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TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 
 

(09.03 h) 

(poznámka: Mestské zastupiteľstvo sa konalo online 

ako videokonferencia 

(poznámka: prezentácia poslancov v čase od 8.31 h do 

9.03 h – prítomných bolo 26 poslancov) 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Prezentácia o 9.03 h 

 Prítomní: 26 Prezentoval sa: 26 Neprítomní: 19 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky  

 

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

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

R. Jenčík  O. Kríž  

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Pozdravujem. 

Poslankyne, poslanci,  

ak by som vás mohol poprosiť, vidíme, že niektorí ste 

prihlásení na Zume (ZOOM) s tým, že nie ste ale prihlásení 

ešte v hlasovacej aplikácii, pričom pred piatimi, desiatimi 

minútami sme, ste tam boli. Tak ak by som vás mohol 

poprosiť ešte nateraz urobiť nejakú neoficiálnu 

prezentáciu. Tak sa, prosím vás, poprihlasujte, aby sme 

vedeli reálny počet, počet vás, teda poslankýň, poslancov 

a mohli potencionálne začať. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: čaká sa kým sa poslanci a poslankyne 

prihlásia do aplikácie na hlasovanie – cca 5 minút) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: 9.07 h) 

Nebudem párať, hej? Aby bolo jasné.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: 9.10 h) 

Dobrý deň. 

Tomáš Malec,  

sme pripravení? Môžeme ísť na to? Ja čakám na tvoj 

pokyn. Alebo všetky, všetko funguje?  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Prepáč, len mikrofón mi zapínali.  

Je už cca tridsať poslancov pripojených. Posledný, 

posledného jedného, myslím že, sme riešili ešte čo sa týka 

pripojenia. Ináč v zásade uznášaniaschopnosť už je teda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na, na mňa keď sme pripravení, dobre? A bude to  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Dobre. Dve minútky.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

(poznámka: 9.09) 

Pani poslankyne, páni poslanci,  

ešte raz by som vás chcel poprosiť, aby ste sa 

zaprezentovali. Čo už teda môžete v tejto chvíli. 

A následne by sme potom už začali.  

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Prezentácia o 9.10 h 

Prítomní: 31 Prezentoval sa: 26 Neprezentovalo sa: 5 

Neprítomní: 14 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič NEPREZENTOVAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič NEPREZENTOVAL SA 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEPREZENTOVAL SA R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

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:. 

(poznámka: 9.12 h) 

Kým nehovoríte, mali vypnuté mikrofóny, nech nám to 

ne nerobí žiadnu šarapatu. Takto ma poprosili o to moji 

kolegovia.  

Ja si ešte upravím mi mikrofón, aby to bolo všetko aj 

z moje strany a ste ma dobre počuli.  

Dúfam, že ma je dobre počuť v tejto sekunde.  

Hlasovacie zariadenie tu vyzerá byť veľmi nažhavené.  

Takže, poďme na to.  

 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 16 

OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: 9.13 h) 

Prosím vás o prezenčné hlasovanie, čím sa overí 

technická stránka zabezpečenia onlajn (online) rokovania, 

či sme všetci v poriadku.  

Takže pred tým ako oficiálne otvorím, prosím 

o prezenčné za hlasovanie.  

Nech sa páči, prosím, hlasujte prezenčne.  

(Prezentácia.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa dvaja, 

nehlasovalo šiesti, ale prítomní sme tridsaťdva. Čo je 

dôležité, že, že môžme myslím že začať. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 17 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Prezentácia o 9.13 h 

Prítomní: 32 Prezentoval sa: 26 Neprezentovalo sa: 6

 Neprítomní: 13 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič NEPREZENTOVAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEPREZENTOVAL SA R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová NEPREZENTOVAL SA E.Pätoprstá NEPREZENTOVAL SA 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

P. Lenč ÁNO Záhradník NEPREZENTOVAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je niekto, komu nefungovalo ráno, tak Tomáš Malec mal 

hot linku, ktorú treba sa ozývať a myslím že môžme začať.  

