznisu v Bratislave na 

ďalší rok absolútnu zelenú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán Buocik. 

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

Veľmi krátko. Pani starostka mi nabila.  

V, jeden hlas chýbal aj z Ružinova, ale Ružinovčania 

si to nezapamätali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Dobrý deň. 

Ja mám jednu otázku. Čo sa týka toho bodu, teda 

paragrafu 2 bod a) a paragrafu 3 bod a) takisto, tam je 

uvedené hotely, motely, penzióny. Nie je možné, keďže zákon 

o ubytovacích zariadeniach umožňuje vytvoriť rôzne 

ubytovacie zariadenia vrátane garni hotelov, apartmánov, 

apartmánových domov, táboriská, kempingu, neviem čoho 

všetkého, alebo botelov, že či nemôžu obísť tento zákon 

tieto herne tak, že zriadia tú herňu v apartmáne, 

napríklad. Že či toto bolo preverené.  

Lebo sú tam dané tieto tri nejaké typy ubytovacích 

zariadení, hotely, motely a penzióny, ale sú ešte botely, 

apartmány a iks ďalších čo je v tom zákone o ubytovacích 

zariadeniach. Či sa nám to nevráti potom tak, že síce herne 

nebudú v tých hoteloch, alebo kasína, ale budú 

v apartmátoch v bytových domoch, pretože apartmánové domy 

nie sú ani bytové domy, ale sú ubytovacie zariadenia. 

Takisto aj apartmán dokonca v bytovom dome je oficiálne 

ubytovacie zariadenie.  
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Že či sa toto dostatočne preverovalo. Aby sme to ako 

keby, alebo vy teda, vy o tom hlasujete, nevyhodili cez 

dvere a nevrátilo sa to oknom a ešte v horšom v bytových 

domoch. Že či sa toto, ta. V bytových domoch kde sú 

apartmány a podobne. Že či sa toto preverovalo? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pani, teda faktická, pani Čahojová a potom 

poprosím o reakciu magistrát. 

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

Veľmi rýchlo. 

Keďže tá účelová vsuvka do tohoto zákona bola vsunutá 

tak, ako bola vsunutá, ja si myslím, že ten zákonodarca mal 

úmysel pokryť všetky typy budov a kľudne si apartmány zaraď 

aj ako budovu pre obchod a služby, lebo je to aj určitý 

druh služby. Kamkoľvek. Ale myslím si, že do tejto 

kategorizácie patria aj apartmány. Že ich tam nájdeš, keď 

ich tam chceš nájsť.  
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A nemôžu byť predsa budovy, ktoré tu zahrnuté nie sú. 

Považujem to za možné nezaradiť do týchto kategórií len 

líniové stavby, siete a podobné. Ces, cesty.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Veľmi rýchla reakcia od magistrátu.  

Nech sa páči. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ing. Juraj   Č i b a ,  oddelenie miestnych daní, poplatkov 

a licencií: 

Počujeme sa? Aha. Áno. 

V zákone je stanovené kam môžu byť herne a kasína 

umiestňované. Je to presne tá kategorizácia, ktorú vlastne 

zakazujeme. Inde tie herne ani kasína nemôžu byť 

umiestnené.  

To znamená, keď sa dáva zákaz, nič iné ako apartmán 

nemôže byť, lebo môže sa umiestniť do tých stanovených 

budov, a tieto zakazujeme. Tak vlastne nemôže.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ak by náhodou som presiahol, tak poprosím predĺžiť 

môj príspevok.  

Ja si myslím, toto téma si zaslúži trošku aj naozaj 

ohliadnutie sa spätne, pretože dnes hlasujeme úplne v inej 

atmosfére, ako sme hlasovali teraz ja už si nepamätám, či 

to bolo cez dvoma alebo troma rokmi. Samozrejme, že môže to 

byť aj tým, že dnes je ten výsledok veľmi jednoducho 

predikovateľný. Ale zopár, zopár argumentov a zopár vecí by 

tu, podľa mňa, malo zaznieť.  

Jednou z vecí, ktorá sa často používa je, že 

jednoducho, aj tak ten hazard neskončí a nemá to vlastne 

zmysel a sa to presunie na internet a milión podobných 

argumentov.  
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Ja mám rád rozhodovať o takto zásadných veciach 

priamo z miesta, alebo vidieť tie skúsenosti priamo na 

mieste. Takže my sme aj v pri pred prvým hlasovaním 

o hazarde, ktoré dopadlo teda tak neslávne, navštívili 

mesto Brno, rozprávali sa s primátorom, rozprávali s tými 

iniciátormi petície. On nám povedal o všetkých týchto 

problémoch.  

Áno, budú rôzne nariadenia, príkazy, zákazy, budú sa 

to snažiť obchádzať, ale poďte sa pozrieť na konkrétne 

výsledky. Pozrite sa, tieto ulice boli kedysi boli kasína, 

herne, ktoré zase priťahujú iný, iný typ zariadení ako 

záložne, krčmy, nejakého najjednoduchšieho typu. Toto 

všetko zmizlo. Samozrejme, stále tu máme všelijaké 

kvízomaty, iné problémy, ale pozrite sa, toto sú výsledky.  

Stálo nás to nejaké peniaze, pozrite sa ako sa 

zmenili centrá ulíc Brna, stále tu nejaké herne sú, stále 

tu nejaké možnosti sú, ale ten výsledok je jasný. 

Čo ja vnímam týmto našim nariadením. Jednoznačne 

znižujeme dostupnosť dneska alebo v tej dobe, ale myslím, 

že dneska to platí stále to isté, herňa je dostupnejšia ako 

potraviny. Neviem, či sa niečo zmenilo. Pochybujem o tom. 

Ako som už povedal, verejný priestor, neodceniteľná 

vec pre tvorbu mesta, hlavne teda centra, ale aj tých 

okolitých častí.  
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Málo sa hovorí o nákladoch pre spoločnosť 

a zdravotníctvo. Na jednej strane sa často kvantifikujú 

koľko máme, koľko máme príjmu z daní a podobne, ale 

málokedy sa to dáva do porovnania s tým, čo reálne stoja aj 

stojí liečba závislostí, rozpadnutých rodín a ďalšie 

sekundárne a terciálne efekty.  

Ešte raz by som doplnil, že toto my nehlasujeme 

o absolútnej, absolútnom zákaze hazardu vôbec na Slovensku 

ani na svete a nerobíme tu žiadnu takzvanú prohibíciu, lebo 

ja s tým súhlasím, že prohibícia nefunguje, ale snažíme sa 

jasne pomenovať kde by ten hazard mal patriť, ako by mal 

byť dostupný, aby sme ochránili, si myslím, že svoje deti, 

mladistvých, mladistvých aj niektoré najohroze, 

najohrozenejšie skupiny.  

Ja sa chcem poďakovať, že je v zákone sa myslím, že 

tým, že boli zrušené tie rôzne malé herne a tým, že boli 

automaty dostupné naozaj pomaly na pumpách, na, proste, 

automat bol dostupný úplne všade, že toto vypadlo a myslím, 

že už toto zaznamenalo relatívne dobrý progres.  

Takisto, že sa musia ľudia preukazovať a nahlasovať 

v herni, že je skúmané, že či poberajú sociálne dávky a iné 

veci, toto je veľmi, veľmi dobrý prvý krok k ochrane tých 

najslabších.  
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Kto na to má, nech si hrá, ale v žiadnom prípade nech 

to nie je dostupnejšie ako potraviny. A kvalita priestora 

je pre mňa v tomto prípade takisto, ona je veľmi dôležitá.  

Mal som za potrebu to povedať.  

Samozrejme, návrh pána Kríža nepodporím už aj z toho 

dôvodu, že to vnáša celkovo chaos a máme dosť veľa 

chaotických vézeteniek (VZN), ktoré sa dajú vykladať rôzne, 

máme veľa zákonov, ktoré sa vykladajú rôzne a myslím si, že 

aj tak stále ešte karty  v rukách hazardnej loby sú stále 

veľmi silné a týmto by som im ďalej nepomáhal a neotváral 

ďalšie mozno, možnosti.  

Ďakujem pekne za slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

S faktickou pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja som sa nestihol hneď prihlásiť na pána starostu 

Drotována, ale ja som to v podstate hneď aj vyhľadal v tom 

zákone. 
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V paragrafe 15 odseku 7 je, je presne uvedené, že kde 

možno umiestniť herňu. Čiže, to máme úplne totožné s práve 

textom kde, kde, kde to práve obmedzujeme, respektíve 

zakazujeme.  

A takisto potom ďalej v paragrafe 16 v odseku 5 je to 

identicky upravené pre kasína. A je tam odkaz na poznámku 

pod čiarou na, na stavebný, na na teda pasáž zo stavebného 

zákona, kde, kde sú klasifikácie typu bytových, teda 

obytných budovách a ne nebytových budov.  

Čiže, ja mám za to, že, že je to úplne vyčerpávajúce 

a nemala by byť žiadna iná možnosť úniková, kde tú herňu 

zriadiť.  

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: 

Mám poznámku na pána Káčera, keďže aj spomínal 

vlastne poďakovania a teraz si nespomínam, či vlastne to 

dôležité poďakovanie zaznelo dneska. Tak ja sa chcem veľmi 

pekne poďakovať aktivistom z Iniciatívy zastavme hazard, 
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ktorí vlastne si toto celé odmakali aj v rámci tej petície 

a konzistentne dlhé roky vlastne bojovali za zákaz hazardu. 

Takže za mňa a verím, že za mnohých z nás veľká 

vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja tiež len doplním pána kolegu. 

Dúfam, že sa lúčime s tou dobou v tejto krajine, kde 

hneď za hranicami Bergu prvá prevádzka, ktorá je, ktorá 

víta návštevníkov, je kasíno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som tiež trošku možno ešte do histórie sa 

vrátil.  

Naozaj my keď sa začínal ten boj s tým hazardom, ja 

si dovolím povedať, že sme to spustili v Dúbravke, keď sme 

naozaj v nočných hodinách chodili po herňách a to, čo sme 

mohli ako mestská časť, boli obmedzenie otváracích hodín. 

Tam sme začali. Potom sa na to pridávali aj rôzni bývalí 

kolegovia, ktorí si na tom, žiaľ, robili politickú kampaň. 

Ale dnes som naozaj som veľmi rád, že máme aj zákon aj toto 

vézetenko (VZN), ktorým ideme ten hazard z toho mesta 

absolútne zakázať.  

Som trošku smutný z toho návrhu pána Olivera Kríža. 

Ale čakal som, že niekto sa nájde a tu bude sa snažiť 

predkladať. 

Tak ako povedala pani starostka Karlovej Vsi, aj my 

sme mali takú čiernu ovcu v minulom mestskom 

zastupiteľstve, pána kolegu Hanulíka a som veľmi rád, že 

Dúbravčania si to všimli a dnes tu nesedí medzi nami.  

A taktiež veľmi pekne ďakujem aktivistom. Naozaj to 

bola veľká drina, aby sme dosiahli to, čo dnes ideme 

schváliť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 

Tiež sa pripájam k tomu, že aktivisti v tejto veci 

zohrali obrovskú úlohu. A keď sme pred viac ako rokom 

sedeli a vlastne navrhovali tú stratégiu toho ako sa dostať 

k tomuto bodu, tak ja som veľmi rada, že sme vlastne tu aj 

s podporou mesta aj vlastne v súčinnosti všetkých 

zúčastnených. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len možno kolegovi Krajčírovi pripomenul, 

že to mi naozaj nedá nepovedať to, že, že, že s tým 

kolegom, ktorého spomínal sa vyspo, vysporiadali 

devínskonovovešťania. Takže, takže trošku sme vám pomohli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujeme za upresenenie.  

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ja by som chcel poprosiť kolegov.  

Ako, Oliver tu tu dal svoj návrh.  

Pán kolega Krajčír, toto je hlavne na vás.  

Ja si myslím, že s tou čiernou ovcou ste to prehnali. 

Ako, veď dal tu svoj návrh, s ktorým je on, o ktorom je on 

ako, ako presvedčený a my ho tu ideme za to lynčovať? Však 

aj ostatní kolegovia povedali, že po tej právnej stránke je 
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tam možno nejaké rácio a snáď nechceme zabrániť poslancom, 

aby ktorí, ktorí, je to ich právo dávať takéto návrhy.  

On dobre vie, že, že ten program, že ten návrh 

neprejde, napriek tomu ho predložil. Tak prosím vás, 

prepáč, prestaňme takýchto poslancov označovať za čierne 

ovce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, chcete faktickou k tomu? Prihláste sa 

s faktickou k tomu. Či jak sa to dáva. Nedalo sa to? Nedá.  

Tak musíte, musíme ísť Kríž a potom zareagujte. 

Dobre?  

Pán poslanec Kríž.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja som podobne ako kolega Pilinský chcel vyzvať 

k nejakej kultúrnej debate.  

Ja si uvedomujem, že pán poslanec Krajčír je ešte 

veľmi neskúsený a nový poslanec, aj keď určite má veľkú 

ambíciu a verím, že aj budúcnosť.  
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Povedal, že je smutný z toho, že som niečo navrhol. 

Tak ono ten smútok môže ventilovať tým, že bude hlasovať 

proti. A smútok mu garantujem, že tým pádom pominie.  

Takisto by som sa ohradil voči tomu označeniu čierna 

ovca. Ja myslím, že nemyslel mňa a on myslel niečo, niekoho 

iného, alebo niečo vo všeobecnosti.  

Ja si myslím, že keď sme tu bojovali pred dvadsiatimi 

piatimi rokmi za demokraciu, tak ak teda má väčšina nejaký 

názor a ide ako jeden veľký buldozér a a je presvedčená 

o svojej pravde, tak každý  kto má iný názor ako tí 

ostatní, nemôže byť označovaný za čiernu ovcu, lebo to už 

sme tu mali. To si pán poslanec Krajčír ešte nemôže 

pamätať, lebo je veľmi mladý. Ja si to pamätám. 

Čiže, ja vyzývam na pluralitu názorov. Nie je to, nie 

je to nič protizákonné, ktoré som navrhol. Ono teraz je 

v súčasná vláda je moderná v tom, že teda progresívna 

v tom, že sa snaží kriminizo kriminalizovať každý opačný 

názor. Ale osobne sa domnievam, že to nie je dobrá cesta, 

lebo tá politická kariéra tohto zastupiteľstva nezačína 

a nekončí týmto zastupiteľstvom. 

Ak teda pán poslanec Krajčír je ochotný, ja mu aj 

niekedy porozprávam o tom, ako vznikala samospráva od roku 

1991 keď teda tie názory boli rôzne od richtára Jakuba. 
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A áno, boli obdobia, keď sa aj za iný názor vešalo, ale 

myslím si, že už za tým sme, už sme to prešli.  

Čiže, tú diskusiu by som posunul k tej kultúrnej 

roviny. Každý sa vyhlási, vyjadrí hlasovaním. Toto je môj 

osobný názor. Ja si za ním stojím.  

Čiže, aj keď ho nikto nepodporí, vôbec sa na nikoho 

nehnevám. Je to legitímne.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem veľmi pekne. 

Môžem do toho vstúpiť sekundu, lebo za zas sa mi zdá, 

že sa točíme do kruhu. Nikto nič nepovedal na pána Kríža 

také zlé, že by sme tu museli o tom diskutovať. Podľa mňa, 

ako, on to sám práve povedal, že sa necíti nejak 

obviňovaný. Padajú tu inokedy omnoho horšie a tvrdšie slová 

jak padajú pri tejto diskusii. 

To znamená, že skúsme ísť k veci, k tomu, aby sme 

prišli k tomu schvaľovaniu a nevy nevyrie neriešte si tu 

svoje nejaké akože čudnosti, ktorým nerozumiem ja.  

Áno, pán. Počkajte, ide pán poslanec Krajčír 

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

Ak som sa ja niekoho dotkol, tak sa veľmi 

ospravedlňujem. Ale nie som si vedomí, že ja by som nazval 

pána Kríža čiernou ovcou. Ale nazval som skôr pána 

Hanulíka, že čiernou ovcou v Dúbravke z troch mestských 

poslancov. Tak prosím, neprekrúcajme.  

Ja som len povedal, že som sklamaný, že pán Kríž, 

lebo čakal som, že niekto takýto pozmeňovací návrh podá. 

Ale samozrejme, však má na to právo. A takisto ja mám právo 

na to tiež niečo povedať. Tak ma mrzí, že teraz teda sú tu 

útoky z jedného, z druhého tábora voči mojej osobe.  

Ďaku, ale ďakujem veľmi pekne. Keby som bol 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) za to, že som veľmi mladý, 

naozaj by som bol veľmi poctený.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Pome ďalej páni.  

Pán, pán starosta Drotován,  

nech sa páči. 
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Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel iba doplniť, lebo sú tu mladí, starší 

poslanci. Pán Kríž je taký pozostatok relikt minulosti, 

takže on je tu veľmi dlho. Neviem, ako je starý, ale nejaký 

štyridsiatnik.  

Čo sa týka tohto, tak samozrejme, každá firma, 

ktokoľvek môže dať pozmeňovacie návrhy v pripomienkovom 

konaní k akémukoľvek vézeten (VZN). Spoločnosť Omega 

Investments podala nejakú pripomienku. A samozrejme, môže 

si ju osvojiť akýkoľvek poslanec, v tomto prípade pán Kríž, 

ktorý ju predloží, pretože samotná firma Omega Investments 

nemôže predkladať pozmeňovacie návrhy.  

Takže, to je pre tých mladších poslancov, čo tu nie 

sú tak dlho a nie sú takým reliktom, ako pán Kríž.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ja sa chcem teda ospravedlniť kolegovi Krajčímu. Ja 

som to tak, ja, ja som to pochopil tak a asi som nebol 

jediný, hej. Lebo. Ale bola to teda a asi to teda bola moja 

chyba, takže ja sa mu ospravedlňujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka.  

Skúste niečo k veci možno povedať niekto už. To 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som bol vyzvaný, takže pôjdem (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Skús k veci.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja sa zatial, našťastie som, dneska rozprávam 

prvýkrát, tak sa nemusím nikomu ospravedlňovať (poslanec 

hovoril so smiechom) 

Ja súhlasím s Oliverom Krížom v tom, že je 

demokracia. A naozaj má, podľa mňa, každý právo povedať 

svoj názor, dať svoj návrh.  

Čiže, toto by som nijakým spôsobom nehanil.  

A na, takisto, napríklad, vecne súhlasím s tým, čo 

povedal, že prohibícia a zákaz nič nerieši. Ale presne 

o tomto bola diskusia aj pred štyrmi rokmi, že tak, ako to 

bolo upravené, akákoľvek výnimka vytvárala priestor na také 

obrovské obchádzanie, na ktorom sme na Slovensku zvyknutí, 

že to prakticky nič neriešilo.  

Čiže, bohužiaľ, ak a teda ja naozaj nie som proti 

absolútnemu zákazu, ale pri súčasnom nastavení z vyššej, z 

vyššej moci parlamentu, ktorý schválil nejaký zákon, ak 

chceme niečo obmedziť, čoho je dôkazom aj proste súčasná 

situácia, tak bohužiaľ, nemáme iný výber, ako to dať na 

kompletku a požiadať toho, (gong) aby si prerobil zákon.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Len veľmi stručne. 

Pán poslanec Kríž, naopak, som vás pochválila. Lebo 

je to odvážne vaša konzistentnosť a vystúpenie v tomto 

zastupiteľstve, keď dúfam, výsledok je vopred jasný.  

Nikdy by som si nedovolila povedať, že ste čierna 

ovca, lebo po prvé, čierna ovca je rodu ženského. 

Ale keďže už sa takto bavíme, tak možno na odľahčenie 

na záver by som povedala, že za čiernu ovcu považujem 

bývalú našu starostku Karlovej Vsi pani Hanulíkovú, ktorá, 

nie pána Hanulíka, ten pôsobil v Dúbravke, ale obaja boli 

poslancami tohoto zastupiteľstva. A jedno hovorila 

v Karlovej Vsi, zavádzala obyvateľov Karlovej Vsi, zbierala 

petície a potom hlasovala úplne inak.  

Takže, vážim si vašu odvahu, pán poslanec Kríž.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme na obyvateľov, verejnosť.  

Prosím vás, hlasovaním dovoľme vstúpiť do diskusie 

pánovi Vystavilovi Róbertovi.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán Vystavil Róbert,  

máte tri minúty, nech sa páči. Čas vám beží.  

Máme mikrofón zapnutý? Áno. Môžte. 

Občan   Róbert    V y s t a v i l ,  zástupca Casino 

Respect:  

Pekný deň, pán primátor, vážené zastupiteľstvo. 

Ďakujem pekne za slovo. 

Chcel by som vás len poprosiť, keby ste sa zamysleli 

nad jednou vecou. Celoplošný zákaz v jednotlivých mestách, 

ktorý bol na Slovensku, v Českej republike, nič nevyriešil. 

Automaticky nastúpil čierny trh, s ktorým si pracovníci 

regulačného úradu do dneska nevedia dať rady.  
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Síce sa spravili zmeny v zákone, že môžu vzniknúť, 

môžu zobrať kvízomaty, ale v zápätí na druhý deň sa navezú 

druhé.  

Preto by som vás veľmi pekne poprosil, keby ste sa 

nad tým zamysleli, aby do Bratislavy fakt za pár rokov 

nenastúpil čierny trh a ktorý sa nebude vedieť dať riešiť. 

Zákazy nikdy nič nevyriešili. 

V zákone od 1. 11. máte výraznú možnosť si vybrať. Sú 

tam kasína v hoteloch, sú tam kasína v obchodných 

priestoroch, to v starom zákone nebolo.  

Čiže, aj ten návrh, ktorý tu bol, podľa mňa, je na 

zváženie, lebo máte tu, aspoň ste tu mali pred pandémiou 

v Bratislave veľa zahraničných turistov, ktorí sú na 

Hviezdoslavovom námestí a chodia po reštauráciách a fakt 

tie kasína keď tam zmiznú, možno budú utekať do Viedne. 

Včera som mal veľmi dlhý rozhovor s priateľom, ktorý 

vlastní spoločnosť, ktorá zr zriaďuje kasína v celej 

Európe. On mi tak úprimne povedal, že v rámci Európy jediná 

Ukrajina kde kasína, kde je celoplošný zákaz, ale aj na 

Ukrajine momentálne sa chystá nový zákon, kde budú kasína 

v hoteloch s veľmi drahými licenciami a takisto bude tento 

trh pokrytý.  
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Ja viem, že tu je nálada taká aká je, len osobne si 

myslím, že fakt celoplošný zákaz absolútne nič nevyrieši 

a spôsobí vám len problémy.  

A ďakujem pekne za slovo.  

Pekný deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Vystavil. 

Poďme ďalej. Máme ešte dvoch eee občanov do diskusie.  

Pán Makovník Michal,  

nech sa páči. 

Občan   Michal    M a k o v n í k ,   za petičný výbor:  

Dobrý deň, ďakujem za slovo. 

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, pán 

primátor,  

z pohľadu prijatia zákazu hazardu sme dneska na 

poslednom kroku, ktorý viete vy ovplyvniť. A my z petičného 

výboru sme spravili ten prvý, ešte začiatkom tohto roku vo 

febru, koncom februára.  
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Ďakujeme za spoluprácu magistrátu, ktorý spravil tú 

administratívnu časť, že zrátal hlasy a prichystal 

vézetenko (VZN). 

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste vyjadrili podporu pre 

náš návrh. 

Veľmi pozorne sledujeme aj vaše argumenty, aj 

protiargumenty proti nášmu návrhu. Budeme sa aj v ďalších 

rokoch, najmä pred komunálnymi voľbami snažiť podporovať 

tých poslancov, ktorí vyslovili zákaz, teda ktorí sa 

vyslovili za zákaz hazardného hrania.  

Z tých argumentov, ktoré dneska zazneli len chcem 

vypichnúť to, že naozaj ak sa príjme výnimka pána poslanca 

Kríža, je tu riziko, že tie penzióny, alebo iné ubytovacie 

zariadenia si príjmu ako vedľajšiu podnikateľskú činnosť, 

to je jedna dôležitá vec.  

Druhá dôležitá vec.  

Čo sa týka formulácie vézetenka (VZN)  je formulované 

tak, ako to dovoľuje zákon, čiže, nemusíte mať žiadne obavy 

z toho, že by sa nejako obišiel ten zákon legálne. 

A na konci svojho príhovoru vám ešte raz chcem teda 

poďakovať za všetku podporu, ktorú sme ako občania od vás 

dostali a veľmi vás vyzývam a podporujem k tomu, aby ste 

ten zákaz dneska prijali.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pán Makovník, ďakujem veľmi pekne. 

Poprosíme pána Grajniaka Pavla.  

Neviem, či nemu, nemusíme hlasovať asi za každým, že? 

Aby mohli. Už sme od toho. Be beriem to tak, že sme to 

odhlasovali na začiatku, že?  

Nech sa páči. 

Mali by sme? 

Tak ešte hlasujme raz, aby mohol ísť pán Graňák do 

diskusie.  

Nech sa páči. 

(Hlasovanie.) 

Občan   Pavol   G r a ň á k ,   za petičný výbor: 

Vážený pán primátor, pani poslankyne a páni poslanci, 

volám sa Pavol Graňák, som členom petičného výboru petície 

Za zákaz hazardu. 
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Na septembrovom zastupiteľstve som hovoril o tom, ako 

spolužiak na strednej škole spáchal samovraždu kvôli 

hazardným hrám. Hovoril som aj o ďalších negatívnych 

skúsenostiach mojich aj ostatných členov petičného výboru.  

Dnes by som chcel niečo povedať o skúsenostiach 

hlavného mesta Českej republiky. 

Praha, v Prahe už tiež niekoľko rokov riešia problém 

s kamennými prevádzkami hazardu. Po viacerých petíciách 

mestskí poslanci si povedali, že hazard zregulujú tak, že 

zakážu herne a ponechajú v meste len kasína.  

Netušili však, že hazardná loby je veľmi vynaliezavá 

a postupne sa potichu začali herne transformovať na kasína. 

Do doviedlo, doviedli do nich živé hry v podobe Kolesa 

šťastia alebo stolíky s kockami,  prijali pár nových 

zamestnancov, aby splnili zákonné podmienky a odrazu bolo 

začiatkom tohto roku v Prahe vyše sto kasín. Na porovnanie 

vo Viedni sú, myslím že len tri.  

Colná správa, ktorá hazard v Čechách dozoruje, robila 

raziu v osemdesiatich kasínach, pričom v šesťdesiatich 

z nich za zistila porušenie zákona. Buď tým, že mali živé 

hry zamknuté niekde vzadu v sklade, alebo nebol 

k dispozícii obsluhujúci personál.  

V septembri teda pred tromi mesiacmi si poslanci 

radnice povedali, že dosť a schválili úplný zákaz tvrdého 
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hazardu až v štyridsaťjedna mestských častiach Prahy. Vo 

zvyšných šestnástich ponechali len niekoľko prevádzok so 

živou hrou bez automatov. Toto ale naša legislatíva 

neumožňuje.  

Kasína s automatmi sa dajú zakázať len úplne, čo 

požadujú aj občania v petícii, alebo sa hozi vyhovie 

hazardnej loby a ponechajú sa kasína v kategórii budov, 

hotely, motely a penzióny, čo umožní vznik nových kasín 

s automatmi vo všetkých bratislavských hoteloch, moteloch 

a penziónoch.  

Nemyslím si, že zákazom sa hazard presunie na okraj 

mesta, okolité obce majú tiež zákonnú možnosť hazard ľahko 

zakázať. Urobili tak už Stupava, Malacky, Plavecký Štvrtok, 

Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná a ďalšie obce zákaz 

pripravujú.  

Tiež si nemyslíme, že sa zákazom presunie hazard na 

internet. Ako potvrdil už v máji riaditeľ Centra pre liečbu 

drogových závislostí v Bratislave, pán doktor Okruhlica, 

tak počas zatvorenia kamenných prevádzok cez prvú zó prvú 

vlnu pandémie KOVID 19 (COVID-19) v marci 2020, klesol 

počet glem gemblerov, ktorí vyhľadávali akútnu pomoc až 

o sedemdesiat percent. A len málo hráčov sa presunulo na 

internet. I na internet. Opakujem, len málo hráčov sa 

presunulo na internet. To sú slová pána riaditeľa 

Okruhlicu.  
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Ďakujem pekne za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak ďakujem veľmi pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo sedem.  

Dostali sme dva návrhy.  

Prvý návrh je od poslanca Rastislava Tešoviča, ktorý 

mení v paragrafe 4, ktorý mení celý paragraf 4 v časti 1 

a 2 v znení.  

Ja to nebudem opakovať, on to, on to celé čítal, ale 

aby som upokojila verejnosť. Jedná sa o upresnenie 

legislatívneho znenia, aby nebola možná špekulatí, alebo 

špekulatívny výklad.  

Neviem, či to mám prečítať? Kolegovia?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme hlasovať. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Alebo teda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím že, myslím že. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcete to počuť? Verejnosť?  

Netreba. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme hlasovať. Poslanci musia odísť.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže ideme hlasovať o návrh pána Tešoviča na zmenu 

textu v materiáli v paragrafe 4 odsek 1 a 2. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem veľmi pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.7-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní 

a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 
návrh p. Tešoviča – zmena textu v materiáli § 4 odsek 1 a 2 

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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   

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  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 NEHLASOVAL 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. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Druhý návrh prišiel od pána Olivera Kríža, ktorý 

žiada v paragrafe 3, ktorý hovorí o zákaze umiestnenia 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 139 

kasín, aby sa vypustil časť a) v hoteloch, moteloch 

a penziónoch.  

Upozorňujem, že potrebujeme tri pätiny, ak by sme 

chceli schváliť tento pozmeňovák.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

(poznámka: predsedajúci sa zasmial)  

Ospravedlňujem sa. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za jedna, proti tridsaťjedna, zdržalo sa sedem 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č. 7 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia 
herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
 

návrh p. Kríža – zmena v materiáli – v § 3, vypustenie  
bodu a) 

 

 Prítomní: 40 Áno 1 Nie: 31 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  NIE J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám. NIE 

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE 

 

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

J. Káčer NIE Ľ. Krajčír NIE 

J. Krúpa  NIE R. Kunst NIE 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  NIE 

Z. Zaťovičová, nám. NIE 

 

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

T. Korček NIE M. Kuruc  
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S. Svoreňová ZDRŽAL SA J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

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

P. Lenč NIE B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE J. Buocik NIE 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred tým ako odovzdám slovo návrhovej  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte musím 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 142 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred tým ako odovzdám slovo návrhovej komisii pred 

posledným hlasovaním, bez toho, aby som zdržoval, 

samozrejme, všetkých vyzývam, aby ste prijali tento návrh. 

Je to dôležitá vec. Mesto  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

počas, počas hlasovania  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A nemôžem, lebo som 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Nemôžte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, tak.  

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

poslankyňa MsZ: 

ovplyvňovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, nech sa páči. 

Tak som mohol niečo povedať, ale tak keď. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Môžte, ale nemôžte.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že môžem, ale teda budem vás  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Počas hlasovania  

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

rešpektovať. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

počas hlasovania už nie je diskusia. 

Takže, ideme hlasovať o návrhu ako celku s tým 

pozmeňova, s tou zmenou v paragrafe 4. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uz uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, (poznámka:  potlesk) proti nula, 

zdržalo sa jedna a nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsať. 
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(poznámka:  potlesk pokračuje) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Teraz môžte, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ja vás vyzývam, aby ste zahlasovali za tento bod 

programu (predsedajúci hovoril so smiechom). Je to dôležité 

pre Bratislavu.  

Ďakujem poslancom národnej rady, že vyčkali. 

Dovidenia. Dobré hlasovanie aj naďalej.  

A ďakuje všetkým, ktorí za toto hlasovali. Myslím, že 

to posunie Bratislavu ďalej. Tie argumenty, boli úplne 

jasne povedané a myslím, že sme urobili správnu vec.  

Tak sa z toho tešíme.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 7- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia 
herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
 

hlasovanie ako o celku s prijatou zmenou v § 4 
 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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   

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  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 ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní 

a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. ..../2020, KTORÝM SA 
MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 15/2012 O 
DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO 
PRIESTRANSTVA V ZNENÍ VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
3/2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme pracovať ďalej. Máme skoro jedenásť hodín. 

Skúsime to možno stihnúť pred obedom. Uvidíme, uvidíme jak 

sa budú vyvíjať rôzne diskusie. 
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Bod číslo osem, Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej rep republiky Bratislavy. Ide 

o daň za užívanie verejného priestranstva. 

Nech sa páči, v krátkosti vás poprosím predstaviť 

o čo ide.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Bc. Vladimíra   R á c z o v á ,  oddelenie miestnych daní, 

poplatkov a licencií: 

Vážený pán primátor, páni poslanci,  

predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 15/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy číslo 3/2020. 

Na základe uznesenia, ktoré bolo prijaté 28. 5. 2020, 

mestské zastupiteľstvo doplnilo všeobecno záväzné 

nariadenie, ktorým sa teda schválilo 3/2018. Na základe 

skúseností vypývajúcich teda z praxe a dopl dopĺňame do 

vézetenka (VZN) zmena, zmena náme, zmena označenia Námestia 

Nežnej revolúcie v zmysle prijatého všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta o zmene názvu časti námestia 
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v Bratislave Staré Starého Mesta, ktorým sa určil nové ná 

nový názov Námestie Nežnej revolúcie.  

Zároveň vypúšťame, vypúšťame z vézetenka (VZN) 

označenie, označenie pri, teda dopĺňame do vézetenka (VZN) 

možnosť zdaňovania umiestnenia samostatne stojacich 

črepníkov, slnečníkov, markíz, konštrukcií, pódií 

a ohradenia bez vonkajšieho sedenia. Dôvodom sú situácie, 

kedy po skončení užívania vonkajšieho sedenia zostávajú 

umiestnené na verejnom priestranstve takéto zariadenia, 

ktoré naďalej i po skončení zdaňovacieho obdobia zaberajú 

verejné priestranstvo.  

A na základe vykonanej kontroly Správy číslo 5/2012 

mestský kontrolór odporúčal riešiť spoplatnenie užívania 

verejného priestranstva za účelom realizácie výstavby 

verejného priestranstva, ktoré sa, ktoré sa v súčasnosti 

uskutočňuje aplikáciou paragrafu 6 odstavec 1, vézeten 

(VZN) 5 lom, 15/2012 navrhujeme vypustiť eee na dobu dlhšiu 

ako dvanásť hodín a časť vety na dobu dlhšiu ako 

dvadsaťštyri hodín.  

Materiál bol predložený na rokovanie finančnej 

komisie dňa 7. 12. a na rokovaní mestskej rady dňa 9. 12. 

Zároveň bolo vyvesené na pripomienkovanie fyzickým 

a právnickým osobám a bolo teda zaslané na pripomienkovanie 

mestským čas. 
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Fyzické a právnické osoby nepredložili žiadne 

pripomienky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. 

Nasleduje diskusia.  

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja nie k tomuto. Ešte k predchádzajúcemu bodu. 

Ja by som len možno poprosil, keby si, či už návrhová 

komisia alebo organizačné oddelenie pozrelo podľa akého 

tat, šta, akého článku rokovacieho poriadku by primátor 

nemohol spraviť to, čo mohol spraviť.  

Ja netvrdím a neobhajujem, že to je správne, ale 

pokiaľ sa ja nemýlim, tak v hlasovaní je zakázaná diskusia, 

avšak primátor vedie zastupiteľstvo. Čiže nijakým spôsobom 

sa podľa nam, mňa nevzťahuje tento článok.  
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Čiže, to že sa to zrovna, akože neni to možno 

správne, čo spravil, ale podľa mňa je to úplne v súlade 

s rokovacím poriadkom a nijako ho neporušil. 

To je iba môj názor. 

Vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Akože, v kľude som, ja som úplne v pohode. Ale môžme 

o tom diskutovať. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Podľa právneho oddelenia diskusiu zahrňuje aj 

vyjadrenie primátora aj keď vedie, ale je to jeho názor, 

ktorým ovplyvňuje hlasovanie a ten by mal zaznieť 

v diskusii. Nebolo to vecné. Nebolo to faktické, alebo teda 

technická pripomienka, ale názorová.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Celkom rád nebudem centrom tejto debaty. Je mi to 

úprimne jedno, ale ďakujem pekne.  

Tak pán Hrčka, poďme ešte o tom chvíľu debatovať.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja veľmi krátko. 

Podľa mňa asi každý vie, čo je diskusia. A myslím si, 

že primátor tým, že dáva niekomu slovo a podobne, to už nie 

je diskusia. To že to pripomenie nejakou svojou vlastnou 

pripomienkou, podľa mňa, do diskusie ne nespadá. Ale, okej. 

Nechám každého nech si to (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nabudúce si dám na to pozor.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič.  

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

Veľmi pekne za slovo. 
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Ja som sa v podstate prihlásil ku, k materiálu, lebo 

mám tuná, idem predkladať pozmeňujúci návrh.  

Magistrát pripravil, magistrát pripravil v podstate 

tento materiál na základe, na základe uznesenia me 

mestského zastupiteľstva z mája 2015, 2020, kedy sme, kedy 

sme tu riešili nejaké tie opatrenia v rámci kovidu (COVID). 

Chceli sme pomôcť gastru, chceli sme pomôcť cestovnému 

ruchu, chceli sme pomôcť v podstate podnikateľom na území 

Bratislavy v neľahkej kovid situácii a v tom čase s sa 

vlastne už nikto z nás, predpokladám, si nepredstavoval, 

že, že ten KOVID (COVID) sa nám vráti s ďalšou vlnou a že 

bude trvať naozaj ešte pred Vianocami.  

Je to, je to naozaj pre mnohých, mnohé prevádzky 

mnohých ľudí jediný spôsob ako prežiť. Proste dať si nejaký 

šiator, nejaký stánok, alebo niečo na tú terasu 

a a a fungovať a predávať. A predávať v podstate cez 

okienko, predávať vonku na terase. 

Takže, aj v zmysle teda diskusie, ktorá bola, ktorá 

prebehla na, na finančnej komisii, ja podávam pozmeňujúci 

návrh, kde tento návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta, ktorým sa mení a dopĺňa vézetenko (VZN)  

číslo 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva, 

navrhujem zmeniť podľa prílohy, ktorý mám k môjmu návrhu, 

a to tak, že v paragrafe, v paragrafe 6 odsek jeden sa vy 

vypúšťa písmeno bé (b), tento text sa vypustí.  
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Potom, ďalej sa vypustí text pod bodom 4, že 

v paragrafe 6 odsek 1 sa doterajšie písmená cé (c) až en 

(n) označujú ako písmená bé (b) až em (m).  

A ďalej v doterajších bodoch, ktoré boli 3 až 12, tak 

sa, tak sa upraví primerane číslovanie a číslovanie bodov 

a a písmen mám to tu v podstate napísané v rámci, v rámci 

prílohy. Takže to podávam.  

Čiže, tým pádom by sme my vlastne, pokiaľ pre prejde 

tento pozmeňujúci návrh, tak by sme zachovali, tak by sme 

zachovali eee ten režim, ktorý tu bol pri tých, pri tých 

nulových sadzbách za terasy aj naďalej v novom roku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To je vézetenko (VZN)? Áno. Takže ja si to musím, 

musíme o tom hlasovať.  

Pani, s faktickou pani poslankyňa Svoreňová.  

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ja som len chcela podporiť tento návrh pána poslanca 

Tešoviča.  
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Ono v zásade to, že v januári sú v meste terasy nie 

je štandardná situácia. Čiže mesto nepriň neprichádza 

o príjmy, ktoré by štandardne malo. Je to naozaj mimoriadna 

situácia, ktorá vznikla z dôvodu, a teda pandemickej 

situácie.  

A opäť, myslím si, že to najmenej, čo mesto môže 

urobiť pre podnikateľov je vlastne, ako keby nesnažiť sa 

zarobiť na tejto ich situácii.  

Čiže, myslím si, že minimálne do začiatku letnej 

sezóny by sme mali ostať v tomto režime a umožniť tým 

podnikateľom, ktorí sa rozhodli zachrániť nejaké svoje 

posledné príjmy aspoň týmto spôsobom, nebyť zaťažení ešte 

aj navyše zdanením tohto priestranstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Berka. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Takisto by som chcel popros, podporiť návrh pána 

Tešoviča.  

A ja som veľmi rád, že sme si tento drobný problém 

všimli na komisii. A aj z dôvodu toho, že dnes sa 

nachádzame v oveľa vážnejšej situácii, ako sme sa 

nachádzali na jar, tak poprosím aj kolegov o podporu tejto 

drobnej zmeny.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Okej. Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh od pána Tešoviča, dohodli sme 

sa, že to nebudem čítať, ale je to zmena, ktorá vám bola 

prečítaná. Akurát sa tam zmení to číslovanie po vypustení 

bodu 3 a 4, inak zostáva všeobecne záväzné nariadenie  tak, 

ako je predložené. 
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Chcem ešte upozorniť, že sa jedná o návrh, ktorý si 

vyžaduje tri pätiny všetkých poslancov.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 8- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za 
užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 3/2020 

 
návrh p. Tešoviča – zmena v návrhu VZN  

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO 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  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme ešte o návrhu ako celku.  

Ja sa ospravedlňujem, samozrejme, sú to tri pätiny 

z prítomných.  
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Čiže bo bod číslo osem, ideme schvaľovať návrh 

všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta, ktorým sa 

zme menia, mení všeobecne záväzné nariadenie  Slovenskej 

republiky  o dani na využívanie verejných priestranstva 

tak, ako sme to teraz schválili s tou zmenou pána Tešoviča 

troma pätinami z prítomných.  

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 8- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2020 
 

hlasovanie ako o celku vrátane prijatej zmeny VZN  
 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  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   J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
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 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie 

verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 3/2020 

Uznesenie  
zo dňa 17. 12. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. .../2020, KTORÝM SA 
MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY Č. 8/2019 O DOČASNOM 
PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo deväť. 

Pôjdeme už asi bez predstavenia bodov.  
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Takže bod číslo deväť,  Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Bratislavy, ktorým sa mení 

vézetenko (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli čislo deväť, návrh 

všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel, tak ako máte v materiáli, troma pätinami 

z prítomných. 

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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

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  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – 
PARKOVACIA POLITIKA (ZMENA ČL. 58C 
ODS. 2, DOPLNENIE ČL. 58C ODS. 3 A 
ODS. 4, ČL. 91 ODS. 7) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať, Návrh dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, parkovacia 

politika. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja chcem len poprosiť poslancov, aby neodchádzali, 

pretože sa jedná o návrh dodatku štatútu a potrebujeme tri 

pätiny so všetkých poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej. Takže nie prítomných, ale so všetkých. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prítomných alebo so všetkých? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Je jedná sa o štatút.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Janko, ako? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Nemáme stan, všet, stanoviská všetkých eee, 

potrebujeme viac ako desať stanovísk mestských častí. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, rozumiem.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže, potrebujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak, prosím vás, keď je  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Tri pätiny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

sú aj nejakí poslanci na chodbe, ich po pošlite späť, 

prosím vás.  

Ďakujeme.  

Potrebujeme tri pätiny, keďže nemáme stanoviská 

všetkých poslancov.  
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Pán Uhler,  

samozrejme, nech sa páči. Pán starosta, máte slovo. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Na komisii dopravy sme sa spoločne s s oddelením 

dopravy hlavného mesta dohodli, že štatút bude omnoho lepší 

ak, ak ho trošku zjednodušíme. Nebudeme tam viazať fixné 

dátumy, pretože tento štatút má začať platiť vtedy, keď 

začne byť účinné všeobecne záväzné nariadenie, a preto by 

tam nemal byť nejaký konečný fixný dátum, ale malo by to 

byť viazané na to vézetenko (VZN). 

Preto chcem dať pozmeňovací návrh. To je jeden dôvod.  

Ďalším dôvodom je to, že by nám tu platila, teda bola 

by tu nejaká právna dualita v prípade mestských častí, 

ktoré to už majú zavedené a dva odseky článok 58 cé (C) 3 

a 4 v tomto prípade by mohli byť skôr kontraproduktívne.  

Mestské časti, ktorých sa to týka s tým nemajú 

problém, takže tie by sa úplne vypustili.  

Štát, návrh, návrh, ktorý prečítam. Máte aj 

v materiáli na strane, tam kde je z dopravnej komisie 

výpis. To je strana šesť? Ale keďže musí odznieť, tak ho 

prečítam aj nahlas.  
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Takže navrhujem zmenu v texte v ma v materiáli, tak 

že článok jedna,  

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy v znení dodatkov čís číslo 1 až 19 sa mení 

takto: 

V článku 58 cé (C) odsek 2 znie: 

V období od 1. augusta 2019 do nadobudnutia účinnosti 

paragrafu 1 až 20 a prílohy všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta  Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ďalej len 

prechodné obdobie v zátvorke, môže na organizovania dopravy 

na území mestskej časti vydať nariadenie o dača o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

prvej až štvrtej triedy podľa osobitného predpisu, poznámka 

pod čiarou 116 bé (b), príslušná mestská časť. 

Toto uznesenie bolo, teda, takto bol navrhovaný, 

navrhovaný dopravnou komisiou. Materiál na zmenenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pánovi starostovi.  

Áno. Magistrát sa, samozrejme, s tým stotožňuje.   
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S tak, faktickou pán Tešovič.  

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

Áno, ja som v podstate  chcel len, len poprosiť, aby 

sme si toto vyjasnili ešte pred hlasovaním, lebo, lebo 

napriek tomu teda, že Devínska Nová Ves dala súhlasné 

stanovisko, tak, tak mám, mám potom spätnú väzbu z našej 

komisie dopravy s podobnou pripomienkou.  

Takže, aby sme, aby sme si naozaj toto vyjasnili skôr 

než, skôr než rozhodneme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže je to, myslím že, ale jasné. Je to presne to, 

čo sa bavili.  

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisie. 

Máme jeden pozmeňovák. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Je to dohodnuté?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím všetkých poslancov, poďte, lebo je to, je to 

predsa len štatút hlavného mesta, takže aby sme tu všetci 

boli, kto tu môžme byť.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Takže dostali sme jeden návrh od pána poslanca 

Uhlera.  

Na jeho prijatie treba tri pätiny všetkých poslancov.  

Ja ho nebudem čítať, on ho teda prečítal aj 

vysvetlil. Ak má niekto teda záujem, môžem ho prečítať.  

Ak teda nie, tak ideme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Uhlera.  

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. Ďak. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 10-Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c 
ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7) 

 
návrh p. Uhlera – zmena v materiáli  

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu dodatku štatútu so zmenou, ktorú 

povedal pán Uhler.  