Len pre informáciu o šestnástej majú možnosť vystúpiť 

občania, ktorí sa deň vopred, ktorí sa deň vopred 

kontaktovali po prostredníctvom mejlovej (mail) adresy 

zastupiteľstvo zavináč bratislava bodka es ká 

(zastupiteľstvo@bratislava.sk). To podľa článku číslo 13 

a odstavec 3 písmeno ef (f) rokovacie poriadku mestského 

zastupiteľstva. 
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Takže vážené poslankyne, vážení poslanci,  

otváram, otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vás všetkých vítam.  

Pre záznam uvádzam, že sa o, že ospravedlnili svoju 

neúčasť na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva 

poslankyňa a poslanci pán starosta, teda Lenka Plavúchová 

Antalová, Peter Cmorej, Michal Brat, Martin Chren, Dana 

Čahojová, pán starosta Hrčka.  

Takže, vieme že všetci ideme onlajn (online), vieme 

prečo tak robíme.  

V zrkadlovej sieni sedia naši kolegovia a je tam ako 

som aj pochopil fyzicky navrhnutá návrhová komisia, ktorej 

o chvíľku, ktorú si o chvíľu schválime. Takže im veľmi 

pekne ďakujem. 

Za overovateľov zápisnice z dneš dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

a Alžbetu Ožvaldovú. 

Ak nikto nemá iný návrh, prosím hlasujte 

o predloženom návrhu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Počkajte.  

Tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovali 

dvaja. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tomáš Malec,  

prosím ťa, ty nevieš urobiť, aby som to písknutie keď 

to skončí to hlasovanie, počul aj ja. Iba náhododu, či sa 

to nedá nejak urobiť, alebo dať hlasnejšie.  
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Takže, ma, takže máme zvolenú overovateľov zápisnice.  

Popr, potom poprosím vás, že vždycky pri hlasovaní 

majte zapnuté kamery, aby bolo vidieť tvár hlasujúceho. Je 

to, je to v súlade presne s tý, s tou našou úpravou 

a článkom 13a odstavec 3 písmeno e. to je veľmi dôležité.  

Takže konštatujem, že mestské zastupiteľo stvo 

zvolilo overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.  

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenču a Gabrielu 

Ferenčákovú.  

Ak nemá nikto iný návrh a dávam hlasovať 

o predloženom návrhu. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte raz opakujem, že ak chceme byť úplne presní, 

počas hlasovania by ste mali mať zapnutú kameru. Je to 

explicitne napísané v našom, v našom rokovacom poriadku. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťtri. 

Teraz, Tomáš Malec, to pípnutie nepočujem už vôbec. 

Aby, aby, aby som to povedal. 

Ďakujem pekne. 

Máme zvolenú aj návrhovú komisiu.  

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 

 Prítomní: 33 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  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  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL 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 NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme na program. 

Návrh programu rokovania dnešného zastupi zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali na pozvánke dňa 11. 

februára 2021  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

k 31. 12. 2020 a k 31. 1. 2021 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie 

- spracovateľ: sekcia financií 

3. Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., 

so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

4. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 
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5. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

6. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa nájmu nebytových priestorov  v Domove seniorov 

Lamač, Na barine 5,  841 03  Bratislava  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

7. Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného 

zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. 

Vrakuňa, parc. č. 1235/10 v správe organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu 

administratívnych kontajnerov vo vlastníctve 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

6 žiadateľom 

- materiál spracuje sekcia životného prostredia 

8.  Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na 

predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO 

Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na 

predĺženie doby nájmu o 1 rok  pre nájomcu Nectar 

Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 
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10. Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na 

predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH 

SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na 

predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD 

Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na 

predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre 

nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, 

Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

13. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v 

Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so 

sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, 

parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, spoločnosti 

INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave ( ako víťaza súťaže o ideový zámer) 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Rača, parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a 

Ing. Magdaléne Trnovskej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova 

OC s. r. o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. 