Takisto potrebujeme tri pätiny zo všetkých poslancov 

na schválenie návrhu dodatku štatútu k parkovacej politike.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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Ďakujem všetkým za toto hlasovanie.  

Ďakujem aj nášmu kolektívu za prípravu tohto všetkého 

a ideme ďalej.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 10-Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c 
ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7) 

 
hlasovanie ako o celku s prijatou zmenou  

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

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  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
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: 
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Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c ods. 2, 

doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7) 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10A ZMLUVA O ZDRUŽENÍ OSÔB NA 
DOSIAHNUTIE DOJEDNANÉHO ÚČELU – 
ODKANALIZOVANIE PÁLENISKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod desať A, to, to je kanalizácia 

Pálenisko.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor, ctené kolegyne, kolegovia,  

chcem sa v prvom rade poďakovať pánu primátorovi za 

zaradenie tohto bodu. 

A rád by som vám podal vysvetlenie, pretože tak ako 

vďaka naozaj veľmi dobrej spolupráce Ružinova a hlavného 

mesta už za posledné dva roky, keď sme tu mali niekoľko 

materiálov, ktoré boli také že inovatívne a iné, nový 

naozaj druh spolupráce, tak aj tento materiál je taký.  

Pálenisko je oblasť v Ružinove za Prístavným mostom 

smerom na Slovnaft, ktorá je teda v podstate širšie centrum 

mesta, ale do dnes sú tam desiatky rodinných domov, ktoré 

nemajú žiadnu kanalizáciu.  

Mnohí zo svojich mestských častí to asi poznáte,  že 

sa dožadujete dobudovania kanalizácie a tá odpoveď je stále 

taká, stojí to veľa peňazí a nemáme teraz na to, dávame to 

do zoznamu a uskutoční sa to niekedy v budúcich rokoch. 

A takto čakáme už desiatky rokov.  

Tu sa nám podarilo paradoxne vďaka developmentu Nový 

Ružinov, to je tá nová výstavba za Prístavným mostom, 

vyriešiť tento problém spoluprácou magistrátu, mestskej 

časti, béveesky (BVS) a súkromného investora. 
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Súkromný investor, ktorý v tomto rozvojovom území 

stavia, ide stavať vodovodnú prípojku pre svoju vlastnú 

budovu. Pre svoje vlastné potreby. No a keď sme videli, že 

kadiaľ bude tá vodovodná prípojka vyše kilometra ťahaná, 

tak sme si uvedomili, že v takmer deväťdesiatich percentách 

v tej istej trase by sa dala položiť aj kanalizácia pre tie 

rodinné domy, ktorú ten súkromný developer nepotrebuje, ale 

rodinným domom bude naozaj slúžiť.  

Trvalo skoro rok a pol rokovaní, aby sme sa dostali 

do bodu, kde sme teda dohodli, že v ceste vodovodnej 

prípojky pre súkromný projekt položíme aj kanalizáciu pre 

rodinné domy na Pálenisku.  

Vymysleli sme model financovania. Ten model 

financovania malo by to byť zaplatené v časti príspevkom 

toho súkromného developera, ktorý to robí pre obyvateľov 

z okolia, napríklad, zaplatil kompletnú projektovú 

dokumentáciu a z developerského poplatku, ktorý bude 

vybratý z tej jeho výstavby a mal by byť teda použitý 

v tomto území. No a následne potom béves (BVS) už dobuduje 

len to také rozvetvenie medzi jednotlivé rodinné domy.  

A ak budem potrebovať ešte nejakú minútku navyše, 

prosím, predĺžiť čas. 

A zaujímavá vec je, že vybudovanie tej kanalizácie 

bude stáť odhadom medzi osemstotisíc až jedným miliónom 
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Eur. Malo by to teda pokryť developerský poplatok plus 

čiastočný príspevok toho súkromného investora.  

A keď sme pred dvoma rokmi za minulého vedenia 

žiadali o cenovú ponuku z Infra servisis (Infra services), 

tak tam bola vyše dva milióny Eur. Čiže viac ako 

dvojnásobne drahšia, než ponuky iných súkromných subjektov, 

to je len ako taká pikoška.  

No a ten systém spolupráce, ktorý ideme schvaľovať je 

nasledovný. Že uzatvára sa v podstate štvorstranná zmluva 

medzi mestskou časťou Ružinov, magistrátom hlavného mesta, 

bévees (BVS) a spoločnosťou cé zet Slovakia (CZ SLOVAKIA), 

čiže tým súkromným investorom o tom, že sa ide robiť 

zlúčená investícia. 

Možno len poviem, že tá dôvera v nás je naozaj 

obrovská aj zo strany toho investora, keďže vodovod 

a kanalizácia, aj keď jedno je, si platí sám ten developer, 

druhé teda robíme my pre našich obyvateľov, je to jedna 

stavba, a preto vlastne my s magistrátom budeme obstarávať 

nie len výstavbu kanalizácie, ale aj výstavbu vodovodu pre 

toho súkromného developera, ktorú si on platí sám.  

Čiže, dôveruje nám tak veľmi, že nám zveril 

obstaranie svojej časti stavby do našich rúk. To je naozaj 

obrovský prejav dôvery, ktorý by sme teda nemali sklamať. 
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Výsledkom bude dobudovanie tejto kanalizácie. Moji 

kolegovia na tom robili naozaj veľmi, veľmi dlho, aby sa 

tento model navrhol. Chcem veľmi poďakovať aj pani Ľahkej 

a z magistrátu, aj magistrátu za spoluprácu, za to, že nás 

v týchto snahách naozaj podporili. A veľmi by som chcel 

poďakovať pánu Szabovi, ktorý na tomto projekte pracoval 

najprv zo strany magistrátu, je tu aj prítomný, potom zo 

strany Ružinova, kde tak čiastočne pôsobí dnes a bez 

ktorého by sa to asi nepodarilo celé takto pripraviť.  

Výsledkom celého tohto bude, že Pálenisko získa 

kanalizáciu. Kanalizácia bude zaplatená čiastočne teda 

príspevkom súkromného investora a z developerského poplatku 

vybratého priamo v tomto území. Čiže obyvatelia získajú 

niečo konečne z toho developmentu, bévees (BVS) získa na 

konci do svojej správy majetok v hodnote asi trikrát vyššej 

než sama prispeje na výstavbu tých jednotlivých prípojok po 

jednotlivých uliciach. A všetci budú spokojní a máme krásny 

model naozaj spolupráce samosprávy, obyvateľov a súkromného 

investora.  

A preto vás veľmi pekne poprosím o podporu tohto 

materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Strapák,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi 

starostovi Chrenovi a miestnemu úradu, že tento problém 

tlačí.  

Možnože aj my sme troška s Petrom Hercegom ešte 

minulý rok keď sme komunikovali s tým developerom, troška, 

troška priliali si svoje to do ohňa tým, že sme iniciovali 

vlastne memorandum s týmto developerom a s mestskou časťou, 

že to máme nejak na papieri.  

A ešte možno by som rád poďa poďakoval aj Monike 

Ďurajkovej, ktorej je to volebný obvod Pálenisko a ktorá 

aktívne komunikuje aj s občanmi a a informuje ich o tomto 

probléme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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A ja, samozrejme, ďakujem všetkým vám, lebo za 

spolupráce aj magistrátu a poslancov a aj pána Szaba 

a mestskej časti aj developera tam bude proste kvalitnejší 

život pre ľudí. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo desať A, Zmluva 

o združení osôb na dosiahnutie do dojednaného účelu 

odkanalizovanie Páleniska.  

Návrh uznesenia znie 

V časti A schvaľujeme návrh zmluvy 

a v časti bé (B) poverujeme primátora vykonať všetky úkony 

potrebné k realizácii, tak ako máte uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.10A-Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného 
účelu – Odkanalizovanie Páleniska 

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 189 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

T. Korček NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu – 

Odkanalizovanie Páleniska 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 190 

Uznesenie  
zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

 

návrh zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného 

účelu – Vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Nové 

Pálenisko . 

B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonať všetky úkony potrebné k realizácii predloženého 

návrhu v súlade so zmluvou o združení osôb na dosiahnutie 

dojednaného účelu. 

koniec poznámky) 
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BOD 11 INFORMÁCIA O MODERNIZÁCIÍ 
ŽELEZNIČNÉHO UZLA V HLAVNOM MESTE SR 
BRATISLAVE A S KAPACITNENÍ 
ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ V BRATISLAVSKOM 
KRAJI, VRÁTANE REALIZÁCIE 
ŽELEZNIČNEJ STANICE (TERMINÁLU) 
BRATISLAVA – FILIÁLKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod jeden, Informácia o modernizácií 

železničného uzla v hlavnom meste SR Bratislave o 

skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom kraji, 

vrátane realizácny realizácie železničnej stanice  

Bratislava – Filiálka. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Buocik, 

nech sa páči. 

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

Ja, ja paradoxne budem môcť ešte, ešte sa prihlásiť, 

lebo vlastne som v tomto prípade som predkladateľom toho 

bodu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 192 

Ja myslím, že všetci, všetci ako tu sedíme vieme 

o tom dlhoročnom, dlhoročne plánovanom projekte Stanice 

Filiálka.  

Ja úplne len veľmi krátko uvediem, že v roku 2000, 

2012 došlo k zastaveniu toho projektu. Boli na to vyčlenené 

peniaze z Európskej únie. Bola, bolo vydané územné 

rozhodnutie na ten prvý úsek, ktorý sa týkal po Stanicu 

Filiálka. Bola dokonca vysúťažená firma, ktorá to mala 

realizovať za dvestosedemdesiat miliónov euro. Potom došlo, 

dá sa povedať, že aj k politickému rozhodnutiu. Tento 

projekt bol zastavený. Ďalej sa v ňom nekpokračovalo.  

To, čo bolo pozitívne, bolo to, že tie peniaze 

z Európskej únie, ktorých bolo, myslím že 

štyristoosemdesiat miliónov euro sa vtedy využili čiastočne 

aj na opravu Starého mosta, respektíve teda jeho, jeho, 

jeho úplnú rekonštrukciu, aj na ten prvý úsek električky, 

ktorý je zo Šafárikovho námestia na Bosákovú. Nakúpili sa 

električky či v Bratislave, či v Košiciach a nakúpili sa aj 

trolejbusy.  

To, čo chcem povedať a to čo je dôležité je, že 

v súčasnosti teda znova prebieha debata na úrovni Európskej 

komisie v dvoch rovinách. Tá jedna rovina sa týka Fondu 

obnovy, to znamená, to sú tie koronové eurofondy. A tá 

druhá rovina sa týka Partnerskej dohody, to znamená 

eurofondov na programovacie obdobie 2021 – 2027. 
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Je veľmi dôležité, aby zo strany hlavného mesta 

a súčasne zo strany župy, zajtra je župné zastupiteľstvo, 

zaznel jasný signál, že Bratislava ako mesto a župa ako eee 

ako samosprávny kraj majú záujem na eee na eee tom jednak 

vybudovaní stanice Filiálka, ale nie je to len o tom, je 

to, je to o, o naplnení tých záverov štúdie, ktorá, ktorú 

si spracovali Železnice Slovenskej republiky. Volá sa tá 

štúdia Železničný uzol Bratislava a je z roku 2019. 

My sme mali takú veľmi intenzívnu debatu na,  

Ja poprosím potom ešte o predĺženie toho príspevku.  

My sme mali takú veľmi intenzívnu debatu na komisii 

dopravy. Týmto sa chcem jednak poďakovať predsedovi 

Uhlerovi, že ten priestor umožnil, ale chcem sa poďakovať 

v prvom rade pani námestníčke Kratochvílovej, lebo aj vďaka 

jej pripomienkam sa ten, sa ten materiál rozšíril 

a rozšíril sa o tom, o to, že my sa nerozprávame len 

o vybudovaní stanice Filiálka. Lebo tá stanica sama o sebe, 

bola by to fajn, moderná, moderná stanica, ale na to, aby 

fungovala naozaj dobre, tam treba urobiť niekoľko ďalších 

významných zásahov do železničnej infraštruktúry v meste.  

Ja bez toho, aby som kolegov eee nejak dlho 

zaťažoval, len uvediem, že jedná sa o skapacitnenie úsekov. 

To znamená, nové, pridanie nových koľají v úseku medzi 

Hlavnou stanickou a Stanicou Nové Mesto. Tretia koľaj by sa 
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mala pridať medzi Bratislavu, Lamač a Hlavnú stanicu. 

Stanica Bratislava Vinohrady, by sa mala zmeniť na úplne 

novú modernú stanicu.  

Čo je veľmi dôležité, v rámci tých projektov, ktoré 

by mali byť financované z tých europeňazí, o ktorých sa 

rozprávame, by mali byť financované aj eee budúce 

mimoúrovňové križovania s s. To znamená, železničné 

priecestia.  

Nedá mi ako Ružinovčan Ružinovčanovi nespomenúť 

železničné priecestie na Ivánskej ceste, rovnako priecestie 

na Vrakúnskej ceste. To sú dve veľmi (gong) veľmi 

konfliktné, dve veľmi konfliktné železničné priecestia.  

Ale určite ostatných kolegov poslancov bude zaujímať, 

že sa tá rekonštrukcia, respektíve prebudovanie na 

mimoúrovňové má týkať aj priecestí Pri mlyne, Pri Šajbách, 

Nobelova a Odeská.  

Aby som nezabudol, ešte sa ma pokým bude pani 

námestníčka, pani vicežupanka skapacitniť sa má aj úsek 

medzi Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Podunajské 

Biskupice. Tiež je to veľmi dôležité.  

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť o tú podporu. Tá 

podpora má v podstate dva smery. Jedna, jeden ten smer je, 

je smerom k partnerom v Európskej únii a smerom k Džaspersu 
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(Jaspers). Jeden ten smer je aj smerom k tým, ktorí o tom 

rozhodujú aj na úrovni národnej. Skrátka ide o to, aby 

z tých peňazí, ktoré sem, tie europeniaze, ktoré sem prídu, 

aby sa podarilo Bratislave ako rozvinutému kraju a všetci 

tí, ktorí sa eurofondom venujú, vieme o čom sa rozprávame, 

aby sa naozaj podarilo dostať čo najviac peňazí do 

Bratislavského kraja, či už z tej jednej, jednej schémy 

eurofondov, alebo z tej druhej schémy eurofondov na to 

nasledujúce obdobie. Je to dôležité nie len z hľadiska 

stanice, budúcej stanice Filiálka, je to dôležité aj 

z hľadiska budovania električkových tratí v meste. Pretože 

aj o tom sa dnes vedie intenzívna debata, akým spôsobom sa 

budú financovať.  

Ja len uvediem, že toto je naozaj materiál, ktorý 

hoci ho predkladám ja, ale bez toho, aby tam bol súzvuk aj 

s pánom primátorom, aj s pánom županom, o pani námestníčke 

som už hovoril, súčasne teda nedá mi nespomenúť 

podpredsedníčku (gong) pani  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujeme pekne. 

S faktickou pani námestníčka Kratochvílová. 
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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: 

Ďakujem, 

Ja by som len doplnila, železničná stanica Filiálka, 

ako teda prípadná budúca stavba je len súčasťou celého 

systému železníc na území Bratislavy.  

Pán Buocik vymenoval vlastne tie ďalšie opatrenia, 

ktoré očakávame, že teda sa budú realizovať. Je to veľmi 

potrebné z hľadiska teda ekológie, z hľadiska toho, že 

vieme, že je tam určitý potenciál nevyužitý. Veľmi, veľmi 

očakávame ústretovosť a spoluprácu so štátom v tejto veci.  

A to, čo je dôležité ešte ale povedať, že samozrejme, 

sa musia zmeniť aj prevádzkové pomery na železnici. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

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

Ďakujem. 

Áno, pro, projekt Filiálky a celkového riešenia 

železničnej dopravy na území Bratislavy je dlhodobým 

zámerom. A už v podstate v predchádzajúcom vedení hlavného 

mesta sa tým intenzívne vedenie zaoberalo.  

Smutné je, že výsledkom bolo i podporené preplatené 

projektové dokumentácie na TIOPy (TIOP), ktoré sú takmer 

nepoužiteľné, pretože vlastne nezohľadňujú tie podmienky 

a to môže byť aj to, ako sa nahliada v podstate na tie 

rozhodnutia a treba ich robiť odborne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa pridávam. Takisto oceňujem, že sa jedná 

o ekologickú dopravu.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 198 

Veľmi vás prosím, pri všetkých rokovaniach 

nezabúdajte na istý aspekt tejto dopravy a to je hluk. Hluk 

je veľmi stresujúci teda faktor, hlavne ak sa nachádza 

v centre, aby sa v týchto projektoch dbalo aj na 

protihlukové steny, alebo na opatrenia, aby tie súpravy 

boli čo najtichšie. Ideme do centra a určite by to bolo 

dôležité na to teda zohľadniť aj financie z európskych 

zdrojov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Samozrejme, te, (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Dobre už, nepoviem radšej nič.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o infor,  

To je materiál číslo jedenásť, informácia 

o modernizácii železničného uhla uzla v hlavnom meste SR 
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Bratislave skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom 

kraji, vrátane železnice, železničnej stanice, terminálu 

Bratislava – Filiálka. 

Návrh uznesenia znie, že mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu, materiál podporuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.11-Informácia o modernizácií železničného uzla v 
hlavnom meste SR Bratislave a s kapacitnení železničných 

tratí v Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej 
stanice (terminálu) Bratislava – Filiálka 

 

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

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

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o modernizácií železničného uzla v hlavnom meste 

SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v 

Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice 

(terminálu) Bratislava – Filiálka 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
podporuje 
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myšlienku modernizácie železničného uzla v hlavnom meste SR 

Bratislave v zmysle záverov Štúdie železničný uzol 

Bratislava a skapacitnenia železničných tratí v 

Bratislavskom kraji, vrátane železničnej stanice Filiálka, 

ako nadregionálneho dopravného uzla s prepojením na mestskú 

hromadnú dopravu na Trnavskom mýte. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH UKAZOVATEĽOV KPI 
PRE OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI MESTA NA 
ROK 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Bod číslo dvanásť, Návrh výkonnostných 

ukazovateľov ká pé í (KPI) pre obchodné spoločnosti mesta 

na rok dvadsať dvadsaťjedna. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Odovzdávam slovo. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno, prepáčte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo dvanásť, Návrh 

výkonnostných ukazovateľov kápéí (KPI) pre obchodné 

spoločnosti mesta na rok 21. 

Návrh uznesenia je, že berieme na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 12-Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné 
spoločnosti mesta na rok 2021 

 

 Prítomní: 36 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO 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  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné 

spoločnosti mesta na rok 2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné 

spoločnosti hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno na bod číslo trinásť, Návrh na zmenu 

stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava  á es (a.s.). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo tr trinásť, Návrh na 

zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO v časti živnosti. 

Berieme tento materiál na vedomie. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.13- Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO 
Bratislava a.s. 

 Prítomní: 37 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

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

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL 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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO 35732881. 

koniec poznámky) 
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BOD 14 PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI METRO 
BRATISLAVA A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štrnásť, Personálne zmeny v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO a es (a.s.) 

Bratislava. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo štrnásť, Personálne 

zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO. 

V časti A berie na vedomie vzdanie sa funkcie Drahana 

Petroviča člen, ako člena predstavenstva,  

v časti bé (B) schvaľujeme vymenovanie inžinierky 

architektky Michaely Kozákovej za zástupkyňu mesta 

a v časti cé (C) poverujeme primátora predložiť návrh na 

predstavenstve tejto spoločnosti, tak ako máte uvedené 

v materiáli. Na valnom zhromaždení, pardon. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 14-Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

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

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

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL 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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

METRO Bratislava a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. arch. Drahana Petroviča funkcie člena 

predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., 

so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, 

IČO 35732881, ku dňu 18. 12. 2020. 

 
B. schvaľuje 

vymenovanie Ing. arch. Michaly Kozákovej za zástupkyňu 

hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne 

nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
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na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s., predložiť návrh na voľbu zástupkyne 

hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve tejto 

spoločnosti podľa časti B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019 A 
NÁVRHU NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM 
VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019, 
KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej na bod číslo pätnásť, Informácia o 

riadnej in induviduálnej účtovnej uzávierke za rok 2019 a 

návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za 

2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava. 

Otváram diskusiu k te k tomuto bodu programu. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo pätnásť, tak ako máte 

v materiáli. 

Tento materiál berie na vedomie. Uznesenie berie 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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL 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  

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  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   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, za rok 2019 

2. Návrh obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, na naloženie 

s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA UDELENIE A ODŇATIE ČESTNÉHO 
OBČIANSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo šestnásť. Návrh na udelenie a 

odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Kde to máme. Dobre. 
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Takže, rovno otváram diskusiu k tomuto bodu programu 

a dávam slovo pani starostke Aufrichtovej, ktorá má vedú, 

je šéfka tej komisie, ktorá toto sprocesovala. 

Nech sa páči,  

pani starostka. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

A cieľom predkladaného materiálu je udeliť čestné 

občianstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

a in memoriam Jánovi Pavlovi II a taktiež odňať čestné 

občianstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  eee 

Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi 

Stalinovi.  

K tomuto aktu bola zriadená mimoriadna komisia 

hlavného mesta, kde chcem poďakovať jej členom Tomášovi 

Korčekovi, Petrovi Lenčovi, Elene Pätoprstej, Rastislavovi 

Tešovičovi a tiež Tonovi Štasselovi, ktorej som sa stala 

predsedníčkou a prijali sme takéto uznesenia, ktoré vlastne 

tento akt umožňujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, ja podporujem túto vec.  

A ďakujem pánovi Fígeľovi, ktorý, ktorý bol jeden 

z iniciátorov tohto celého z toho o občianskeho sektoru 

a teším sa z toho. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo šestnásť, Návrh na 

udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Návrh uznesenia v časti A udeľujeme čestné občianstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam Jánovi Pavlovi II, 

v časti bé (B) odnímame čestné občianstvo hlavného mesta 

Klementovi Gottwaldovi,  

a za druhé, čestné občianstvo odnímame Jozefovi 

Vissarionovičovi Stalinovi, 
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a v časti cé (C) žiadame primátora hlavného mesta 

o aktualizáciu zoznamu udelených a odňatých čestných 

občianstiev hlavného mesta SR Bratislavy na základe 

dostupných zdrojov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo štyria. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.16- Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  NEHLASOVAL 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  

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  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. udeľuje 

čestné občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam 

Jánovi Pavlovi II. ako osobe, ktorá sa osobitne významným 

spôsobom zaslúžila o mier a priateľstvo medzi národmi, 

ktorá obohatila ľudské poznanie a ktorá sa zaslúžila o 

povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy v opätovne 

slobodnej a zjednotenej Európe. 
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B. odníma 

1. čestné občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

Klementovi Gottwaldovi, 

2. čestné občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi. 

 
C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o aktualizáciu zoznamu udelených a odňatých čestných 

občianstiev hlavného mesta SR Bratislavy na základe 

dostupných zdrojov. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V ZMLUVE O 
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NÁJME POZEMKU A STAVBY Č. 7/2019 V 
ZNENÍ DODATKU Č.1 NA DOBU URČITÚ OD 
01.01.2021 DO 30.06.2021 PRE JURIŠTA 
SPOL. S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo sedemnásť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, predĺženie doby nájmu na dobu 

určitú do 30. 6. 21 pre JURIŠTA spol. so sídlom 

v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odo, pán poslanec Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Toto sa jedná o Železnú studničku? O ten bufet? Alebo 

toto je niečo iné? 

Ja sa ospravedlňujem. 

Len mi kývnite, či áno. 

Áno?  
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Prosím vás, len koľkatý krát predlžujeme túto zmluvu 

takýmto spôsobom? Lebo toto, podľa mňa, neni prvýkrát, toto 

neni ani druhýkrát. Ja neviem, je to vôbec zákonne 

v poriadku? Dodatkami?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ne nepodlieha to nejakým nariadeniam o všeobecne 

nejakej obchodnej súťaži? Či pardon, verejnej obchodnej 

súťaži?  

Toto je tretí alebo štvrtý dodatok v krátkom čase. 

Teda respektíve, sedím tu druhé zastupiteľstvo a neviem, 

nepríde mi to štandardný spôsob. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím možno rovno odpovedať. 

Ale.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 
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Takto, predkladateľom tohto materiálu sú Mestské 

lesy. Oni zabezpečujú predĺženie toho nájmu. 

Tam sa jedná o to, že oni už mali mať, ja si ten 

prípad pamätám, lebo sme to s nimi konzultovali, oni už 

mali mať vysúťaženú tú zmenu celej tej oblasti, mala tam 

byť rekonštrukcia v spolupráci aj s MIBom (MIB). Tam, 

trošku sa im to predĺžilo aj z dôvodu kovidu.  

Problém je tam taký, že sú tam toalety, o ktoré sa 

ten nájomca stará a v momente ako by sa tá nájomná zmluva 

ukončila, by vznikli nemalé náklady Mestským lesom na 

správu týchto verejných toaliet. 

Takže to je hlavný dôvod, pre ktorý predlžujú na pol 

roka  s tým, že už nemajú v pláne ďalej tento materiál 

predĺžiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ten, tento materiál bol aj na finančnej komisii, 

samozrejme, zaradený a tiež tam padali podobné otázky. 

Ja, ja som len chcel ešte možno podotknúť, teda som 

na to upozornil aj na komisii spracovateľa, že, že 

tridsiaty jún neni, nie je úplne naj možno najideálnejší 

dátum na to, že v polovičke sezóny teda to seknúť, teda 

seknúť ten, ten bufet, alebo tú prevádzku. Že pokiaľ to 

bude mať naozaj ten projekt tak pripravený v takom stave, 

tak možnože bude, bude vhodnejšie, ale bude možno tá za to 

zamyslieť sa, či to nezačať rekonštruovať buď, buď skorú 

jar, alebo, alebo skorú jeseň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja vás, možno iba vám odpoviem, že ten projekt je 

hotový, ten projekt je vo fáze získavania povolení 

a súťažení zhotoviteľa. Pôjde o rekonštrukciu toho 

priestoru.  

To znamená, že ja si myslím, že Mestské lesy to majú 

vyrátané aj s MIBom (MIB) a vedia, prečo to tam dali na 

tento dátum.  
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Ide naozaj iba o to, aby, aby sa tam udržali tie, tie 

vecká, to je to základné fungovanie a potom bude normálna 

obchodná súťaž, keď to bude. Aspoň tak ja to mám načítané. 

Pán poslanec Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

No tak, asi by mal existovať nejaký harmonogram, 

pretože tieto polročné a ročné predlžovania nájmu zjavne 

teda nejdú podľa nejakého harmonogramu a nejakého plánu.  

Ja som sa pýtal, koľkatý to je dodatok, je tam 

napísaný dodatok číslo jedna. To mi proste nesedí.  

By som to rád vysvetlil. A zároveň upozornil na to, 

že ak máme teda vysúťažené niekoho, kto bude robiť 

rekonštrukciu, respektíve máme nejakú firmu, ktorá bude 

robiť rekonštrukciu, tak začnime súťažiť, že, že niekoho,  

kto tam bude na následne prevádzkovať tieto služby.  

Lebo toto nie je akože, to neni možné, aby do 30. 6. 

2021 sme niečo vyriešili. Veď 30. 6. 2021 máme tento istý 

problém. to nebude zrekonštruované, tam nebude nový nájomca 

a čo budeme robiť potom?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo sedemnásť, ktorý 

predkladá, teda pardon, na schválenie prípadu hodného 

osobitého zreteľa týkajúce sa predĺženie nájmu na pol roka  

pre pána Jurištu a spol. esero (s. r. o.). 

Návrh uznesenia znie, že schvaľujeme. 

Potrebujeme, je to osobitý zreteľ, takže potrebujeme 

tri pätiny prítomných. Prítomných.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, všetkých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Prosím, hlasujte.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti jedna, zdržalo sa šesť 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.17-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o 
nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na 

dobu určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 

 Prítomní: 38 Áno 30 Nie: 1 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

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

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. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NIE Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme 

pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na dobu 

určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 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 predĺženie doby nájmu v zmluve o nájme 

pozemku a stavby č. 7/2019 v znení dodatku č. 1 na dobu 

určitú od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021, pre JURIŠTA spol. 

s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO 17309557, za účelom 

prevádzkovania bufetu s vonkajším sedením a verejných WC na 

Partizánskej lúke, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v 

znení dodatku č. 1 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 2 k zmluve o 

nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení dodatku č. 1 
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nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Návrh na predĺženie zmluvy o nájme pozemku a stavby č. 

7/2019 v znení dodatku č. 1 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 prípravy na rekonštrukciu bufetu a samotná 

rekonštrukcia sú naplánované na rok 2021 a je potrebné na 

tento rok zabezpečiť prevádzku bufetu predĺžením pôvodnej 

zmluvy na prenájom bufetu, ktorej platnosť končí k 31. 12. 

2020. Bratislavský lesopark je vyhľadávaným miestom na 

oddych najmä pre rodiny s deťmi. Z uvedeného dôvodu sa 

mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave 

snaží rozšíriť rozsah služieb pre návštevníkov využitím 

priestorov, ktoré sa nachádzajú na Partizánskej lúke. 

Rekonštrukciou bufetu sa skvalitnia podmienky trávenia 

pobytu v Bratislavskom lesoparku. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
STAVEBNÝCH OBJEKTOV V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, A ZRIADENIE VECNÉHO 
BREMENA, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 
STANICA NIVY S. R. O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo osemnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobité ného zreteľa týkajúceho sa 

stavebných objektov v Bratislave, katastrálne územie Nivy 

a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica 

Nivy esero (s. r. o.). 

Možno by som poprosil predsa len o úvodné slovo buď 

riaditeľa magistrátu, alebo šéfa sekcie.  

Tak kto?  

Ctibor Košťál,  

nech sa páči. 

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

Úvodné slovo potom povie ešte šéf sekcie Andrej 

Bednárik.  
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Ja chcem len povedať, že je bod, ktorý sme 

diskutovali, je to bod, ktorý sme diskutovali na ostatnom 

zastupiteľstve, následne sme mali k tomu ešte ďalšie 

stretnutie s poslancami onlajn (online), zároveň sme vám 

poslali prehľad hlavných teda rizík aj teda argumentov, 

prečo je to, prečo je dobré ísť do takéhoto typu vzťahov.  

Takže, ja by som poprosil Andreja Benark, Bednárika, 

aby uviedol detaily toho, tých ustanovení a tých zmien. 

A následne sme diskutovali aj s pani Aurichtovou, pani 

starostkou, ktorá je prihlásená, ktorá predloží aj nejaký 

pozmeňovací návrh. My sme si to vydiskutovali počas rok, 

pred týmto bodom a našli sme zhodu na nejakom, na nejakej 

textácii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, Andrej Bednárik,  

nech sa páči. 

Mgr. Ing. Paulína   P o l o n y o v á , vedúca referátu 

technických činností a špeciálneho stavebného: 

Ak dovolíte, ja by som si teda zobrala úvodné slovo.  

Obsahom predkladaného materiálu je opis jednotlivých 

krokov a ich zdôvodnenie, teda krokov smerujúcich k cieľu 

predkladaného materiálu, ktorým je prevod vlastníckeho 
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práva a zmena druhu dotknutých rozostavaných inžinierských 

stavieb  kruhovej, k podzemnej kruhovej križovatky 

a vjazdov do autobusovej stanice.  

Materiál poskytuje zdôvodnenie záujmu hlavného mesta 

na zmene vlastníckeho práva a na zmene druhu rozostavaných 

inžinierských stavieb. Zároveň opisuje potrebné právne 

kroky smerujúce k dosiahnutiu zámeru hlavného mesta, 

poskytuje zdôvodnenie jednotlivých zvolených právnych 

krokov a v neposlednom rade zahŕňa charakteristiku spôsobu 

garancie zachovania verejného záujmu a požanovaného účelu 

užívania dotknutých komunikácií aj po prevode vlastníckeho 

práva a následnej zmene druhu stavby spojenej so zmenou 

účelu užívania.  

Navrhovaným postupom je uzatvorenie zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva k rozostavaným stavbám, obsiahnutím 

konštatácie o prechode práv a povinností zo stavebného 

povolenia, zahŕňajúca dojednanie zmluvných strán 

o zachovaní verejného účelu komunikácie ako verejnej 

účelovej komunikácie, ktorá bude verejným priestranstvom 

funkčne napojená na sieť miestnych komunikácií, po ktorých 

bude chodiť v jednom prípade verejná, v druhom aj verejná 

hromadná doprava. 

Spolu s uvedeným právnym vzťahom vznikne právny vzťah 

zabezpečujúci iné právo stavebníka k nehnuteľnosti pre 

potreby stavebného konania.  
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Následné, následne po uzatvorení potrebných právnych 

vzťahov hlavné mesto spolu s investorom ako budúcim 

stavebníkom oznámia stavebnému úradu zmenu stavebníka na 

podklade prechodu vlastníckeho práva k stavbe a súčasne 

požiadajú stavebný úrad o zmenu stavby pred dokončením, 

ktorej obsahom bude zmena druhu stavby, zmena zamýšľaného 

účelu užívania so zachovaním podmienok a požiadaviek na ich 

užívanie podľa obsahu žiadosti o zmeny stavby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďaku, ďakujem veľmi pekne.  

Čakal som po minulej ťažkej diskusii trošku ľudskej, 

ľudskejšiu reč, vysvetliť úplne jednoducho o čo ide. Môžem 

to. Ja už som to raz vysvetlil na stretnutí s poslancami, 

druhýkrát o tom bola diskusia na na mestskej rade, ale 

ďakujem veľmi pekne kolegom.  

Viete, že ide o tú rampu, ktorá vchádza a ktorá 

vychádza z kruhového objazdu a o ten kruhový objazd. Ide 

o to, aby sa o to mesto nemuselo starať, pretože ročne sa 

odhaduje, že tam, tam bude okolo sedemdesiattisíc Eur na tú 

starostlivosť. Je to aj miesto, z ktorého majú prístup do, 

na mnohé technológie, ktoré sa týkajú autobusovej stanice 

a šopingmola (shopping MÓLO), ktorý tam vzniká.  
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Tam je, samozrejme, v tej zmluve, ktorá to, ktorú my 

riešime obsa, je garancia, že to ostane verejné a bude 

mesto určovať to, aký režim tam má byť, napriek tomu, že sa 

o to nebude starať. 

Chcem povedať, že tento developer dal do vylepšenia 

projektu ulice Mlynské Nivy po mojom nástupe do funkcie 

skoro milión a pol Eur, kde tie zmeny, o ktorých sme 

hovorili, či to bola premiestnenie cyklotrasy, alebo širšie 

chodníky boli urobené.  

Takže, my sme ako keby sa usilujeme partnersky 

fungovať s týmto subjektom.  

A nevidím, minule tu padali nejaké slová, že 

umožňujeme mu vstupovať do nejakých objektov, alebo 

umožňujeme mu developovať. Nič z toho nie je pravda. Ten 

človek tam bude môcť používať tú cestu takisto, ako ju bude 

používať po tomto schválení, kde, teda ten človek, celý ten 

subjekt. To je vstup do parkoviska autobusovej stanice 

a a nového obchodného centra. Ide tu najmä o to, že kto sa 

o to bude starať a kto do toho bude dávať peniaze.  

Problém je, že ich viera v rýchlosť a a promptnosť 

mesta pri možnej oprave, závadem, alebo hocičo podobnom na 

tejto komunikácii je slabá. Tým pádom oni chcú mať tento 

citlivý uzol pod kontrolou. Okrem iného je tam aj 

vykurovanie tej vozovky elektrické a a podobne.  
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Takže iba to som chcel objasniť, že, že minule tu bol 

okolo tak, okolo toho taká, podľa mňa, búrlivá diskusia, 

mohli sme si za to aj my ako magistrát, ktorí sme to slabo 

objasnili túto vec.  

A pani starostka,  

nech sa páči. 

Pani Čahojová má ešte faktickú, nech sa páči. 

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

Tieto podmienky, ktoré sú zapracované do tej, alebo 

budú zapracované do tej zmluvy o zachovaní tej verejnej 

funkcie a tak ďalej, že nakoľko bude, budú môcť byť 

prenesené, ak by naozaj prišlo k zmene vlastníka? Do 

budúcna?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Možno rovno aj odpovedajme.  

Poprosím sekciu. 
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Mgr. Ing. Paulína   P o l o n y o v á , vedúca referátu 

technických činností a špeciálneho stavebného: 

Čiže na základe a teda, trošku som horšie rozumela, 

ale teda ak som dobre pochopila.  

Na základe zmluvy o prevode vlastníctva  dôjde 

k prevodu vlastníckeho práva. Táto zmluva je podkladom 

žiadosti o zmenu stavebníka a zmenu, povolenia zmeny stavby 

pred dokončením pre stavebný úrad. Stavebný úrad je viazaný 

obsahom tejto dohody, ktorá je súčasťou žiadosti. Stavebný 

úrad vydáva rozhodnutie o povolení zmeny stavby na základe 

a v súlade s obsahom žiadosti. Obsah žiadosti sa, je, je 

takto pretransformovaný aj do kolaudačného rozhodnutia. Na 

základe rozhodnutia Najvyššieho súdu je obec ako stavebný 

úrad povinná zachovať verejný záujem. V tomto prípade 

verejný záujem zachováva tak, že obsah žiadosti o zmenu 

stavby, obsah časti, ktorá obsahuje zabezpečovanie 

verejného záujmu pretra, je, je povinný stavebný úrad 

pretransformovať do kolaudačného rozhodnutia. Stavba je 

takto skolaudovaná s podmienkami obsiahnutými v kolaudačnom 

rozhodnutí, ktoré sú podmienkami, ktoré si zmluvné strany 

dohodli a to je práve verejná dostupnosť, verejný účel 

komunikácie  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 242 

Mgr. Ing. Paulína   P o l o n y o v á , vedúca referátu 

technických činností a špeciálneho stavebného: 

a všetko ostatné čo som spomínala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja to iba zjednoduším.  

Bude to platiť aj keby chcel nový majiteľ predať ten, 

ten majetok, hej? Lebo to bola základná otázka.  

Mgr. Ing. Paulína   P o l o n y o v á , vedúca referátu 

technických činností a špeciálneho stavebného: 

Áno, bude.  

Bude to platiť pre každého nadobúdateľa.  

Mgr. Soňa   B e l á k o v á ,   oddelenie majetkových 

vzťahov: 

Áno. Kolaudačné rozhodnutie je ako keby rodným listom 

stavby. A každý ďalší vlastník. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujeme. 
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Pani starostka to je, jej to stačí a myslím, že sme 

to pochopili. 

Ďakujem veľmi pekne, kolegyne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

V podstate to bude vecou môjho riadneho príspevku, 

chcela som len zareagovať, že tak ako je teraz predložená 

tá zmluva, ktorú máme, o ktorej máme hlasovať, tak má vážne 

právne nedostatky o tom, že či je dostatočne 

vyšpecifikovaný a právny titul vzniku toh tejto zmluvy. 

Pretože k tejto zmluve predchádzala Zmluva o spolupráci 

medzi hlavným mestom a investorom, ktorý sa zaviazal 

bezodplatne previesť stavbu cestnej infraštruktúry do 

vlastníctva hlavného mesta.  

Toto sú potom tie vstupy, ktoré teraz sú v rámci toho 

predloženého materu ma materiálu, nie sú jeho obsahom a ja 

to považujem teda za chybu, ale snažím sa ju teda v tom 

pozmeňovacom návrhu napraviť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Ideme ďalej. A potom idete.  

Nech sa páči, teraz váš príspevok, v ktorom pôjde ten 

pozmeňovák.  

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

Uhm. 

Ja by som chcela sa vrátiť k tomu, že v podstate toto 

zastupiteľstvo a vôbec toto súčasné vedenie mesta si, podľa 

mňa, veľmi dobre nastavilo, že chceme byť hrdé mesto 

a chcema byť, chceme byť sebavedomé mesto.  

Dnes ale máme pred sebou bod, v ktorom jasne 

priznávame, že teda nemáme na to, aby sme dokázali 

spravovať strategickú, strategický majetok, akým je teda 

cestná doprava a radšej to odovzdávame stavebníkovi, 

pretože proste osemdesiattisíc ročne je záťaž, ktorá je asi 

teda nie je možné že dobre vynaložená, ale predstava 

hlavného mesta a my musíme držať nejakú líniu, aj keď teda 

možno nie sme stotožnení s tými krokmi, ktoré boli, tak 

predchádzajúce vedenie s v rámci Zmluvy o spolupráci 

vyjednala, že bezodplatne stavebník investor prevedie túto 

cestnú stavbu do vlastníctva hlavného mesta. A tým pádom 

finančný nárok investora voči hlavnému mestu nie je nijako 

špecifikovaný. A ak vykonal nejaké úkony, ktoré boli nad 

rámec toho, čo mal dojednané, tak to bolo teda z jeho vôle, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 245 

alebo z vôle toho, že chcel zveľadiť tú investíciu a zvýšiť 

teda možnože, ja neviem, proste jej hodnotu.  

Bez ale hlavného mesta by sa investor nedostal 

k tejto investícii, nijako by ju nevedel zrealizovať, a to, 

že mu to mesto umožnilo, tak bolo určite pre prospech toho 

investora. Nakoniec, je to úplne logické a správne. Ja si 

myslím, že takýto aktéri v území sú veľmi podstatní. Pre 

Bratislavu sú dôležití. To ale neznamená, že Bratislava 

a my ako zvolení zástupcovia nemáme do dôsledku hájiť 

záujmy hlavného mesta.  

A doteraz sa naozaj nestalo, ani za žiadneho vedenia 

od roku 89, aby hlavné mesto sa zbavovalo strategického 

mat, strategického majetku, pretože sa oňho nevie starať. 

Pretože aj iné križovatky, iné veci, ktoré sú dôvodom 

možnože na to, že neni, nie je úplne funkčné mesto, nie sú 

dôvodom na vzdanie sa majetku.  

Preto ale že už teda tento materiál nejako máme 

predložený a treba s ním proste pracovať, mám spracovaných 

desať bodov, v ktorom vysvetľujem, môžem to potom zaslať 

poslancom, nejdem to teraz čítať. 

Čo je napodstatnejšie v rámci toho povedať, tak je, 

že v rámci materiálu, ktorý nám bol predložený, bola 

zamlčaná tá zmluva, ktorá som sa musela dohľadať naozaj na 

materiáloch zverejnených, nie je predmetom materiálu. Je 
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dôležité sa o túto zmluvu ale ooprieť, pretože tak, ako 

máme dnes predložený materiál, tá prevodná zmluva by bola 

v rozsahu neplatná pre svoju neurčitosť.  

To, že je tam povedané, že musí ten, kto nadobudne 

ten majetok, to poskytnúť verejnej doprave, to je strašne 

vágne vyjadrenie. Naozaj, my musíme zakotviť, že to môže 

byť ktorýkoľvek prevádzkovateľ dopravy, pretože nám sa môže 

stať, že sa tam nakoniec budú vpúšťať iba určití prev 

prevádzkovatelia dopravy a môže mať mesto vtedy predstavu, 

nie teraz, my ne ne nerobíme, ne nepríjmame uznesenia, 

ktoré sú na tieto dva roky, alebo na ďalšie štyri. My 

prijímame uznesenia, ktoré môžu byť platné a môžu byť 

problémom za pätnásť, dvadsať rokov. Vieme, ako dopadli 

voľby v Bratislavskom samosprávnom kraji. Kľudne sa môže 

stať, že proste bude táto naša zmluva, alebo to, čo dneska 

chceme schváliť, bude zneužité a bude nám ľúto, že sme 

proste hlasovali za niečo, čo možno sa dalo podchytiť.  

Ja som požiadala hlavné mesto, aby vypracovalo právnu 

analýzu rizík a výsledkom, musím povedať s ľútosťou je 

súhrn výhod a rizík, v ktorom konštatujeme, že sa nevieme 

o túto cestu starať.  

Takže, to nie sú riziká, ale že sa nevieme starať 

o cestu. Dôležité bolo vy vypichnúť tie riziká, ktoré 

zabezpečia, že dlhodobo zostane tento majetok pod kontrolou 

hlavného mesta.  
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Preto som pripravila a prejednala som to aj s vedením 

hlavného mesta a rovnako s investorom, ktorý povedal teda, 

že nemá s tým najmenší problém. Takže, keď s tým nemá vô 

(gong)  nikto problém, tak popro 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Po pop poprosím o predĺženie pani starostky.  

Pani, nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Takže ako pokračujem v tom úvodnom príspevku.  

Pripravila som teda pozmeňujúci návrh, kde navrhujem 

doplniť do uznesenia: 

V časti A v bode prvom druhá veta:  

Uzavretím zmluvy o prevode vlastníckeho práva dôjde 

k bezodplatnému prevodu majetku, pričom hodnotu nákladov si 

spoločnosť Stanica Nivy esero (s. r. o.) zohľadní vo svojej 

účtovnej evidencii podľa znaleckého posudku a nákladov. 

Podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti Stanica Nivy potvrdí, 

že s ohľadom na vybudovanie stavby a jej nadobudnutie, nemá 

voči hlavnému mestu Slovenskej republiky  žiadne finančné 

nároky. 
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Tak ako to bolo predložené doteraz, vznikali právne 

riziká, že nadobúdateľ si ešte môže voči hlavnému mestu 

straty uplatňovať.  

Týmto uznesením sa v podstate nuluje a na a nad 

nadväzuje to na už podpísanú Zmluvu o spolupráci. 

Ďalej v bode bé (B) doplniť v bode jedna tretiu vetu: 

V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa nadobúdateľ 

zaviaže zachovať účelové určenie a charakter verejnej 

účelovej komunikácie podzemnej kruhovej križovatky a po jej 

dokončení a kolaudácii, pričom sa nadobúdateľ v zmluve 

zaviaže, že umožní voľný vstup, prejazd a výjazd pre každú 

osobu, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie dopravy.  

Bod cé (C) doplniť v bode jedna štvrtú vetu 

uznesenia: 

V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa zriadi 

predkupné právo k stavbe v prospech prevodcu, a to za cenu 

nula v prípade akéhokoľvek scudzenia stavby, vrátane vkladu 

tejto nehnuteľnosti do inej spoločnosti.  

Ak by mal byť problém nula Eur, tak tam dajme jedno 

euro. Lebo myslím, že tak to bolo postavené aj návrh teda 

predkupného práva medzi hlavným mestom a Starým Mestom.  
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Vrátane vkladu tejto nehnuteľnosti do inej 

spoločnosti. Lehota na uplatnenie predkupného práva je 

štyri mesiace, 

V bode dé (D) zmeniť a doplniť v bode tri druhú vetu 

uznesenia, tak ako bolo v bode A: 

že beplatnému prevodu majetku, pričom hodnota 

nákladov si spoločnosť Niva, eee spoločnosť Stanica Nivy 

zohľadní vo svojej účtovnej evidencii podľa znaleckého 

posudku a nákladov.  