Petrovi Turlíkovi 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, 

Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení 

spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka 

a spoločnosti D4R7 Construction 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. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 

10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 

Legionárska 
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- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a Petržalka, pod 

kontajnerovými stojiskami 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú.  Trnávka, parc. č. 16948/2, 

Mestskému Parkovaciemu systému, spol. s r. o., 

so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. 

č. 432/8, spoločnosti Jarovce Investment, s. r. o., 

so sídlom v Trnave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

23. Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2406/257, mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. 

Miroslava Radiča,  za pozemky vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

24. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných 

vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu 
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„megaboard“ a „citylight“,  spoločnosti Akzent 

BigBoard,a.s., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

25. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

26. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 

2020 

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

27. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy“ 

- materiál spracuje oddelenie kultúry 

28. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 

- materiál spracuje útvar námestníčky primátora 

Ing.arch. Lucie Štasselovej 

29. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku do výzvy 

Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 

62 – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a 

o výške spolufinancovania projektu 

- materiál spracuje oddelenie programovania 

a spolupráce 

30. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave  

- materiál spracuje projektová kancelária - 

magistrát 
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31. Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D 

bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu 

pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – 

Schwechat 

- materiál spracuje oddelenie osvetlenia, sietí 

a energetiky 

32. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C 

body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov 

Bratislava 

- materiál spracuje sekcia životného prostredia 

33. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 

1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 

- materiál spracuje sekcia životného prostredia 

34. Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a 

časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 

47 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže  

- materiál spracuje sekcia životného prostredia 

35. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

SHELL Slovakia, s.r.o. 

- materiál spracuje sekcia dopravy 

36. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 

garáží na Janoškovej ulici 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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37. Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou 

stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA 

DEVELOPMENT a.s,, so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

38. Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený 

s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej 

plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, 

spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

39. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného 

v súvislosti s pandémiou Covid-19 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

40. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

HB Blok Astrová 1,3, vlastníkovi nebytového 

priestoru  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

41. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 

13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6, Silvánska 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod 

Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 

6, Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, 

Topoľčianska 19, vlastníkom bytov  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

42. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  č. 

164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 
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na Bebravskej 16, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 

06. 2019 – 28. 06. 2019 , ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na 

Haburskej 3 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

43. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

45. Rôzne  

 

16.00 h Vystúpenie občanov- v prípade vášho záujmu vystúpiť 

na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás 

v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. 

f)na mailovej adrese:zastupitelstvo@bratislava.sk deň 

vopred. 

 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy  

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 
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c) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a 

dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2020 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom 

pozemkov, bytov a nebytových priestorov 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 

prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, 

Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy za 

obdobie a v organizáciách zriadených Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za 

obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 

(materiál spracuje: sekcia právnych služieb) 

f) Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v 

trestnom konaní v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

(materiál spracuje: sekcia právnych služieb) 

g) Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 

účinnosťou od 1. januára 2021 

(materiál spracuje: oddelenie ľudských zdrojov) 

h) Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 

stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné 

mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2020 

(materiál spracuje: Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, 

poradca primátora) 

i) Informácia o počte hlasovaní poslancov  Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
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zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2020 

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 

j) Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo 

dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 

SR Bratislavy predložená Generálnym investorom 

Bratislavy 

(spracovateľ: Generálny investor Bratislavy) 

k) Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo 

dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 

SR Bratislavy predložená spoločnosťou METRO a. s. 

(spracovateľ: METRO a. s.) 

l) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 

október, november a december 2020 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

a v súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o tom o návrhu programu mestského zastupiteľstva 

tak, ako vám bol zaslaný a ako bol aj zverejnený.  
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Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťtri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Návrh programu tak ako bol zverejnený 
 

 Prítomní: 33 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 37 

 
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 NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

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:. 