Podľa tejto zmluvy o prevode nehnuteľnosti Stanica 

Nivy esero (s. r. o.) potvrdí, že s ohľadom na vybudovanie 

stavby a jej nadobudnutie nemá voči hlavnému mestu žiadne 

finančné nároky.  

Ďalej doplniť v bode tri tretiu vetu uznesenia: 

V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa nadobúdateľ 

zaviaže zachovať účelové určenie a charakter verejnej 

účelovej komunikácie podzemnej kruhovej križovatky a po jej 

dokončení a kolaudácii, pričom sa nadobúdateľ v zmluve 

zaviaže, že umožní voľný prístup, prejazd a výjazd pre 

každú osobu, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie dopravy.  

V bode e doplniť v bode tri štvrtú vetu: 

V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa zriadi 

predkupné právo k stavbe v prospech prevodcu. Pre prípad 

akéhokoľvek scudzenia stavby, vrátane vkladu tejto 
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nehnuteľnosti do inej spoločnosti. Lehota na uplatnenie 

predkupného práva je opäť štyri mesiace. 

Tie body sa opakujú, pretože tie uznesenia mali 

v podstate podobné znenie. Takže keď dôjde k úprave, musí 

sa premietnuť aj na ostatné body.  

Dokončím. Doplniť medzi podmienky novú podmienku 

číslo tri: 

Spoločnosť Stanica Nivy  esero (s. r. o.) ako aj jej 

každý ďalší právny nástupca vo vlastníctve stavieb 

zabezpečí voľný vstup, výjazd, prejazd, výjazd, prechod 

verejnosti a každej osobe, ktorá má oprávnenie 

na prevádzkovanie dopravy. 

Musí to byť prečítané, pretože keď je to pozmeňovací 

návrh, nechceme mať chybné uznesenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím že vy ste dohodnutí, ale prosím vás, iba 

nám to povedzte, že je to v poriadku, aby sme mohli ísť 

ďalej. 
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Ďakujem veľmi pekne pani starostke za to, že budeme 

kľudnejší v tomto ohľade. 

Nech sa páči, naše oddelenie, sekcia, potvrďte to.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno, za nás je to v poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne ešte raz pani starostke a poďme 

ďalej. 

S faktickou pán Petrovič. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel zareagovať na príspevok pani 

starostky.  

Ja som sa bol na ten predmetný kruháč pozrieť, aj som 

sa stretol s developerom a ja mám za to, že sa nejedná 

o strategický uzol pre mesto a že teda mesto sa ne nevzdáva 

nejakého strategického dôležitého dopravného uzlu, keďže sa 
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jedná o tú podzemnú stavbu. A tá stavba je naozaj iba 

prístupom k ich ofisovým (office) priestorom na jednej 

strane a ku priestorom obchodného centra.  

Pre mňa by bola situácia iná, keby cez tú podzemnú 

časť sme sa dostávali, teraz to trošku nadnesiem, jediným 

možným spôsobom do Ružinova, čo v tomto prípade, 

samozrejme, nie je téma, lebo horná časť tej, tej cesty 

Mlynské (gong) Nivy ostáva v ru 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja sa stotožňujem presne s týmto názorom. Nejde 

o žiadnu veľkú strategickú, ako v tomto prípade pre 

Bratislavu dopravnú križovatku, alebo stavbu.  

Pán poslanec Buocik faktická. 

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

Veľmi krátko, pán primátor. Ďakujem pekne. 

V pani starostka otvorila úplne ešte iný problém, 

o ktorom som ja hovoril na tom minulom zastupiteľstve. 

Vysvetlila ho, myslím že  celkom, celkom dobre.  
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Ja len môžem zopakovať, že teda mňa mrzí, že to vecné 

bremeno sa bude zriaďovať aj tak teda za, za tú nízku sumu.  

Ale ako keby necítim viacej k tomu povedať. Myslím, 

že minule, (poznámka: odkašľanie) pardon, tá debata bola 

teda dostatočná.  

Ale áno, treba si uvedomiť, že aj do budúcna ten 

problém, ktorý otvorila pani starostka Aufrichtová, on on 

otvára niekoľko ďalších  ako keby náväzných otázok. Hej? Je 

to, je to určite dôležité a hodné toho, aby sme sa tomu do 

budúcna venovali.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Absolútne súhlasíme.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán pos starosta Chren,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Veľa bolo povedané, mňa tento bod naozaj zaujal, 

a preto som sa snažil prísť na to, že ako sme sa vôbec do 

tohto bodu dostali. Taký môj záver je, že v minulosti veľmi 

silno pochybil tak hlavné mesto, ako aj súkromný developer.  

Štandardným riešením v takomto prípade by totiž bolo, že si 

developer prenajme od nás pozemok, alebo si vybaví vecné 

bremeno na pozemok, vybuduje si vjazd do garáže a tá stavba 

je jeho, alebo prípadne ju potom odovzdá mestu, podľa toho, 

aký typ stavby to je.  

Tu sa však konalo na základe Zmluvy o spolupráci. Ja 

vždycky zbystrím, keď počujem zmluvu o spolupráci, lebo 

zmluva o spolupráci môže niekedy fungovať ako taký zastretý 

právny úkon, že keď si niekto myslí, že mu niečo neprejde 

cez zastupiteľstvo, že neprejde nájom, neprejde vecné 

bremenbo, tak na zmluvu o spolupráci netreba súhlas 

mestského zastupiteľstva a môže si to primátor poza bučky 

podpísať len tak sám. 

A keby sa nepostupovalo takýmto spôsobom, tak dnes tu 

naozaj neriešime vôbec žiaden problém, preto som sa tak 

trošku s podozrením pozeral na tento bod. A hovorím to 

úplne na rovinu.  

A zároveň chcem veľmi pekne poďakovať za tú analýzu 

prínosov a nákladov, lebo to je presne to, čo sme 

potrebovali vidieť.  
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Keby sme neschvaľovali tento bod, tak možno paradoxne 

budem tým, ktorý o pár mesiacov príde a povie, však donúťme 

toho developera platiť nám za tú údržbu toho kruhového 

objazdu, lebo je to hlavne preňho a prečo sa oň mesto má 

starať na vlastné náklady. Je úplne jednoznačné, že by bolo 

vyhadzovaním peňazí obyvateľov tohto mesta, keby my sme 

mali platiť osemdesiat alebo stotisíc Eur ročne údržbu 

kruhového objazdu, ktorý primárne slúži jednému súkromnému 

developerovi.  

A preto. Ešte raz. Ďakujem za tú analýzu prínosov, 

nákladov, ďakujem pani starostke Aufrichtovej za to, že 

odstránila niektoré nedostatky, ktoré nás vystavovali 

právnym rizikám. A som presvedčený, že je v záujme 

obyvateľov mesta Bratislavy, aby sme tie náklady na 

starostlivosť preniesli na toho, kto z toho bude mať aj 

výhody. 

Preto budem hlasovať za tento bod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za toto ujasnenie. Pretože presne 

túto optiku sme mali my, že, akože my by sme sa starali 

v podstate o preňho dôležitý bod, nie o pre nás dôležitý 

bod, hej?  

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

Ďakujem, pán primátor.  

Ja len jednu poznámku.  

apriek tomu, že som sa spracovateľa teda už pýtala, 

je to, teda to doplnenie uznesenia, ktoré predložila 

kolegyňa Aufrichtová, už bolo prerokované s mestom.  

Čiže, v podstate je to, je to akože v poriadku? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. Nejak 

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:. 

sme sa dneska rýchlo dali dokopy a a si to prešli 

a sú s tým v poriadku. Takže.  

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 
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Č ppprepáčte. Organizačné?  

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

Len aby sme sa akože. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu.  

Prečo bola červeným, organizačné? Čo to znamená?  

Aby som to vedel, že. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej, nech sa páči. 

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

Ja ne nepotrebujem, len faktickú mi nebralo a neviem 

prečo mi celý deň neberie faktické, tak poprosím, nech sa 

možno niekto pozrie.  

Prosím právne oddelenie, máme nechať v tom uznesení 

návrhu nulu, alebo jedno euro?  

Dobre. Tak autoremedúrou jedno euro. V tom, čo som 

podal podala písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, takže návrhová komisia jedno euro. Nie nula. 

Dobre?  

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme návrh od pani poslankyne Aufrichtovej.  

Bola to, bolo to celé prečítané, ale pre tých, ktorí 

nie sú, ktorí sú trošku dezorientovaní, len pripomeniem.  

V tých zmenách v časti jedna sa týka iba eee 

k uzavretiu zmluvy o prevode bezodplatného prevodu. 

Jedná sa o zachovanie účelu komunikácie kruhovej 

križovatky a rovnako aj podzemnej, teda aj komunikácie. 

A pri prevode predkupného  práva sa sa tá cena mení 

na jedna, oproti tomu, čo hovorila pani Aufrichtová. 

A takisto aj v tom, v tej časti, v bode, kde sa 

v časti v bode tri mení tá nula na jedno euro.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Inak, je to tak, ako to prečítala do mikrofónu pani 

Aufrichtová po dohode s mestom aj s developerom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 18-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. 

ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech 
spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 
návrh p. Africhovej 

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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  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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  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. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli ako o celku zo 

zapracovaním pripomienok pani Aufrichtovej.  

Čiže, predaj a vecné bremeno, tak ako máte uvedené 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa jeden, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 18-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. 

ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech 
spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

 

 Prítomní: 39 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

M. Debnárová  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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

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 stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, 

a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica 

Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

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

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

znení neskorších predpisov prevod vlastníckeho práva k 

rozostavaným stavebným objektom SO.IS.005 Podzemná 

kruhová križovatka a SO.IS.106 Mlynské nivy – podzemný 

vjazd III. (komunikácia) [oba realizované na základe 

právoplatných stavebných povolení] nachádzajúcich sa 

na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 21844/2 – 

ostatná plocha vo výmere 8 753 m², k. ú. Staré Mesto, 
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LV č. 8295, na častiach pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 21844/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 

102 m², parc. č. 21844/11 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 1 131 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 

7076, a na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

9765/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 2 125 

m², k. ú. Nivy, do vlastníctva spoločnosti Stanica 

Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, 

IČO 50861930, v hodnote 7 210 000,00 Eur vrátane DPH 

podľa ZP č. 102/2020 zo dňa 20. 08. 2020, ktorú 

spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské 

nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, vynaložila 

v súvislosti s prípravou a realizáciou týchto 

stavebných objektov. Uzavretím zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva dôjde k bezodplatnému prevodu 

majetku, pričom hodnotu nákladov si spoločnosť Stanica 

Nivy s. r. o., zohľadní vo svojej účtovnej evidencii 

podľa znaleckého posudku a nákladov. Podľa zmluvy o 

prevode nehnuteľnosti Stanica Nivy s. r. o., potvrdí, 

že s ohľadom na vybudovanie stavby a jej nadobudnutie 

nemá voči hlavnému mestu SR Bratislave žiadne finančné 

nároky. V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa 

nadobúdateľ zaviaže zachovať účelové určenie a 

charakter verejnej účelovej komunikácie podzemnej 

kruhovej križovatky po jej dokončení a kolaudácii, 

pričom sa nadobúdateľ v zmluve zaviaže, že umožní 
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voľný vstup, prejazd a výjazd pre každú osobu, ktorá 

má oprávnenie na prevádzkovanie dopravy. V zmluve o 

prevode vlastníckeho práva sa zriadi predkupné právo k 

stavbe v prospech prevodcu, a to za cenu 1,00 Eur pre 

prípad akéhokoľvek scudzenia stavby, vrátane vkladu 

tejto nehnuteľnosti do inej spoločnosti. Lehota na 

uplatnenie predkupného práva sú štyri mesiace, 

2. podľa článku 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zriadenie vecného 

bremena práva stavby k rozostavaným stavebným objektom 

SO.IS.005 Podzemná kruhová križovatka, SO.IS.106 

Mlynské nivy – podzemný vjazd III. (komunikácia) [oba 

realizované na základe právoplatných stavebných 

povolení], v rozsahu časti pozemku registra „E“ KN 

parc. č. 21844/2 – ostatné plochy vo výmere 2 454 m² 

(diel č. 1), k. ú. Staré Mesto, podľa GP č. 117/2020 

zo dňa 08. 07. 2020 spočívajúceho v povinnosti 

povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 

stavebných objektov, užívanie, prevádzkovanie, 

zabezpečovanie údržby, opravu, úpravu a rekonštrukciu, 

modernizáciu, akékoľvek iné stavebné úpravy stavebných 

objektov a ich odstránenie, vrátane práva vstupu, 

prechodu pešo a prejazdu dopravnými prostriedkami, 

pôsobiace „in rem“ v prospech spoločnosti Stanica Nivy 

s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 

50861930, ako vlastníka rozostavanej stavby 
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Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, za 

odplatu v sume 49 810,35 Eur, 

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

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

znení neskorších predpisov prevod vlastníckeho práva k 

rozostavanému stavebnému objektu SO IS.105.1 Šagátová 

vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. 

(realizovaný na základe právoplatného stavebného 

povolenia), v rozsahu časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 9871/148 – ostatné plochy vo výmere 136 m² 

(diel č. 1), k. ú. Nivy, podľa GP č. 123/2020 zo dňa 

16. 07. 2020, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy 

s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava, IČO 

50861930, v hodnote 18 700,00 Eur vrátane DPH podľa ZP 

č. 103/2020 zo dňa 20. 08. 2020, ktorú spoločnosť 

Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 

Bratislava, IČO 50861930, vynaložila v súvislosti s 

prípravou a realizáciou tohto stavebného objektu. 

Uzavretím zmluvy o prevode vlastníckeho práva dôjde k 

bezodplatnému prevodu majetku, pričom hodnotu nákladov 

si spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., zohľadní vo 

svojej účtovnej evidencii podľa znaleckého posudku a 

nákladov. Podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti Stanica 

Nivy s. r. o., potvrdí, že s ohľadom na vybudovanie 

stavby a jej nadobudnutie nemá voči hlavnému mestu SR 

Bratislave žiadne finančné nároky. V zmluve o prevode 
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vlastníckeho práva sa nadobúdateľ zaviaže zachovať 

účelové určenie a charakter verejnej účelovej 

komunikácie podzemnej kruhovej križovatky po jej 

dokončení a kolaudácii, pričom sa nadobúdateľ v zmluve 

zaviaže, že umožní voľný vstup, prejazd a výjazd pre 

každú osobu, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie 

dopravy. V zmluve o prevode vlastníckeho práva sa 

zriadi predkupné právo k stavbe v prospech prevodcu, a 

to za cenu 1,00 Eur pre prípad akéhokoľvek scudzenia 

stavby, vrátane vkladu tejto nehnuteľnosti do inej 

spoločnosti. Lehota na uplatnenie predkupného práva sú 

štyri mesiace, 

4. podľa článku 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zriadenie vecného 

bremena práva stavby k rozostavanému stavebnému 

objektu SO.IS.105.1 Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu 

autobusovej stanice I. (realizovaný na základe 

právoplatného stavebného povolenia), v rozsahu časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/148 – ostatné 

plochy vo výmere 136 m² (diel č. 1), k. ú. Nivy, podľa 

GP č. 123/2020 zo dňa 16. 07. 2020, spočívajúceho 

v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť 

umiestnenie stavebného objektu, užívanie, 

prevádzkovanie, zabezpečovanie údržby, opravu, úpravu 

a rekonštrukciu, modernizáciu, akékoľvek iné stavebné 

úpravy stavebného objektu a jeho odstránenie, vrátane 
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práva vstupu, prechod pešo a prejazd dopravnými 

prostriedkami, pôsobiace „in rem“ v prospech 

spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské 

nivy 16, Bratislava, IČO 50861930, ako vlastníka 

rozostavanej stavby Polyfunkčný objekt Autobusová 

stanica Mlynské Nivy, za odplatu v sume 4 599,30 Eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k stavebným 

objektom a zmluva o zriadení vecného bremena budú zo 

strany žiadateľa podpísané súčasne do 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy 

nebudú žiadateľom v uvedenom termíne podpísané, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k stavebným 

objektom bude deklaráciou zmluvných strán o súčasnom 

prechode práv a povinností zo stavebného povolenia a 

bude verejným priestranstvom v zmysle § 2b ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, a v neposlednom rade bude 

účelovou komunikáciou, po ktorej bude chodiť verejná 

doprava. 

3. Spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., uhradí odplatu za 

zriadenie vecného bremena podľa bodu 2 a 4 tohto 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 270 

uznesenia do 30 dní od podpísania zmluvy o prevode 

vlastníctva k rozostavanej stavbe podzemnej kruhovej 

križovatky a zmluvy o zriadení vecného bremena 

obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., ako aj jej každý 

ďalší právny nástupca vo vlastníctve stavieb zabezpečí 

voľný vstup, vjazd, prejazd, výjazd a východ 

verejnosti a každej osobe, ktorá má oprávnenie na 

prevádzkovanie dopravy. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že: 

- značná časť technológií a zariadení nevyhnutne 

potrebných k obsluhe a zabezpečeniu bezpečnej 

funkčnosti stavby budú vo vlastníctve spoločnosti 

Stanica Nivy s. r. o., resp. subjektov patriacich do 

skupiny HB Reavis, a zároveň sa nachádzajú aj na 

pozemkoch, resp. v priestoroch, ktoré nie sú vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ale vo 

vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., resp. 

subjektov patriacich do skupiny HB Reavis, 

- dodávka energií potrebných k prevádzke stavby a jej 

technológií (napr. kalové čerpadlá pre odvádzanie 

dažďových vôd, ventilátory pre odvetrávanie, elektrické 

vyhrievanie vjazdov, kamerový dohľad a EPS) je 

zabezpečovaná z okolitých stavebných objektov, ktorých 
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vlastníkom nie je hlavné mesto SR Bratislava, ale 

spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., resp. iné subjekty zo 

skupiny HB Reavis,  

- realizácia stavby je nerozlučne spätá s vysokými 

investičnými nákladmi, ktoré znáša žiadateľ, 

- údržba, opravy a revízie stavby sú spojené s 

vynakladaním značných pravidelných nákladov a predbežne 

sa odhadujú v sume cca 80 000,00 Eur ročne, 

- stavba bude okrem novej autobusovej stanice obsluhovať 

aj ďalšie stavebné objekty v dotknutej zóne, ktoré nie 

sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

- nie je účelné ani hospodárne, aby predmetné stavebné 

objekty vlastnilo a prevádzkovalo hlavné mesto SR 

Bratislava. Pri tvorbe mechanizmu vzájomného 

vysporiadania finančných nárokov v súvislosti 

s prevodom vlastníckeho práva k predmetným stavebným 

objektom sa zohľadnila skutočnosť, že na výstavbu 

stavebných objektov neboli zo strany hlavného mesta SR 

Bratislavy vynaložené žiadne finančné prostriedky. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RAČA, PARC. Č. 8982, PRE LUKÁŠA 
HULANSKÉHO – VÍNO HULANSKÝ A PARC. 
Č. 8187, PRE JAROSLAVA PAJDLHAUSERA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo devätnásť, Návrh na schválenie 

prípadu osobiné hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu pozemkov v Bratislave, v Rači, pre Víno Hulanský a 

pre Jaroslava Pajd Pajdlhausera. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán starosta Drotován,  

nech sa páči. 

Mgr. Michal   D r o t o v á n ,   starosta Mestskej časti 

Bratislava Rača: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel poďakovať, že tento materiál teda 

prišiel  

Tí dvaja vinári sú osvedčení, majú územie, ktoré pri 

je priľahlé týmto parcelám, takže verím tomu, že 

zastupiteľstvo pod to podporí. Je to naozaj na pestovanie 
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vinohradu a viniča a v podstate je to nejaké scelovanie 

toho územia, o ktoré sa starajú. 

Pán Hulanský má také väčšie vinárstvo, pán 

Pajdlhauser má v podstate drobný vinohradník, takže verím, 

že to podporíte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani poslankyňa Antalová. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja možno len doplním veľmi krátku informáciu. 

Jedná sa o zanedbané, zarastené vinohrady, ktoré sú  

bezprostredne aj susediace s funkčnými vinohradmi, kde sa 

naozaj pestuje vinič.  

A je naozaj dobré, alebo teda rozumné prenajať tieto 

zanedbané vinohrady týmto račianskym vinohradníkom 

a vlastne pomôcť im v tých ďalších aktivitách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta, pán poslanec Pilinský. 

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

Ďa ďakujem. 

Rovnako som rád, že teda sa pokračuje v tomto trende, 

ktoré sme tu založil, ktoré sme tu iniciovali ešte za 

primátora Ftáčnika. Pokračovalo sa v tom aj za primátora 

Nesrovnala.  

Skutočne, tá súčasná situácia s vinohradmi 

v Bratislave je bohužiaľ taká, že tie najnezadbanejšie, 

najzanedbanejšie sú práve mestské pozemky, preto sme my 

pred tými rokmi identifikovali tieto pozemky a pripravili 

sme ich tak, aby ich mohli obhospodarovať bratislavskí, 

račianski, alebo novomestskí vinohradníci, pretože si 

myslím, že to je cesta, akým spôsobom by sa mohlo uberať 

mesto pri podpore vinohradníctva a vinárstva v Bratislave.  

Toto boli teda identi indetiki identifikované ďalšie 

takéto pozemky. Ja som rád, že sa to prenajíma napriamo, 

pretože som presvedčení o tom, že my môžme byť radi, že sa 

našiel v úvodzovkách nejaký blázon, ktorý ide 

rekonštruovať, lebo to sú vinohrady, ktoré sa užívať, sa 
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v súčasnosnom stave nedajú. Tam treba úplne novú výsadbu, 

nové stĺpiky, pravdepodobne aj oplotenie, pretože extrémne 

škody spôsobuje zver, ktorá sa sťahuje z lesov do týchto 

opustených vinohradov. 

Takže skutočne môžme byť radi za to, že sa našli 

v úvodzovkách blázni, ktorí investovať idú do takýchto 

pozemkov.  

A ja budem teda rád, a ak sa aj do do budúcnosti 

pristúpi aj k ostatným takýmto pozemkom. V súčasnosti je 

kreovaná nejaká komisia, ktorá má stanoviť nejaké eee 

podmienky verejnej obchodnej súťaže. Samozrejme, že treba 

to vyskúšať, ale skutočne, ja som presvedčený o tom, že tie 

bratislavské vinohrady by mali najop obhospodarovať 

predovšetkým bratislavskí vinohradníci a vi vinári a nemali 

by sme ich ponúkať nikomu zvonka z nejakého externého 

prostredia pretože my musíme najskôr saturovať 

vinohradníkov, ktorí majú históriu, ktorí chodia na akcie, 

ktoré či už organizujú mestské časti, alebo hlavné mesto. 

Takže, určite budem rád, ak sa v tomto trende bude 

postupovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie, tak 

poprosím návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli číslo devätnásť, tak ako 

máte predložené v materiáli. 

V časti, teda schvaľujeme s podmienkami.  