Naše zmeny programu rokovania mestského 

zastupiteľstva zaradiť materiály pod názvami Zmluva o 

spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu, 

Odkanalizovanie Páleniska, bod ako, ako bod číslo 5A. 

A potom.  

Takto. Že ideme že rov,. Jak je to, že rovno to 

prečítam a rovno hlasujeme, hej? Tomáš Malec? Tak sme to 

robili minule, nech to nečítam trikrát všetko. Hej?  

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  organizačné oddelenie: 

Môž môžme, môžme ísť aj tak. Ale na, v bo. 

Najčistejšie je, keď najprv sa navrhnú všetky body a potom 

sa bude hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, nie. Mňa zaujíma, či je toto z rokovacím 

poriadkom, lebo nechcem zase prechádzať tie body na 

stokrát. Minule 
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Prep, prepáč, prepáč. Nechcel som, riešil som ot, 

poslanca.  

Ešte raz otázku, jak ťa môžem poprosiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Že či môžme, keď robíme tieto zmeny programov 

a nemusím ich čítať a potom zase o nich hlasovať, ale keď 

ho prečítam, že rovno ho zahlasuje. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Nie. Asi bolo by, bolo by lepšie v to (poznámka: 

počuť mužský hlas - hovor mimo mikrofón). Bolo, bolo by 

lepšie, že aby to išlo po jednom. Aby si to čítal, čítal 

bod po bode a po jednom sa hlasovalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Výborne. To chcem.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Dobre.  
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Takže hlasujeme o zaradení bodu číslo 5A do bodu 

programu. Je to to Pálenisko. 

Prosím, hlasujte.  

Dobrý. Čo idete kuknúť? (poznámka: hovor mimo 

mikrofón) 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť mužský hlas „Pípa to veď slabo“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

No slabo. Ja už som si teraz dvihol volume, možno tým 

to bolo.  

(poznámka: počuť mužský hlas „No.“) 

Snáď to bude to, no.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Však už nejak to zvládneme.  

(poznámka: počuť mužský hlas „My sme to pozerali dole 

a všade nám to pípa, takže.“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Dobre, dobre, dobre. Nejak to budem musieť počúvať, 

keď to inak nejde.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie, teraz to nezapípalo zase.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 5A -  
 

- Zmluva o spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu - 
 - Odkanalizovanie Páleniska 

 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   
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M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  NEHLASOVAL 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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 NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  

Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, 

za členku komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby ako bod číslo 42A. 

Prosím, hlasujte o tomto, o tomto bode programu.   

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedno.. 
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Prítomných tridsaťštyri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 42A -  
 

- Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, za 
členku komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby  
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za mňa to je, za mňa to je všetko. 

Otváram diskusiu k k návrhu programu dnešného 

mestského zastupiteľstva.  
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Poprosím viceprimátora Košťála.  

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

No ešte nie som viceprimátor, ďakujem, ale (poznámka: 

zasmiatie). Sranda. Dobre. Okej.  

Ja by som ako predkladateľ chcel  

Dobre. Ja by som ako, ako predkladateľ navrhol, 

navrhujem teda stiahnuť body 17 a 27.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sedemnásť. 

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

Prvý bod sa týka predaja osobitného zreteľa, tam by 

sme si radi ešte dopracovali nejaké veci kvôli cene. A bod 

27 je Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 47 

Teraz ja viem, že sa to pýtam každé zastupiteľstvo, 

aj o stiahnutí musíme hlasovať?  Tomáš Malec, áno?  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A postupne. Hej? A postupne.  

Dobre. 

Takže sťahujeme, takže hla hlasujeme o sťahovaní mat 

bodu číslo sedemnásť, to je ten predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

žiadateľom pani doktorke Zuzane Turlíkovej a inžinierovi 

Petrovi Turlíkovi.  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasoval jeden. 

Prítomných tridsaťtri. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na vyradenie bodu 17 -  
 

- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

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:. 