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. 
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Za tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.19-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský 

a parc. č. 8187, pre Jaroslava Pajdlhausera 
 
 

 Prítomní: 41 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 278 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a 

parc. č. 8187, pre Jaroslava Pajdlhausera 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

v znení neskorších predpisov nájom pozemku 

v Bratislave, k. ú. Rača, registra „C“ KN 

parc. č. 8982 – vinica vo výmere 1 472 m², 

LV č. 10625, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský 

so sídlom Vtáčikova cesta 25, Bratislava, 

IČO 52245551, za účelom trvalého využívania predmetu 

nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo 

vinohradu tak, ako sú definované v zákone č. 313/2009 

Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších 

predpisov, na dobu určitú, odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy do 31. 12. 2040, za nájomné 

v sume 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu a vecné plnenie 

vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať 

prenajímateľovi 10 % z úrody vo forme certifikovaného 

vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a 

vinárstve v znení neskorších predpisov). Toto 

certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ 

a bude označené špeciálnymi etiketami s logom hlavného 

mesta SR Bratislavy, logom výrobcu, povinné 

náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. 

symbol hlavného mesta SR Bratislavy), určí 
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prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v 

plnom rozsahu znášať nájomca, 

s podmienkami: 

1.1 Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne 

na dohodnutý účel. V prípade nesplnenia tohto 

záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu v 

sume 1,00 Eur/m² za každý, aj začatý deň trvania 

porušenia tohto záväzku. 

2.1 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. 

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaného pozemku v 

k. ú. Rača, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský so sídlom 

Vtáčikova cesta 25, Bratislava, IČO 52245551, predkladáme 

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

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

predpisov z dôvodu, že žiadateľ hodlá predmet nájmu trvalo 

využívať ako vinice, vinohradnícke plochy alebo vinohrad 

tak, ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o 

vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. 

Žiadateľ má záujem o revitalizáciu predmetného vinohradu 

výsadbou nových štepov, obnovu opornej konštrukcie 
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poprípade záchranu viniča, ktorý stále prežíva, z dôvodu 

zlého stavu spôsobeného neobrábaním vinohradu. Žiadateľ je 

členom račianskeho vinohradníckeho spolku, združenia 

Malokarpatská vínna cesta a Cechu vinohradníkov a vinárov 

Slovenska, čo mu umožňuje propagovať račianske 

vinohradníctvo nielen lokálne, ale aj celoslovensky. 

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

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

v znení neskorších predpisov nájom pozemku 

v Bratislave, k. ú. Rača, registra „C“ KN parc. č. 

8187 – vinica vo výmere 2 654 m², LV č. 7003, pre 

Jaroslava Pajdlhausera, bytom xxxxxxx, za účelom 

trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice, 

vinohradníckej plochy alebo vinohradu tak, ako sú 

definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve 

a vinárstve v znení neskorších predpisov, na dobu 

určitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

do 31. 12. 2040, za nájomné v sume 1,00 Eur/rok/celý 

predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína – nájomca 

sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10 % z úrody 

vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 

Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších 

predpisov). Toto certifikované víno bude mať značku 

„mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami 

s logom hlavného mesta SR Bratislavy, logom výrobcu, 

povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako 
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napr. symbol hlavného mesta SR Bratislavy), určí 

prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v 

plnom rozsahu znášať nájomca, 

s podmienkami: 

2.1 Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne 

na dohodnutý účel. V prípade nesplnenia tohto 

záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu v 

sume 1,00 Eur/m² za každý, aj začatý deň trvania 

porušenia tohto záväzku. 

2.2 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. 

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaného pozemku v 

k. ú. Rača pre Jaroslava Pajdlhausera, bytom Závadská 18, 

Bratislava, 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 

žiadateľ hodlá predmet nájmu trvalo využívať ako vinice, 

vinohradnícke plochy alebo vinohrad tak, ako sú definované 

v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v 

znení neskorších predpisov. Žiadateľ sa venuje pestovaniu 

hrozna od roku 1991. V súčasnosti obrába susedné pozemky a 
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má záujem o obrobenie a scelenie obrobených plôch a 

revitalizáciu viniča, výsadbu nových štepov podľa možnosti 

v blokoch podľa odrody. Revitalizáciou vinice prispeje k 

zachovaniu vinohradu, tradícií a typického rázu krajiny. Na 

susedných pozemkoch má v úmysle vybudovať pivnicu s 

technickým zázemím a prístrešok pre ochutnávky vín. Tým sa 

chce zapojiť do aktivít Račianskeho vinohradníckeho spolku, 

akými sú „Malokarpatská vínna cesta“, „Špacírka po 

račanských pivnicách“ a ďalšie. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, POD KONTAJNEROVÝM 
STOJISKOM 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsať, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto, pod kontajnerovým 

stojiskom. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil, tak prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo dvadsať, v časti, teda, 

návrh uznesenia znie schvaľujeme s podmienkami, tak ako 

máte uvedené v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria poslanci. 
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Prítomných štyridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.20- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom 
 

 Prítomní: 41 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

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  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

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

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL 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 NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Mesto, pod kontajnerovým stojiskom 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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

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

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7674/3 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 4 m², LV č. 1656, pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Leškova 3017/8, Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení 

spoločnosťou Bytkomfort – BA, a.s., so sídlom na 

Železničiarskej 13 v Bratislave, IČO 35736275, za účelom 

vybudovania a užívania nového kontajnerového stojiska na 

triedený odpad, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 

Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 20,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

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

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako 

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

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

neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom 

na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol 

účelný. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 
5269/62 A OSTATNÉ, ŽIADATEĽKÁM 
ROZÁLII PAPPOVEJ A JULIANE 
GYETVAIOVEJ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťjedna, Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pozemky 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice, parcelné číslo 

5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane 

Gyetvaiovej. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo dvadsaťjedna, tak ako 

máte uvedené v materiáli.  

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 tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 21-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, 
žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej 

 

 Prítomní:  41 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  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 NEHLASOVAL 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. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii 

Pappovej a Juliane Gyetvaiovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. 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. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 – 

záhrada vo výmere 80 m² a parc. č. 5269/53 – ostatná 

plocha vo výmere 10 m², LV č. 1395, do výlučného 

vlastníctva Rozálie Pappovej, bytom xxxxxxxxxxxx, 

za kúpnu cenu celkove 16 267,50 Eur, 

2. 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. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/61 – 

záhrada vo výmere 96 m² a parc. č. 5269/54 – ostatná 

plocha vo výmere 7 m², LV č. 1395, do výlučného 

vlastníctva Juliany Gyetvaiovej, bytom 

xxxxxxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu celkove 18 617,25 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

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

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
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Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmet 

prevodu je aj v súčasnosti užívaný žiadateľkami. Pozemky 

tvoria neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo výlučnom 

vlastníctve žiadateliek. Na základe uvedených skutočností 

bude skutkový stav zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NEHNUTEĽNOSTI V OKRESE PEZINOK, K. 
Ú. LIMBACH, POZEMKU PARC. Č. 1213/8 
S PRÍSLUŠENSTVOM, PAVLOVI CHOVANCOVI 

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 dvadsaťdva, Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 

nehnuteľnosti v okrese Pezinok, katastrálne územie Limbach, 

pozemik parcelné číslo 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi 

Chovancovi. 

Bez úvodného slova. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja k tomuto návrhu podávam pozmeňujúci návrh, a to 

návrh na, na zmenu navrhnutého uznesenia tak, že, že text 

za kúpnu cenu sedemdesiattri Eur aj sedemdesiatosem centov, 

to znamená celkovo za sedemnásťtisícšesťstotridsaťtri Eur 

aj štyridsaťdva centov,  

navrhujem nahradiť novým textom 

za kúpnu cenu stopäťdesiat Eur za meter štvorcový, to 

znamená za kúpnu cenu celkove 

tridsaťpäťtisícosemstopäťdesiat Eur.  

Táto zmena vlastne vyplynula  z rokovania komisie 

finančnej stratégie, a teda z ceny, ktorá je trhová 

obvyklá. 

Ja som osobne bol aj prekvapený, že vôbec v Limbachu 

máme nejaký, nejaký takýto pozemok.  

Takže.  
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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: 

Dobre. 

Ďakujem pek, ďakujem pekne.  

Nikto ďalší sa neprihlásil, tak počkám, kým odovzdá 

pozmeňovací návrh pán Tešovič návrhovej komisii.  

A rovno dávam návrhovej komisii slovo. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu predsedu majetkovej komisie 

na zmenu ceny, zo sumy sedemdesiattri  na stopäťdesiat, tak 

ako uviedol. 

Čiže konečná cena bude 

tridsaťpäťtisícosemstopäťdesiat euro. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.22- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. 
Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi 

Chovancovi 
 

návrh p. Tešoviča- zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 41 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme ešte o materiáli číslo dvadsaťdva ako 

o celku so zmenou ceny zo sedemdesiattri sedemdesiatosem na 

sumu stopäťdesiat euro za meter štvorcový. 

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 tridsaťsedem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.22- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. 
Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi 

Chovancovi 
 

hlasovanie ako o celku s prijatou zmenou 
 

 Prítomní: 40 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 300 

 
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 nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. 

Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi 

Chovancovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 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. 

Limbach, obec Limbach, okres Pezinok, parc. č. 1213/8 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 239 m², LV č. 338, 

Pavlovi Chovancovi, rod. Chovanec, bytom xxxxxxxxxxxx, za 

kúpnu cenu 150,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 

35 850,00 Eur, príslušenstvom pozemku je drobná inžinierska 

stavba bez označenia súpisným číslom, v dezolátnom a 

zanedbanom stave, ktorej vlastníka sa nepodarilo zistiť, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstva 

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, nakoľko 

predmet predaja je priľahlým pozemkom k pozemkom vo 

vlastníctve kupujúceho. Ide o spoločne oplotené 

nehnuteľnosti, ktoré tvoria jeden celok. Predajom pozemku 
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parc. č. 1213/8 v k. ú. Limbach kupujúcemu sa zosúladí 

užívací stav s právnym stavom. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, V LOKALITE 
HORNÉ ŠAJBY, HUBENÉHO A KADNÁROVA, 
DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-
RAČA 

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, Návrh na zverenie pozemkov 

v katastrálnom území Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného 

a Kadnárova, do správy mestskej časti Bratislava-Rača. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo dvadsaťtri, tak ako ho 

máte uvedené v materiáli. 

Návrh uznesenia znie 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 tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali šiesti poslanci. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.23- Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do 

správy mestskej časti Bratislava-Rača 
 

 Prítomní: 40 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček NEHLASOVAL M. Kuruc NEHLASOVAL 

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 zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v 

lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do správy 

mestskej časti Bratislava-Rača 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

1. zverenie časti pozemku registra „E“ KN parc. 

č. 17334/1 – orná pôda vo výmere 3 432 m², zapísaného 
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na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, z ktorého boli GP č. 45-2/2019 odčlenené 

pozemky registra „C“ KN parc. č. 17348/72 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 82 m², parc. č. 17348/73 – 

ostatné plochy vo výmere 173 m² a parc. č. 17348/74 – 

ostatné plochy vo výmere 80 m², 

2. do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 

Bratislava, IČO 00304557, za účelom rekonštrukcie 

budovy bývalej knižnice, 

3. zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 7228 – 

ostatné plochy vo výmere 3 197 m², parc. č. 7229/1 – 

ostatné plochy vo výmere 704 m² a parc. č. 7229/2 – 

ostatné plochy vo výmere 189 m², zapísaných na 

LV č. 10625, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 

obnovy prirodzených ciest pre chodcov a cyklistov aj 

s remízkami v poliach, zverenie pozemkov v k. ú. Rača, 

a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 1607/215 – 

ostatné plocha vo výmere 91 m², LV č. 1628, a 

novovytvorených pozemkov vzniknutých podľa GP č. 16-

6/200 odčlenením z pozemkov registra „E“ KN parc. č. 

1732, parc. č. 1733, parc. č. 1734, parc. č. 1735/2, 

parc. č. 1731/2 a parc. č. 1730/2, LV č. 1628, a to 

parc. č. 1607/236 – ostatné plochy vo výmere 160 m², 
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vzniknutý z časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 

1735/2 (diel 15 vo výmere 28 m²), parc. č. 1734 (diel 

11 vo výmere 85 m²), parc. č. 1733 (diel 8 vo výmere 

47 m²), parc. č. 1607/237 – ostatné plochy vo výmere 

17 m², vzniknutý z časti pozemku registra „E“ KN parc. 

č. 1734 (diel 12 vo výmere 17 m²), parc. č. 1607/238 – 

ostatné plochy vo výmere 203 m², vzniknutý z časti 

pozemkov registra „E“ KN parc. č. 1732 (diel 6 

vo výmere 21 m²), parc. č. 1733 (diel 9 vo výmere 42 

m²), parc. č. 1734 (diel 13 vo výmere 85 m²), parc. č. 

1731/2 (diel 4 vo výmere 23 m²), parc. č. 1730/2 (diel 

2 vo výmere 32 m²) a parc. č. 22877/42 – zastavané 

plochy anádvoria vo výmere 103 m², vzniknutý z časti 

pozemkov registra „E“ KN parc. č. 1732 (diel 5 vo 

výmere 9 m²), parc. č. 1733 (diel 7 vo výmere 24 m²), 

parc. č. 1734 (diel 10 vo výmere 21 m²), parc. č. 

1735/2 (diel 14 vo výmere 4 m²), parc. č. 1731/2 (diel 

3 vo výmere 11 m²), parc. č. 1730/2 (diel 1 vo výmere 

34 m²), vrátane stavieb – spevnených plôch, ktoré sa 

na pozemkoch nachádzajú, do správy mestskej časti 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 

00304557, za účelom vybudovania parkovacích miest 

potrebných na zabezpečenie povolení a prevádzky 

materskej školy ako aj z dôvodu úpravy projektu na 

územné konanie a zabezpečenie súladu stavby s územným 

plánom,  
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s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej 

časti Bratislava-Rača v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Rača prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná 

predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej 

správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Rača podpísaný do 100 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Rača na seba preberá záväzok, 

že bude prípadné stavebné, rekonštrukčné práce a 

stavebné zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z 

vlastných finančných zdrojov, prípadne prostredníctvom 

dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych fondov. 

5. V prípade zverenia uvedeného v bode 1 tohto uznesenia 

platí podmienka, že bude prípadné stavebné, 

rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia predmetu 

zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, 

prípadne prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 
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environmentálnych fondov, alebo tretia strana so 

súhlasom mestskej časti Bratislava-Rača. 

6. V prípade zverenia uvedeného v bode 2 tohto uznesenia 

nedôjde ani k prenájmu nehnuteľností zo strany 

mestskej časti Bratislava-Rača v prospech tretích 

osôb. 

7. V prípade zverenia uvedeného v bode 3 tohto uznesenia, 

ak mestská časť Bratislava-Rača nezrealizuje projekt, 

na ktorý jej bol nehnuteľný majetok zverený, v lehote 

do 31. 12. 2025, mestská časť Bratislava-Rača je 

povinná predmet zverenia v lehote do 60 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI V 
BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, POZEMKU 
PARC. Č. 1812A PARKOVISKA 
NACHÁDZAJÚCEHO SA NA ŠINTAVSKEJ 
ULICI, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-PETRŽALKA 

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, dvadsaťštyri, Návrh na zverenie 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Petržalka, pozemku 

číslo, parcelné číslo 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa 

na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu číslo dvadsaťštyri na 

zverenie nehnuteľnosti v katastrálnom, teda v katastri 

Petržalky. 

Návrh uznesenia zie znie schvaľujeme s podmienkami 

jedna až osem. Až deväť. Tak ako máte uvedené v materiáli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali piati poslanci. 

Prítomných štyridsať. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 312 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.24- Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812a parkoviska 

nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka 

 

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

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

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. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček NEHLASOVAL M. Kuruc NEHLASOVAL 

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 zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, pozemku parc. č. 1812a parkoviska nachádzajúceho 

sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

zverenie nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ KN, parc. 

č. 1812 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 364 m², 

k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748, a stavby 

parkoviska na Šintavskej ulici v Bratislave, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava, IČO 00603201, za účelom užívania pozemku ako 

parkoviska, ktoré bude zaradené do siete parkovacej 

politiky, na dobu určitú do 31. 12. 2023, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej 

časti v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Petržalka 

prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedený účel, je 

povinná predmet zverenia v lehote 30 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Petržalka podpísaný do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku sa uzatvára na 

dobu určitú do 31. 12. 2023. 
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5. Mestská časť Bratislava-Petržalka preberie na seba 

záväzok, že údržbu, správu a nakladanie, príp. 

stavebné zhodnotenie predmetu zverenia bude realizovať 

z vlastných finančných zdrojov a vo vlastnej réžii. 

6. Mestská časť Bratislava-Petržalka preberie na seba 

záväzok, že ku dňu 31. 12. 2023 vráti predmet zverenia 

do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave, a za 

tým účelom pristúpi najneskôr do 31. 12. 2023 k 

podpisu protokolu o vrátení majetku do priamej správy 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

7. Mestská časť Bratislava-Petržalka po nadobudnutí 

účinnosti protokolu zabezpečí vo vlastnom mene a na 

vlastné náklady odstránenie dopravného značenia vo 

vlastníctve súkromnej spoločnosti umiestneného na 

predmete zverenia, za tým účelom zabezpečí 

vypracovanie projektu organizácie dopravy a urobí 

všetky právne kroky vrátane súdnych a správnych 

podaní, ktorými docieli odstránenie dopravného 

značenia situovaného ku dňu účinnosti protokolu na 

predmete zverenia. 

8. Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci s 

hlavným mestom SR Bratislava zabezpečí vypratanie 

nehnuteľného majetku, a to najmä od dopravného 

značenia a od dopravného zariadenia, zo strany 

pôvodného nájomcu v čo najkratšom čase. O priebehu 
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vypratania je mestská časť Bratislava-Petržalka 

povinná informovať hlavné mesto SR Bratislava v 

pravidelných intervaloch. 

9. Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zaväzuje v lehote 

60 dní odo dňa zverenia nehnuteľného majetku uzavrieť 

zmluvu o postúpení pohľadávok s hlavným mestom SR 

Bratislava, ktorej predmetom bude najmä odplatný 

prevod pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy voči 

bývalému nájomcovi nehnuteľného majetku na mestskú 

časť Bratislava-Petržalka. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA K 
SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU 7/8 NA 
NEHNUTEĽNOSTIACH V BRATISLAVE, K. Ú. 
NOVÉ MESTO, STAVBE SÚPIS. Č. 810 A 
POZEMKU PARC. Č. 13014, VO 
VLASTNÍCTVE JANY KICOVEJ 

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 číslo dvadsaťpäť, Návrh na uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava k spoluvlastníckemu podielu sedem 

osmín na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Nové Mesto, 

stavbe súpisné číslo 810 a pozemku parcelné číslo 

trinásťtisíc nula štrná 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej. 

Bez úvodného slova. 

Ale tam keď je aj uplatnené aj neuplatnenie, tak 

zrejme treba, však?  

Tak ja poprosím o úvadné slovo spracovateľov 

materiálu najprv a potom otvorím diskusiu. 

Nech sa páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 318 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno. Takže v súčasnosti je jedna osmina veľkosť 

spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta zverená do správy 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

My sme aj listom oslovili mestskú časť, či si praje 

uplatniť, alebo neuplatniť. 8. 12 sa nám vyjadrili, že 

nemajú záujem o uplatnenie.  

Zároveň sekcia správy nehnuteľností považuje ponuku 

na uplatnenie predkupného práva zo strany žiadateľky pani 

Kicovej ako nekvalifikovanú, nakoľko nemá v súčasnosti 

konkrétneho kupcu, ktorý by mal záujem o kúpu tohto 

majetku.  

Takže aj cena stoosemdesiattisíc sa nedá s ničím 

dokladovať. Teda ne nedá sa považovať za cenu trhovú.  

V takomto znení išla aj predchádzajúca odpoveď 

žiadateľky, že považujeme túto jej ponuku na 

nekvalifikovanú a že v budúcnosti ak bude mať konkrétneho 

záujemca o kúpu, bude musieť opätovne požiadať o vyjadrenie 

sa k uplatnení alebo neuplatnení predkupného práva.  
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Preto sekcia správy nehnuteľností odporúča neuplatniť 

si predkupné právo. 

 

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 Tešovič,  

nech sa páči už v rámci diskusie. 

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

Ja som len chcel práve vysvetliť, že aj, aj ko 

komisia finančnej stratégie odporučila neuplatniť to 

predkupné právo. 

Tam tá jednotková cena vychádza v podstate na vyše, 

vyše päťsto Eur za meter štvorcový.  

A tým pádom dávam, dávam návrh, alebo navrhujem, aby 

sme hlasovali najprv teda o alternatíve dva. Že, že si 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pani námestníčka. 

Ale že trošku do právnej roviny ja sa presuniem. Že 

ak si nemyslíme, že toto je kvalifikovanie uplatnené 

predkupné právo, prečo o tom ideme hlasovať?  

Teraz to myslím ako keby úplne vážne, že toto podľa 

mňa významne vytvára právnu neistotu na strane mesta, 

pretože ak nebolo kvalifikovane uplatnené predkupné právo, 

my ako, ako mestské zastupiteľstvo o tom nemáme vôbec 

rozhodovať. Som o tom že celkom presvedčený. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja poprosím o vysvetlenie kolegov. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

No, tam ide práve o to, že, že úrad sám nemôže zo 

svojho titulu rozhodnúť o tom, či si uplatňuje, alebo 

neuplatňuje. A na tú ponuku ako takú musíme zareagovať. 

A jediné komu patrí možnosť rozhodnúť o uplatnení si, alebo 

neuplatnení predkupného práva je práve mestské 

zastupiteľstvo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosiť pána predkladateľa 

riaditeľa magistrátu, aby nám ujasnil teda, či ideme 

hlasovať o alternatíve číslo jedna? Uplatnenie predkupného 

práva, alebo o alternatíve číslo dva ako prvej. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím pána Košťála, aby sa vyjadril. 

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

Ako už bolo povedané, je to že tá druhá alternatíva. 

Pán Tešovič to jasne povedal. Takže, nie neuplatnení.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Buocik,  

chceli ste ešte faktickou reagovať. Nech sa páči. 

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

Áno. Veľmi krátko. 

Samozrejme, že ak sa máme o niečom baviť, tak sa 

bavíme o neuplatnení. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Rozumiem tomu.  

Len chcem tým povedať to, že týmto našim hlasovaním 

tá kompetencia rozhodnúť o uplatnení, alebo neuplatnení 

predkupného práva naozaj patrí zastupiteľstvu.  

Akonáhle budeme hlasovať o neuplatnení predkupného 

práva, tak sme akoby akceptovali, že tá, ten návrh na 

uplatnenie predkupného práva je právne perfektný. Ale ja 

som dnes, teraz som počul, že právne perfektný nie je. To 

znamená, že neboli splnené tie podmienky na to, aby mestské 

zastupiteľstvo o tom vôbec hlasovalo.  

Ako, ako nechcem tu vytvárať nejakú novú, novú právnu 

situáciu, ale za mňa je to, teda že pomerne jasné.  

Skôr je otázka, že či nemáme my preformulovať to 

uznesenie tým spôsobom, že eee ako keby mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie, že žiadosť o uplatnenie 

predkupného práva, alebo návrh na uplatnenie predkupného 

práva nie je právne (gong) (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 
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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: 

Dobre. 

Ja poprosím pána Tešoviča, aby sa vyjadril za komisiu 

finančnú.  

Nech sa páči. Aj teda asi právny názor.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja, ja chápem, čo hovorí kolega Buocik, ale ono 

z hľadiska, hľa z hľadiska určitého, určitej opatrnosti my 

vôbec nič nepokazíme, pokiaľ teda sme, je tu vôľa 

neuplatniť si to predkupné právo a my takto rozhodneme, tak 

vôbec nič nepokazíme, ani pokiaľ ten návrh nie je 

perfektný. 

Z hľadiska opatrnosti by bolo možno neprezieravé to 

neurobiť a potom sa napríklad doťahovať, či ten návrh bol, 

alebo nebol perfektný, pokiaľ my, my máme tu už, vieme 

prejaviť určitú vôľu, tak, tak myslím si, že z hľadiska 

opatrnosti je to určite lepšie.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 325 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Asi, asi, asi si rozumieme všetci. Je to aj trošku 

o tom procese.  

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová, faktickou. 

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

Mohla by som poprosiť názor hlavného kontrolóra? či 

má zmysel hlasovať o niečom, čo teda vieme, že má nejaké 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). Lebo zase robiť len vec 

pre vec, tiež neni asi (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: 

Nech sa, nech sa páči, pán Miškanin, prosím reakciu. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka môjho názoru, ja si myslím, že tak ako 

zdôvodnil vedúci, alebo riaditeľ sekcie nehnuteľností, tak 

to zdôvodnil správne. V podstate je tu jedna žiadosť, 

o ktorej nemôže rozhodnúť magistrát. Predkladá to na 
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rozhodnutie ma mestského zastupiteľstva a mestské 

zastupiteľstvo dostalo odporúčanie od zastup, zástupcov 

magistrátu neuplatniť predkupné právo.  

Čiže, ja si myslím, že tak jako je to spravené, je to 

procesne správne. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Cmorej. 

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

No, mne toto vyjadrenie pána kontrolóra žiaľbohu 

nestačí, nebolo to ú ce úplne tak jasné, ako by som 

očakával.  

A ak na toto právne naozaj že silné právne stanovisko 

a jednoznačné, tak ja by som to na naozaj navrhol stiahnuť.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som to pochopil tak, že my keď povieme, že si 

neuplatňujeme predkupné právo, vzniká právny, právna 

domnienka, že môže to predať komukoľvek, lebo sa vzdávame 

tohto práva. 

Čiže, tá preformulácia by mala byť, že sa, že žiadame 

o, o kvalifikované predkup, o kvalifikovanú ponuku, alebo 

kvelifikovanú žiadosť o predkupné právo, v opačnom prípade 

sa mestské zastupiteľstvo nemôže, alebo nevyjadrí k tejto 

ponuke, lebo nie je.  

Čiže, tam bola ten zmysel preformulácie. Aby bolo 

jasné, že my sa k tomu chceme vyjadriť, ale túto žiadosť 

považujeme za právne nedostatočnú na to, aby sme sa 

kvalifikovane mohli vyjadriť. 

A tým pádom nedávame zámienku tomu, aby niekto potom 

vytiahol uznesenie zastupiteľstva, že rozhodlo 
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o neuplatnení predkupného práva a tým pádom môžem 

komukoľvek to predávať a už nebudem riešiť, prečo to 

zastupiteľstvo si neuplatnilo predkupné právo.  

Čiže, v tom vidím ja ten problém. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja ešte poprosím pána Tešoviča napriek tomu, že je 

červený, aby zareagoval. 

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

Tak ja naozaj naposledy a nechcem to tu nejak 

zneužívať, ale ono to v podstate vyplýva zo zákona, že my 

keď, my keď nerozhodneme vôbec, prípadne to stiahneme, 

myslím, tam je dvojmesačná, ma možno opraví kolega, lehota, 

čiže my keď, keď, keď to v lehote ne nerozhodneme vôbec 

a vôbec neodpovieme a ten, ten, ten vlastník bude mať za 

to, že, že, že ten úkon bol perfe, spravený perfektne, tak 

jednoducho, to bude mať presne ten istý účinok, ako keby 

sme si ho neuplatnili. 
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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: 

Dobre. 

Ja teraz poprosím, aby ešte zareagoval za 

spracovateľa pán Andrej Bednárik. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Presne. Ja môžem len potvrdiť, že ak by sa 

zastupiteľstvo do dvoch mesiacov nevyjadrilo, tak sa 

považuje, že sa neuplatnilo to predkupné právo.  

My v záujme právnej istoty sme už žiadateľke tú 

informáciu o tom, že ju nepovažujeme za kvalifikovanú tú 

jej ponuku, zaslali.  

Rovnako my to môžme namietať následne, pokiaľ by ten 

záujem bol, že ona nemala v tom čase kupcu, nemala 

dohodnutú tú kúpnu cenu.  

Rovnako chcem ešte raz zdôrazniť, že mestská časť sa 

vyjadrila, že nemá záujem o uplatnenie si predkupného 

práva, keďže ten majetok je jej zverený.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 330 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že to bolo vys vysvetlené. 

Pán Buocik, ste predbehli pani Pätoprstú, nech sa 

páči.  

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

Za to sa ospravedlňujem. 

Rasťo, aj teda pán kolega Bednárik, je ale veľký 

právny rozdiel medzi tým, že si neuplatním predkupné právo 

preto v tej dvojmesačnej lehote, lebo to nepovažujem za 

právne perfektný návrh na uplatnenie predkupného práva, tak 

na to nereagujem.  

A je rozdiel medzi tým, keď tá jediná autorita, ktorá 

môže rozhodovať o uplatnení, alebo neuplatnení predkupného 

práva povie, že si to predkupné právo neuplatňuje. To sú 

dva rôzne právne závery toho. Z rôznymi následkami.  

Ja som absolútne presvedčený o tom, že alebo o tom 

vôbec nehlasujme, alebo hlasujme maximálne o tom, že 

berieme na vedomie, že ten návrh na uplatnenie predkupného 

práva zo strany, neviem, dámy, nie je právne perfektný.  
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To, toto potrebujeme. Lebo v opačnom prípade my 

vyslovíme, že sme si to predkupné právo neuplatnili. (gong) 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Možno to vyrieši môj návrh.  

Chcela by som poprosiť pána riaditeľa, či by si 

nezobral autoremedúrou doplnenie tej alternatívy dva, že 

neuplatnenie prá, predkupného práva hlavného mesta a tak 

ďalej a to z dôvodu nekvalifikovanej ponuky 

päťstotridsaťštyri celé dvanásť eura za meter štvorcový.  

Ve vedel by ste si to zobrať autoremedúrou? Tým pádom 

bude úplne jasné zadefinované, že to neuplatnenie práva je 

z dôvodu nekvalifikovanej ponuky.  

Je to pre vás akceptovateľné? Pán Buocik?  
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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: 

Ešte, ešte pred tým, kým dostane pán Buocik slovo 

a pán Košťál, pána Cmoreja poprosím o reakciu a samozrejme, 

potom pán Košťál. 

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

Ďakujem. 

Tak ja som použil ten procedurálny návrh prvýkrát.  

Tak ja mám teda procedurálny návrh, aby sme prerušili 

tento bod až na koniec zastupiteľstva, že by sme v ňom 

pokračovali ako o poslednom bode zastupiteľstva. A ak by 

som mohol poprosiť teda právne, alebo predkladateľa, 

doformulovať to uznesenie, aby to zahŕňalo aj to, čo hovorí 

kolega Buocik a ostalo tam aj tá podstata, ktorá tam má 

byť. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Tak ja poprosím, aby túto diskusiu uzavrel pán 

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

Ideme hlasovať o procedurálnom návrhu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jaj, takže musíme dať hlasovať. Tak to sa 

ospravedlňujem. 

Tak prosím o návrhu, ktorý predložil teraz pán  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

poslanec Cmorej, aby sme tento bod preložili na záver 

rokovania dnešného zastupiteľstva ideme hlasovať.  

Tak prosím, hlasujte.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ne neviem.  

Pani, pani Kratochvílová, právne, teda právne 

oddelenie nám dáva teda správu, že to takto nemôže ísť, 

lebo bol  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

schválený program. Ale 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čiže organizačné oddelenie hovorí, že tak, takýto 

procedurálny návrh nemôže byť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Môžte dať hlasovať teda. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dob, dobre. 

Dávam  

Môže dať mikrofón právnemu oddeleniu.  

Ne, nech sa páči, pani Ozábalová. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Podľa nášho názoru nie je možné to presunúť na koniec 

rokovania, pretože program ako aj jeho zmeny sa schválili 

na začiatku. 

Prerušiť. O prerušení.  

Ja si myslím, že je to schválené. To znamená, budete 

o ňom rokovať neskôr.  
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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: 

Dobre. Dobre.  

Takže teraz je otázka, že či vie niekto podať 

pozmeňovací návrh, keď (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

hovorí naraz predsedajúca aj poslankyňa Pätoprstá) 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som dala pozmeňovací návrh, ak by to vyriešilo 

situáciu, to znamená že v alternatíve dva neuplatnenie 

predkupného práva by bolo z dôvodu nekvalifikovanej ponuky 

päťstotridsaťštyri celé dvanásť euro za meter štvorcový.  

Pán Buocik? Je to pre vás prijateľné?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V tom prípade musíme pokračovať v rokovaní.  

Nech sa páči, pán riaditeľ. 
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ja by som si autoremedúrou toto osvojil, to, čo 

povedala pani poslankyňa Pätoprstá, lebo to rieši tú, je 

tam tá zmienka o tom, čo je tam problém. 

A treba dodať a ešte ma doplní aj kolega Bednárik, že 

my tým, tým že teraz si neuplatníme to predkupné právo, 

neznamená, že pri ďalšej žiadosti zasa sa nebude musieť 

vlastníčka na nás obrátiť znova.  

Ten, tá, tá tejn, ten, to neuplatnenie neznamená, že 

teraz navždy sme si neuplatnili a už teraz to môže predať 

hocikomu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Buocik,  

napriek tomu, že sa hlásite, môžem dať ešte slovo 

našim, našemu organizačnému a teda oddeleniu, alebo sekcii 

právnych činností.  

Nech sa páči. Pán Šorl. 
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JUDr. Rastislav   Š o r l , poverený vedením sekcie právnych 

činností: 

Vážení páni poslanci, panie poslankyne, vedenie 

mesta,  

my by sme sa radi vyjadrili vlastne k tomu celému 

materiálu a k tomu predkupnému právu, ktoré tu ako keby 

vznáša nejaký zmätok do toho čo je, ale čo nie je.  

Z nášho pohľadu musíme podporiť tak, či sú to 

kolegovia zo sekcie správy nehnuteľností, alebo názor pána 

kontrolóra. 

Magistrát nie je v pozícii toho, že určuje, či 

predmetný návrh zo strany tretej osoby spĺňa, alebo nespĺňa 

náležitosti a rozhoduje o uplatnení a neuplatnení si 

predkupného práva mestské zastupiteľstvo. Je na to 

šesťdesiatdňová, teda pardon, dvojmesačná lehota. 

To znamená, že kolegovia musia prísť na mestské 

zastupiteľstvo v tejto lehote, pretože ak by oni nekonali, 

v tom prípade, v tom prípade by sa uplatnila fikcia, že si 

mesto neuplatňuje predkupné právo. 

Ale o tom, môžte rozhodnúť iba vy. Nie kolegovia 

z magistrátu.  

A rovnako druhá vec, či uvedené predkupné právo, 

ktoré bolo predložené nejakým listom, dokumentom, je alebo 
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nie je v súlade so zákonom, rovnako nerozhodujú kolegovia. 

Ak, tak o tom rozhodne súd. Ale nemôžme pripustiť ako keby 

vákuum a čakať, že či niekto napadne, kde nie je žalobcu, 

nie je ani sudcu, uvedené, uvedené predkupné právo a nechať 

uplynúť tú šesťdesiatdňovú lehotu.  

Z tohto titulu kolegovia boli, boli doslova nútení, 

sú zákonným spôsobom prísť pred vás ako poslancov 

a poslankyne mestského zastupiteľstva a predložiť aj takúto 

domnelú a znova opakujem, domnelú, my nie sme tí, ktorí 

povedia, či to je, alebo nie je platne eee podané na mesto 

predkupné právo, to je len, len súd môže vyjadriť takýto 

záver.  

Takže, z tohto titulu znova opakujem, kolegovia 

z nášho právneho pohľadu konali v súlade so zákonom. 

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

Ďakujem pekne, pani námestníčka.  

Nemôžem sa s tou právnou argumentáciou proste 

stotožniť.  

Ja len zopakujem to, čo som povedal.  

Je rozdiel, ak si neuplatníte predkupné právo preto, 

lebo vám niekto poslal eee list, ktorý, ktorý nemá 

náležitosti, to neznamená, že vy automaticky máte na to 

reagovať. Hej?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Proste, nemá náležitosti.  

A neviem sa s tou argumentáciou stotožniť.  

Ten návrh, ktorý predložila pani po, pani vicežupanka 

Pätoprstá, on tú situáciu trošku zlepšuje.  

Z môjho pohľadu úplne najlepšia alternatíva je, 

zobrať na vedo, me mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, 
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že návrh na uplatnenie predkupného práva zo strany, neviem 

jak sa volá tá pani, nie je právne perfektný. Bodka. 

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 starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keďže tu bolo povedané, že či prijmeme uznesenie, že 

si neuplatňujeme alebo nevyjadríme sa do šesťdesiat dní, je 

to to isté, súhlasím s pánom Buocikom, že potom to ale 

nevyjadríme, lebo výsledok je rovnaký, ale my nepovieme, 

žiadny, tak ja dávam procedurálny návrh, aby sme prerušili 

tento bod rokovania a dali ho na nasledujúce 

zastupiteľstvo. Čo určite zákonné je.  

Čiže, nemusíme o tomto bode rokovať, lebo výsledok 

bude úplne rovnaký, ako keby sme povedali, že s tým 

nesúhlasíme. Alebo že si ho neuplatňujeme, nech som presný.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 342 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Je to procedurálny návrh. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím o reakciu pána Bednárika.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno, v zásade výsledok je rovnaký.  

Ale tak, my považujeme za, za dôvodné, aby my sme ho 

predložili ako magistrát.  

To znamená, že my. 

Samozrejme, táto, táto možnosť na vás je. Áno, 

výsledok je rovnaký. 
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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: 

Dobre.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči s faktickou. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som si teda overila u právneho, že teda doplnenie, 

že, že my ako zastupiteľstvo uvádzame, že z dôvodu 

nekvalifikovanej ponuky je, je legálne. To znamená, právne 

čisté.  

A osobne si myslím, že je to také utvrdenie alebo 

sprísnenie, že sa tam naozaj nemôže nikto domnievať, že sa 

vzdávame teda toho predkupného práva.  

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. 

Ale ja som trošku preskočila. Pán starosta Hrčka 

predložil procedurálny návrh. 
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Ja poprosím, keby si ho ešte raz zopakoval a podme 

o ňom hlasovať.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať, či tam nie je riziko toho, že si 

to bude niekto vykladať ako neuplatnenie práva. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Nech sa páči, pán starosta sa vyjadrí.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže môj procedurálny návrh je prerušiť tento bod 

rokovania a pokračovať o ňom niekedy inokedy.  

Ono v zá, tak jak tu bolo potvrdené zo všetkých 

strán, má to za následok úplne rovnaký výsledok.  

To znamená, neuplatnenie si predkupného práva, ale 

podľa môjho súkromného názoru, považujem za právne 

bezpečnejšie nepodať uznesenie, ale premlčať tú lehotu, 

respektíve neuplatnením tej lehoty dosiahnuť ten istý 

výsledok. A to je akože, podľa mňa, je to právne 
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bezpečnejšie. Je to rozhodnutie zastupiteľstva. Ak sa s tým 

väčšina stotožní, je to, výsledok je rovnaký, ale podľa 

mňa, právne bezpečnejší.  

V tomto sa naozaj zhodujem s pánom Buocikom, s pánom  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Cmorejom. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Takže ideme hlasov 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo on sa vyjadril. Pán Be Bednárik k tomuto. No, 

že. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

On povedal, že to je rovnaký výsledok. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Že rovnaký.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okamžite hlasovať o procedurálnom. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak nech sa páči, pán Bednárik, ešte ťa poprosím.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja som nepočul otázku teraz, že, že čo bola otázka. 
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Áno, to čo povedal pán poslanec je pravda. Výsledok 

bude rovnaký. Neuplatní sa to predkupné právo. A je to 

v kompetencii mestského zastupiteľstva, aby o tom 

hlasovalo. Áno, je.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Takže ideme teraz hlasovať o procedurálnom návrhu 

pána Hrčku.  

Poprosím návrhovú komisiu, alebo. Áno. Pro poprosím 

návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Hrčku o prerušení rokovania o tomto bode.  

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.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem poslancov, proti nula, zdržali sa 

dvaja poslanci a nehlasoval jeden. 

Prítomných štyridsať poslancov. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.25-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu 
podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 13014, vo 

vlastníctve Jany Kicovej 
 

procedurálny návrh p. Hrčku 
 

 Prítomní: 40 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 1 

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

 
 

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. ÁNO 
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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 ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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BOD 26 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA K 
SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU 1/80 NA 
NEHNUTEĽNOSTI V K. Ú. KARLOVA VES, 
POZEMKU PARC. Č. 3591, VO 
VLASTNÍCTVE JANY RUSKOVEJ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, bod číslo dvadsaťšesť, 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 

spoluvlastníckemu podielu jedna osemdesiatina na 

nehnuteľnosti v Karlovej, eee v katastrálnom územi Karlova 

Ves, pozemok číslo 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej. 

Poprosím úvodné slovo k tomuto, lebo to je podobný 

bod ako ten predchádzajúci.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno. 

Takže v tomto prípade je veľkosť spoluvlastníckeho 

podielu žiadateľky je jedna osemdesiatina.  
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Mesto vlastní v súčasnosti jednu polovicu. Jedná sa 

o parcelu, ktorá sa nachádza pod Karloveskou radiálou.  

Žiadateľka ponúkla kúpnu cenu vo výške 

sedemstotridsaťsedem Eur aj dvadsaťjeden centov.  

Zároveň chceme podotknúť, že uzatvorila s Dopravným 

podnikom zmluvu o uzavretí budúcich zmlúv, ktorej predmetom 

je aj táto parcela, pričom Dopravný podnik dal do notárskej 

úschovy aj kúpnu cenu za túto parcelu, respektíve za ten 

ideálny podiel jedna osemdesiatina, čím vlastne vysporiada 

tento pozemok pod Karloveskou radiálov v prospech hlavného 

mesta, preto sekcia správy nehnuteľností navrhuje 

neuplatniť si predkupné právo, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Buocik,  

nech sa páči. 

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

Veľmi krátko. 
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Súhlasím s tým, čo bolo povedané, nemám, nemusíme si 

uplatniť predkupné právo vzhľadom k tomu, že teda to 

vysporiada Dopravný podnik, ale aj tento bod je jeden 

z z veľmi dôležitých bodov v kontexte celého fungovania 

mesta do budúcnosti, lebo tento problém je po celom meste. 

A ten problém je gigantický.  

Toto je možno aj apel na kolegov poslancov z národnej 

rady, aby tak ako exituje mechanizmus, eee, eee, 

mechanizmus náhradných pozemkov cez Slovenský pozemkový 

fond, tak veľmi podobný mechanizmus spraviť aj na pozemky 

pod stavbami a od infraštruktúrou miest a obcí. To je, to 

je obrovský problém.  

A ak by sa pod týmto roztrhlo vrece, tak veľký je to 

problém. Tak ako som povedal.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Keďže bola k tomu taká strašne dlhá diskusia a toľko 

času sme s tým strávili, tak to skúsme nejak uzavrieť.  
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Pretože pred chvíľkou sme vyrobili precedentnú 

situáciu v tom, že má, sme sa zbavili nejakého svojho práva 

vedome. Hej? A ja vôbec, napríklad, nemám za to, že toto je 

lepší právny spôsob tým, že sme odložili, že budeme 

hlasovať o uplatnení alebo neuplatnení. Chvalabohu, ide 

o blbosť. Nič nestratíme a podobne. Ale myslím, že sme to 

mali vyriešiť.  

A keď raz je pomenovaný proces, že máme nejaké práva, 

tak sa ich nemáme čo vzdať. A už vôbec sa ich nevzdať tým, 

že zastupiteľstvo vedome posunie v čase svoju rozhodovaciu 

možnosť, zbaví sa svojej kompetencie.  

Takže neviem, že či to, čo sme spravili, bol naozaj 

lepší právny akt, alebo spôsob.  

Toľko moa môj názor k týmto uplaňovaniam 

a neuplatňovaniam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Že potom asi zodpovieme.  

Pán starosta Hrčka,  

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

Ďakujem. 

Akože, technicky vzaté, sme urobili presne to isté.  

To znamená, nehlasovaním výsledok je rovnaký. To je 

akože či, podľa mňa to naozaj, že nevzdali sme sa práva, 

lebo len iným prostriedkom sme dosiahli presne ten istý 

výsledok, pri čom pri dvoch rôznych cestách preferujem tú 

bezpečnejšiu, právne bezpečnejšiu.  

A právne bezpečnejšia v tej situácii bolo nechať to 

plynúť, ako sa k tomu exaktne vyjadriť a mať k tomu 

uznesenie, ktoré by sa mohlo dať vykladať aj iným spôsobom 

ako, ako tým druhým.  

Čiže, podľa mňa, to bolo správne riešenie.  

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: 

No, poďme len fakticky.  

Hovorím, že chvalabohu, obsahovo sa nám nič nestane 

a nemá to byť dôvod na svár. Ale vzdali sme sa toho práva.  
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My máme nejakú, nejaký čas do kedy sa musíme vyjadriť 

a keď sa nevyjadríme, súhlasíme. Čiže, sme sa vzdali práva 

vyjadriť sa. To je be, to je isté. 

Ak by sme sa vyjadrili zle právne, tak to ešte môže, 

ja nie som právnik, hej, to len naozaj používam sedliacky 

rozum. Tak to stále zakladá ten titul, že sme sa vyjadrili. 

Ak by súd povedal, že teda je nezrozumiteľné, by nám dal 

znovu možnosť sa, podľa mňa, vyjariť, lebo by išlo 

o technikáliu, nie o vyjadrenie súhlasu, alebo nesúhlasu.  

Preto si myslím, že tento spôsob, čo sme spravili je 

nešťastný a môže zavá zakladať do budúcna nejaký precedens.  

Netvrdím, že tohto primátora, ale môže to byť 

zneužité. Si ja osobne myslím.  

Ale nie som právnik, preto radšej vždy po môjho, 

podľa môjho názoru radšej sa vyjadriť a nie je úplne právne 

správne, ako sa vzdať svojich kompetencií. My sme sa tých 

svojich kompetencií v minulom prípade vzdali. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

poslankyňa MsZ: 

Budem pokračovať v tom, čo povedal pán Káčer. 

Prerušením toho bodu bude nezmyselné o ňom zno, znovu 

hlasovať, lebo už bude právne nelegálnym. Už bude po pá, 

bude pasé. Ale dávame právnu neistotu žiadateľke, ktorá keď 

ho teraz predá, bude ako keby si myslieť, že sme sa vzdali 

po tých šesťdesiatich dňoch svojho práva. A budeme sa 

súdiť. Zbytočne budeme naťahovať ten proces.  

Čiže, o čom budeme vo februári hlasovať, keď už ten 

materiál bude pasé?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Aj ja rád používam sedliacky rozum. 