A poďme hlasovať za bod číslo dvadsaťsedem, za 

stiahnutie bodu číslo 27 Aktualizácia Celomestského zoznamu 

pamätihodností Bratislavu. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa šesť 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťtri. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na vyradenie bodu 27 -  
 

- Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavu 
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 Prítomní: 33 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

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

R. Tešovič  M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA 

 

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

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 ZDRŽAL SA M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mám za to, ak sa nikto nehlási ďalej, že máme dneš, 

dneska upravený program rokovania mestského zastupiteľstva 

a v podstate môžme ísť na to.  

 

(poznámka: 

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 a k 31. 1. 
2021 

2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 
odpis z účtovnej evidencie 

3. Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so 
spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

4. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

5. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
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5A Zmluva o spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu – 
Odkanalizovanie Páleniska 

6. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na 
barine 5, 841 03 Bratislava 

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

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus 
s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, 
s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, 
s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, 
s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre 
nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 
17,Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

13. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v 
Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so 
sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. 
č. 5142/5,spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., 
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so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový 
zámer) 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne 
Trnovskej 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so 
sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike 
zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, 
organizačná zložka a spoločnosti D4R7 
Constructions.r.o., so sídlom v Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 
10374/5,Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 
Legionárska 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Karlova Ves a Petržalka, pod 
kontajnerovými stojiskami 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému 
Parkovaciemu systému, spol. s r. o., so sídlom 
v Bratislave 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 
432/8, spoločnosti Jarovce Investment, s. r. o., so 
sídlom v Trnave 

23. Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 2406/257,mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, 
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k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, 
za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

24. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných 
vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ 
a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

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

26. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020 

28. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030  

29. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného 
programu Kvalita životného prostredia č. 62 – 
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o 
výške spolufinancovania projektu 

30. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

31. Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 
2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

32. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014Mestských lesov 
Bratislava 

33. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
mestských lesov v Bratislavena základe uznesenia č. 
1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 

34. Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a 
časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 
v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

35. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 
SHELL Slovakia, s.r.o. 

36. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako 
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majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 
garáží na Janoškovej ulici 

37. Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou 
stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA 
DEVELOPMENT a.s,, so sídlom v Bratislave 

38. Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s 
návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej 
plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, 
spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

39. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov oodpustenie nájomného v 
súvislosti s pandémiou Covid-19 

40. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
HB Blok Astrová 1, 3,vlastníkovi nebytového priestoru 
– Stiahnutý z rokovania predkladateľom 

41. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 
13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6,Silvánska 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod 
Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, 
Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, 
vlastníkom bytov 

42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 
Bebravskej 16, uznesenia č.249/2019 zo dňa 27. 06. 
2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu  
na Haburskej 3 

42A Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, 
za členku komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

43. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstvahlavného mesta SR Bratislavy 

44. Interpelácie (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke) 

45. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 57 

Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy  

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

c) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a 

dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2020 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom 

pozemkov, bytov a nebytových priestorov 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 

prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, 

Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy za 

obdobie a v organizáciách zriadených Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za 

obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 

(materiál spracuje: sekcia právnych služieb) 

f) Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v 

trestnom konaní v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

(materiál spracuje: sekcia právnych služieb) 

g) Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 

účinnosťou od 1. januára 2021 
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(materiál spracuje: oddelenie ľudských zdrojov) 

h) Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 

stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné 

mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2020 

(materiál spracuje: Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, 

poradca primátora) 

i) Informácia o počte hlasovaní poslancov  Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 

zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2020 

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 

j) Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo 

dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 

SR Bratislavy predložená Generálnym investorom 

Bratislavy 

(spracovateľ: Generálny investor Bratislavy) 

k) Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo 

dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 

SR Bratislavy predložená spoločnosťou METRO a. s. 