A teraz skúsim to ešte raz po lopate vysvetliť.  

Povedaním, že si neuplatňujeme právo a nechaním 

plynúť šesťdesiatdňovej lehoty sme si opätovne neuplatnili 

právo.  
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Čiže, právna istota v zmysle zákona je úplne 

identická pre danú osobu.  

Rozdiel je len v tom, že kým v prvom prípade keď 

povieme, že si neuplatňujeme právo, môže tá druhá osoba 

vyjsť s platným uznesením, ktorým bude hovoriť, že tu sme 

si neuplatnili právo, a tým pádom nemáme záujem predkupné 

právo. Pri druhom plynutí času my sa, my tvrdíme, že sme si 

ju neuplatnili z dôvodu, lebo nebolo kvalifikované.  

Čiže výsledok je technicky pre ňu úplne rovnaký. 

Žiadna právna neistota tam neexistuje. Ale v tom prvom 

prípade kedy to odhlasujeme, existuje uznesenie, ktoré sa 

dá ukázať. A tu neexistuje žiadne uznesenie. Tu je proste, 

tvrdenie, že plynuli, nechali sme plynúť lehotu, lebo to 

nebol kvalifikovaný odhad a nemali sme sa prakticky k čomu 

vyjadriť.  

Ďakujem. 

Ona. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mô, môžem do toho vstúpiť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžem do toho na sekundu vstúpiť?  
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Ten prípad predtým a tento sú trošku iný v tom, že tu 

máme riešenie. A my to riešenie aj potrebujeme, keď mám byť 

úprimný. 

Takže, ak y som mohol vyzvať, že poďme do toho 

riešenia, ktoré tu predostrela aj naša sekcia. Dobre? Ja 

vidím ten rozdiel v týchto dvoch veciach. 

Poprosím ešte rýchleho Rasťa Tešoviča a poďme ďalej.  

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

Ďakujem. 

Ja sa vlastne vyjadrím k obidvom. Len čisto pre to, 

aby nezostala náhodou nejaká, nejaká, nejaká horkosť 

v ústach, že sme niečoho sa vzdali, lebo podľa môjho názoru 

sme sa ničoho nevzdali.  

A to teraz nie nie neriešim sedliacky rozum, ale 

riešim, riešim naozaj že platné právo.  

Totiž zákon, zákon umožňuje vyjadriť sa dvoma 

spôsobmi. Buď konaním, alebo nekonaním. Oni sú úplne 

rovnocenné, hej?  

My môžeme vyjadriť ten názor tým, že, že sa uznesenie 

na to tom, že si uplatňujeme, alebo neuplatňujeme, podľa 

mňa to je také nejaké vedomé konanie. Alebo nekonaním. 
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Opomenutím. Že, že jednoducho sa, sa v zákonom, stanovenej 

lehote nevyjadríme a tým tiež prejavujeme inti úplne 

rovnocenným spôsobom svoju vôľu. Akurát teda má to menej 

nástrah.  

A čo sa týka tohto, tohto ma materiálu k k bodu číslo 

dvadsaťšesť, tak ja som sa na komisii zaujímal hlavne teda 

o jednu, o jednu vec. Že či teda máme ošetrené tie veci 

tak, aby naozaj v prípade neuplatnenia si toho predkupného 

práva sa nedostane k tomu pozemku nejaký špekulant. Je tam, 

ako už povedal aj pán, pán riaditeľ Bednárik, máme tam, 

máme tam s Dopravným podnikom zmluvu o budúcej zmluve, je 

tam, sú tam vyinkulované nejaké peniaze.  

To znamená, že, že sú tam právne, právne pois, právne 

poistky, aby sa, aby sa potom, keď si neuplatníme predkupné 

právo k tomu Dopravný podnik priamo dostal a mohol tie 

pozemky užívať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Káčer ešte. 
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Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Len podľa takej úplne elementárnej logiky, že ak teda 

keď si mesto neuplatňuje, tak vlastne to je jedno, tak ja 

neviem, tak si dajme raz k 31. nejakého mesiaci alebo čo, 

všetky neuplatnené nám dajte na vedomie a budú neuplatnené 

a nemusíme tu o tom potom štyri hodiny rokovať o každom 

jednom bode, ak je to ten istý, tá istá právna vážnosť pri 

takýchto prípadoch.  

Ako. Ne nevidím v tom logiku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán starosta Hrčka, reakcia. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Juraj,  

skúsim ti vysvetliť v čom je rozdiel. 

Rozdiel je v tom, že o uplatnení, alebo neuplatenení 

predkupného práva môže rozhodnúť iba zastupiteľstvo. Nemôže 

o tom rozhodnúť magistrát.  
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Čiže, magistrát nemôže nás informovať, lebo vtedy by 

to nebolo naše rozhodnutie. Ale tým, že nám to predložil na 

zastupiteľstvo, dal nám možnosť rozhodnúť sa a my sme sa 

rozhodli, že nedáme k tomu jasné stanovisko a predĺž, pred 

uplynutím lehoty vyjadríme to stanovisko. Ale bolo to 

rozhodnutie zastupiteľstva, nie magistrátu. A to je to 

dôležité, prečo sa to nemôže urobiť tak, ako si ty teraz 

povedal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ideme ďalej. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

hlasujeme o bode číslo dvadsaťšesť, Návrh na 

uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva, ale 

hlasujeme o alternatíve číslo jedna. Čiže schvaľujeme 

neuplatnenie predkupného práva. Tak ako máte v materiáli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte. Okej. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ja som si chcel iba overiť, či sme okej.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 26-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k 

spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. 
Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany 

Ruskovej 

 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 

1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 

3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 

vo výške 1/80 na časti nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 3591 – orná pôda vo výmere 

1 295 m², zapísaného na LV č. 2956, definovanej GP č. 

30261/2020 ako diel č. 18 vo výmere 447 m², od podielového 

spoluvlastníka Jany Ruskovej, bytom Novoveská 26, 

Bratislava, za kúpnu cenu 737,21 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA ZRUŠENIE A VYPORIADANIE 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA 
K NEHNUTEĽNOSTIAM  BRATISLAVE, K. Ú. 
RUSOVCE, PARC. Č. 288 A NASL., S 
ALOJZOM KRENNOM A SPOL. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. A ideme na bod číslo dvadsaťsedem, Návrh 

na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnostiam  v Rusovciach a s Alojzom Krennom a spol. 

Tak, myslím že ideme asi bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo dvadsaťsedem. 

Návrh uznesenia znie schvaľujeme materiál tak ako 

máte predložený. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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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 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.27-Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam  Bratislave, k. ú. 

Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol. 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 

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

G. Grendel  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)  
 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 368 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam  Bratislave, k. ú. 

Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol. 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorou sa zruší 

podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam v k. ú. 

Rusovce, zapísaných na LV č. 2082 a LV č. 560, a príde k 

nasledovnému vyporiadaniu: 

- hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným 

vlastníkom pozemku registra „E“ KN parc. č. 288 – orná 

pôda vo výmere 856 m², k. ú. Rusovce, zapísaného na LV 

č. 2082, 

- Alojz Krenn, rod. Krenn, bytom xxxxxxxxxxxxxxxx, sa 

stane podielovým spoluvlastníkom podielu vo veľkosti 

7/10 prislúchajúcich k nehnuteľnostiam zapísaným na LV 

č. 560, k. ú. Rusovce, a to k stavbe so súpis. č. 222 

– rodinný dom, situovanej na pozemku parc. č. 532, k. 
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ú. Rusovce, k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 531 – 

záhrady vo výmere 430 m², parc. č. 532 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 661 m², parc. č. 1283/11 – 

orná pôda vo výmere 8 201 m² a k pozemkom registra „E“ 

KN parc. č. 2617 – orná pôda vo výmere 2 403 m², parc. 

č. 3061 – orná pôda vo výmere 5 938 m², parc. č. 3159 

– orná pôda vo výmere 6 215 m², parc. č. 3444/7 – orná 

pôda vo výmere 151 m², parc. č. 3533 – orná pôda vo 

výmere 3 338 m², parc. č. 3534/3 – orná pôda vo výmere 

2 831 m², parc. č. 3689 – orná pôda vo výmere 1 658 

m², parc. č. 3690 – orná pôda vo výmere 1 047 m², 

parc. č. 3691 – orná pôda vo výmere 2 748 m², parc. č. 

4052 – orná pôda vo výmere 5 992 m² a parc. č. 4154 – 

orná pôda vo výmere 5 892 m², 

- Róbert Krenn, rod. Krenn, bytom xxxxxxxxxxxx, sa stane 

podielovým spoluvlastníkom podielu vo veľkosti 3/10 

prislúchajúcich k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 

560, k. ú. Rusovce, a to k stavbe so súpis. č. 222 – 

rodinný dom, situovanej na pozemku parc. č. 532, k. ú. 

Rusovce, k pozemkom registra „C“ KN parcela č. 531 – 

záhrady vo výmere 430 m², parc. č. 532 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 661 m², parc. č. 1283/11 – 

orná pôda vo výmere 8 201 m² a k pozemkom registra „E“ 

KN parc. č. 2617 – orná pôda vo výmere 2 403 m², parc. 

č. 3061 – orná pôda vo výmere 5 938 m², parc. č. 3159 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 17. decembra 2020   

 370 

- orná pôda vo výmere 6 215 m², parc. č. 3444/7 – orná 

pôda vo výmere 151 m², parc. č. 3533 – orná pôda vo 

výmere 3 338 m², parc. č. 3534/3 – orná pôda vo výmere 

2 831 m², parc. č. 3689 – orná pôda vo výmere 1 658 

m², parc. č. 3690 – orná pôda vo výmere 1 047 m², 

parc. č. 3691 – orná pôda vo výmere 2 748 m², parc. č. 

4052 – orná pôda vo výmere 5 992 m² a parc. č. 4154 – 

orná pôda vo výmere 5 892 m², 

s podmienkami: 

1. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam bude zmluvnými 

stranami podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

V prípade, že dohoda nebude v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Výšku finančného vyrovnania v sume 59 411,62 Eur 

uhradí za hlavné mesto SR Bratislavu mestská časť 

Bratislava-Rusovce v rokoch 2021 – 2022 podľa  

znesenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 221 zo 

dňa 22. 09. 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvadsaťosem. Informácia o 

vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby 

Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli číslo dvadsaťosem. 

Informáciu berieme na vedomie, tak ako máte uvedené 

v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.28- Informácia o vykonaných krokoch ohľadne 
Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice ŽSR v Bratislave 
 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 

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

G. Grendel  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 NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťdeväť, Informácia o 

vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, organizačné. 

Alebo to zoberieme len na vedomie. 

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

oddelenia: 

Bez úvodného slova. 

To sú odpovede, ktoré ste dostali na vaše  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

oddelenia: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Tak odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Informácie o vybavených interveláciách berieme na 

vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
17. 12. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 29-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 17. 12. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 30 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ideme na bod číslo tridsať Interpelácie.  

Od otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Nech sa páči, pán starosta Hrčka.  

Nie.  

Pán, pán staro, pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

V prvom rade by som sa vám chcel poďakovať, nakoľko 

som ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve dával 

interpeláciu, ktorou som vás žiadal, aby teda hlavné mesto 

pristúpilo k odstráneniu takých kvéks reklamných nosičov, 

ktoré sú umiestnené pred Tržnicou na Trnavskom mýte. Tieto 

boli už odstránené našim komunálnym podnikom.  
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A keďže mestská časť a naša príspevková organizácia 

Ekopodnik má záujem zrevitalizovať celé to, to 

priestranstvo a dávame to tam do poriadku, odstraňujeme 

nelegálnu reklamu, vypli sme tú obrazovku, budeme tam robiť 

ešte ďalšie veci, chcel som vás poprosiť o preverenie 

zmluvných vzťahov.  

Na Trnavskom mýte sa nachádzajú dve také hodiny, 

ktoré, podľa mňa, nepatria do toho priestoru, pretože sú to 

vlastne reklamné nosiče, na ktorých je reklama, a konkrétne 

na jeden erotický salón. Tieto hodiny sa nachádzajú jednak 

na strane Trnavského mýta, kde je tržnica a jednak na 

strane Istropolisu.  

Čiže, by som vás chcel požiadať o preverenie 

zmluvných vzťahov k týmto reklamným zariadeniam, možností 

výpovede a odstránenia.  

A taktiež som tam našiel ešte jednu takú trojnožku 

PRESENTu (PRESENT). Myslím si, že, že tá určite nemá žiadny 

zmluvný vzťah. Takže aj o preverenie tejto trojnožky 

a možného odstránenia.  

Ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

A ceníme si to a samozrejme, sa do toho pustíme.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, eee na Kopčianskej 

máme medzinárodnú cyklotrasu, ktorá ide cez Kopčiansku až 

smerom do Rakúska. Neustále sú tam, bohužiaľ, s miestnej 

betonárky eee teda, táto cesta je neustále teda špinavá od 

blata. 

Ja som to už riešila už v minulosti, aj sme zavolali 

tam policajtov a dávali sme každému vychádzajúcemu autu 

pokutu. Nakoniec sme sa dohodli s tým majiteľom, že bude 

čistiť tú cestu sám z vlastných financií, ale nie je to 

nejaké očividne eee efektívne riešenie, pretože teraz sa, 

prepáčte mi, na to vykašľal. A tá cesta je zablatená 

a vyzerá to tam príšerne. Napriek tomu, že je tam tá cesta 

nová, je tam aj nová ce cy cyklotrasa vybudovaná. 

Ja vás chcem poprosiť, aby ste navrhli nejaké 

systémové opatrenie, aby sa neopakovalo toto znečisťovanie.  
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Dám to písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Skvelé.  

Dobre. Ďakujem pekne.  

Interpelácie nehlasujeme, či?  

Dobre. 

 

 

BOD 31 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ideme na bod, posledný bod dnešného 

zastupiteľstva, bod číslo tridsaťjedna, a to je bod Rôzne.  

Nech sa páči, pán starosta Hrčka.  

 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja veľmi krátko.  

Ja síce nie som taký pamätník, som mestským poslancom 

iba od roku 2012, nepamätám si, že by sme skončili dvanásť 

päťdesiatdva s výnimkou obštrukcie.  

Veľmi pekne ďakujem za rýchle zastupiteľstvo. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno. Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som rada informovala v podstate aj všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva, rovnako ako som to 

urobila aj v Starom Meste staromestským.  

Nakoľko poslanci majú aj nejakú zodpovednosť ako 

volení zástupcovia a nemôžu informovať o veciach, o ktorých 

nemajú ako mať informácie, respektíve ich nemajú presné.   
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Poviem teraz k čomu hovorím. Hovorím k odstraňovaniu 

reklamných stavieb na Americkom námestí.  

Objavili sa totiž vyjadrenia, ktoré sú zverejnené zo 

strany mestských poslancov, o tom, že nebola súčinnosť 

staromestského stavebného úradu, respektíve, že stavebný 

úrad nekonal.  

Máme písomné doklady, ktoré zašlem hlavnému mestu 

a môžem to zaslať aj poslancom rovnako ako staromestským, 

tak aj hlavného mesta, že od roku 2015 staromestský 

stavebný úrad riadne postupuje podľa zákona stavebného, 

vyzýva majiteľa stavby, majiteľa plotu a o to, aby 

predkladal materiály, je to riadne povolená stavba. 

Napríklad tam bolo povedané, že tieto nelegálne bilbordy 

(bilboardy). 

Odkiaľ pán poslanec si zoberie to právo sudcu, že 

povie, čo je legálne a čo je nelegálne? Tie legál, tie, tie 

bilbordy (bilboardy) mali riadne právoplatné povolenie. 

Ále áno. A viete prečo sa udiala tá zmena, ktorá 

dneska tam je? Pretože stavebný úrad konal a vyzval obidve 

strany, nájomcu aj vlastník, aj reklamnú agentúru, aby nám 

predložili zmluvy. A v tom momente asi sa odkrylo niečo, 

kde boli riadne reklamnou agentúrou odvádzané platenie za 

tieto bilbordy (bilboardy), akurát nešli na účet nemocnice.  
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A preto sa udiala tá zmena, ktorá sa nevedela udiať 

dlho, čo ale neznamená, že konanie, v ktorom postupovalo 

hlavné mesto, bolo v súlade so zákonom. Pretože stavebný 

zákon v paragrafe 88 hovorí, že stavba postavená bez 

stavebného povolenia nie je nutné, aby, aby bola oznámená 

stavebnému úradu, keď sa odstraňuje, ale pri stavbách, 

ktoré majú právoplatné rozhodnutie, musí byť táto 

skutočnosť stavebnému úradu oznámená a nebola.  

Prosím, dajme si na to pozor, pretože toto nie je 

cesta. Ja som veľmi rada, že sa to podarilo. A si myslím 

si, že stavebný úrad Starého Mesta tomu pomohol a nie to 

poškodil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Musíme si zladiť informácie, lebo ja mám výrazne 

opačné informácie od Jana Mazúra. Takže ja si to chcem 

s vami nejak zladiť.  

A ja viem, že Jano Mazúr sa tam strašne 

natelefonoval, narobil na to, aby oni dobrovoľne, keďže nám 

to stavebný úrad nedovolil odstrániť, dali preč tie 

bilbordy (bilboardy) a tie bilbordy (bilboardy) boli tam 
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nelegálne bez zmluvy. Nemocnica s nimi už iks rokov nemá 

žiadnu zmluvu.  

Ale asi to nechajme a povieme si to normálne po 

sviatkoch, že presne ako to je. dobre?  

Mo. Chcete ešte, pani starostka? Alebo môžme ísť 

ďalej?  

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

Len to, že áno. Potom si povedzme, odkiaľ tie 

informácie máte, lebo tie konania sú neverejné. Vy ste tam 

možno ako účastník.  

To znamená, že kto ich poskytuje, pretože naozaj tie 

konania tam boli, aj vyzývanie, aj dokladanie materiálov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím, aby ste si všetci trošku sadli, upokojili 

sa, už končíme, tak vydržme ešte chvíľku. Dobre?  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa rovnako aj pa ako pani starostka chcel 

prihovoriť ku všetkým poslancom, ale v inom duchu.  

A teda, všetkým vám popriať naozaj pokojné, pokojné 

sviatky, aby ste boli zdraví, aby ste si našli priestor 

v kruhu svojej rodiny a naozaj si oddýchli. 

Takže to vám naozaj zo srdca všetkým prajem. A teda, 

pekné sviatky, kolegovia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Samozrejme, aj tebe.  

Takto. Ideme to ukončiť. Ja ešte poviem zopár slov. 

čo je dôležité, že pokiaľ verejnosť má byť o šestnástej, 

takže keď nebude dneska verejnosť, tak je to, hej? dobre. 

Myslím, že tu ani nemáme nikoho prihláseného.  
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Ak mi viete venovať ešte zopár sekúnd pred tým, ako, 

ako to ukončíme, chcel by som sa k vám prihovoriť.  

Poprosím vás, aby ste mi dali trošku vašej 

pozornosti. Poprípade si sadli.  

Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené 

starostky, vážení starostovia,  

korona  výrazne poznačila náš minulý rok a dopadla na 

celé Slovensko veľmi výrazne, nie len na Slovensko. 

A nemyslím tým len počty nakazených, alebo počty ľudí 

v nemocniciach, ale myslím tým aj politickú situáciu, 

rozdelenú spoločnosť, vládu, ktorá zatiaľ nevie potiahnuť 

za jeden ko koniec povrazu.  

O to viac som vďačný, že Bratislava ako mesto, ako 

zastupiteľstvo, starostovia, starostky sa počas tohto 

ťažkého obdobia nejakým spôsobom vedeli zomknúť a zostali 

sme súdržní. Veľmi si to cením. 

Chcem sa poďakovať starostom a starostkám za to, že 

zvládli testovanie, chcem sa im poďakovať za spoluprácu, 

ktorú sme na, ktorú nadviazali s MIBom (MIB), ale ktorú 

nadviazali s magistrátom. Myslím, že je to úplne nová 

úroveň spolupráce.  

Takisto sa chcem po poďakovať poslankyniam 

a poslancom za to, že tu proste celý rok, tento ťažký rok 
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sedia, diskutujú, študujú si spisy. Je to neskutočne veľa 

práce. Vieme za aké ohodnotenie a robíte to všetci pre to, 

aby naše mesto bolo na tom lepšie. Veľmi si to cením.  

Aj keď sme mnohé projekty museli spomaliť, alebo 

zastaviť, naďalej sme schvaľovali tento rok dôležité zmeny 

pre naše mesto a prinášali sme trošku možno poriadku do 

toho, čo korona aj na v našej krajine spôsobila.  

Vieme síce, že pandémia tu bude aj po Silvestri 

a pevne dúfam, že každý, kto bude môcť podporí akýmkoľvek 

spôsobom očkovanie, ktoré je to svetlo na konci tunela. Ale 

pevne verím, že práve očkovanie nás vráti do normálu.  

Ďalší rok bude pre naše mesto rokom obnovy. Možno to 

znie príliš nabubralo, ale, ale je to tak. Budeme robiť 

projekty a zmeny, ktoré sme sľúbili a nestihli sme urobiť 

tento rok. Budeme robiť vaše priority, ktoré máte ako 

poslanci a poslankyne. A budeme robiť so starostami všetky 

tie projekty, ktoré sme chystali.  

Takže, ja som optimista a verím, že sa z korony 

dostaneme a budeme môcť robiť úplne naplno.  

Posledná vec iba. Veľmi si želám, aby sme všetci ako 

tu sedíme, mohli Bratislavčanom aj Bratislavčankám naozaj, 

podľa mňa to robíme, ale naozaj si dajme na tom záležať, 

ukázať, že na nich myslíme a že nám záleží na tom, akým 
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spôsobom to mesto vedieme a a či ho vedieme tým dobrým 

smerom a či sa zlepšuje to mesto. Ja pevne verím, že áno. 

A je to aj vďaka vám.  

Môžem povedať aj to, že tento mesiac ubehli dva roky 

od kedy som primátorom a od kedy máme zastupiteľstvo 

v tomto zložení. A častokrát sme spolu nesúhlasili, 

častokrát sme sa spolu bavili, diskutovali, čo je pre mňa 

že extrémne dôležité vám poďakovať za to, že sme to vedeli 

robiť drvivú väčšinu slušne, vedeli sme to robiť nie možno 

na fejsbuku (facebooku), nie možno pred očami verejnosti, 

ale tie veci sme si vedeli povedať na komisiách, na 

stretnutiach, na zumoch (ZOOM), všade inde, potom sa stane 

to, že rozpočet na ďalší rok sa schváli so štyrmi, štyrimi 

príspevkami, ale to je dobré, lebo každý kto k tomu mohol 

niečo povedať, k tomu dávno povedal. A ja si to veľmi 

cením. 

A ja som presvedčený a na nikoho som nenarazil na 

takého, za ktorým by som čítal nejaký iný úmysel, ako 

urobiť lepšie niečo pre Bratislavu. A toto si cením ešte 

viacej. 

Že ďakujem veľmi pekne.  

Pripojím sa k poslancovi k Ďurkovi Káčerovi, že 

všetko dobré, strávte sviatky čo najlepšie, čo viete. 

Viete, že ďalšie zastupiteľstvo máme vo februári. Január 
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bude na to, aby sme chystali všetky body a nachystali sa na 

to. A ďakujem veľmi pekne.  

Príjemné sviatky a šťastný Nový rok.  

Dovidenia.  

(poznámka:  potlesk) 

 

(ukončenie o 13.00 h ) 
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