(spracovateľ: METRO a. s.) 

l) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 

október, november a december 2020 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

koniec poznámky) 
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ORGANINAČNÉ POSTUPY PRI ROKOVANÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA Z DÔVODU PANDEMICKEJ 
SITUÁCIE – URČENIE, KTORÉ BODY BUDÚ 
AJ S ÚVODNÝM SLOVOM A KTORÉ BEZ 
ÚVODNÉHO SLOVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som to urobil tak, ak ako ako to robíme kvôle 

tejto pandemickej situácii, aj kvôli tomu, aby sme mali 

nejaké tempo, drvivá väčšina tých bodov bola prebratá na 

komisiách, na mestskej rade, kde sa len dalo. To znamená, 

že prvé body prebereme a potom by som bol rád prebrať body, 

ktoré chcete, aby sme prebrali aj s úvodným slovom, aby ste 

možno, aby sme si možno povedali, tak aby aj naši kolegovia 

nemuseli čakať niekde sten baj (stand by).  

Takže, myslím si, že určite, určite ja za seba 

poviem, že jednotku.  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Matúš, Matúš,  

prepáč, ale to je pán primátor, prepáč, musím ťa 

zastaviť. Že musíme prerokovať všetky body, jedine bez 

úvodného slova že môžeme ísť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale o tom hovorím. My prerokujeme všetky. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Aha, okej. Lebo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja hovorím iba o tom.  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Dobre, dobre, dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hovorím iba o tom, samozrejme. Už sme tak robili 

viackrát. To znamená, že, že iba by som nechcel, aby kvôli 

pandemickej situácii naši kolegovia niekde v sále čakali, 

alebo tak.  

To znamená, že, že si povedzme, ktoré body chceme 

určite s úvodným slovom a tie ostatné pôjdeme bez úvodného 

slova.  
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Takže, nech sa páči, otváram diskusiu k tomu, ktoré, 

ktoré pôjdu s úvodným slovom. 

Pani viceprimátorka Štasselová. 

Mikrofón asi 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som rada, ale naozaj veľmi, veľmi, už mám 

zapnutý, ja by som veľmi rada krátko len mala jednu vetu 

k bodu, myslím že je to trinástka, to je tá Záhorská so 

župou a potom dvadsaťosem, čo je mestská politika nájomného 

bývania.  

Naozaj, nie, nie veľkú, len úplne že (poznámka: 

nezrozumiteľné slová, hovoria naraz námestníčka primátora 

aj predsedajúci). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je trinásť, (poznámka: nezrozumiteľné slovo), 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

dvadsaťosem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dvadsaťosem.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči.  

Mikrofóny pripomínam.  

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

Áno. Ja som avizovala aj na gremiálke, že sa budeme 

zaoberať tým bodom tri, takže poprosím úvodné slovo k bodu 

tri a predkladáme eee pozmeňovací návrh, ktorý je 

odkonzultovaný aj s pánom Olajošom na základe tej vzájomnej 

komunikácie, ktorá k tomuto prebehla. Takže bol zaslaný 

riadne na adresu, ktorá bola teda akože uvedená ako adresa, 

na ktorú sa pozmeňovací návrh podáva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. To je tri. 

Pán Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja by som bol rád, aby prebehla diskusia aj pri 

bodoch Infra a pri bode dvadsaťštyri, to je, to sú tie 

bilbordy (bilboardy). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujeme veľmi pekne.  

Tak poďme asi na bod jedna.  

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

Môžem, môžem ešte doplniť? Ja som myslel, že sa ešte 

poslanci hlásia. Môžem iba?  

Lebo má máme tam majetkové body, ktoré treba 

prerokovať, alebo treba ich uviesť, lebo sú 

v alternatívach. Konkrétne to sú body osemnásť, devätnásť 

a dvadsaťjedna.  
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Čiže, musíme tam povedať že nejaký úvod.  

A ešte a idem meniť uznesenie, respektíve, máme 

nejakú autoremedúru v bode tridsaťsedem, to je tá Vydrica. 

Takže aj bod tridsaťsedem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Matej Vagač,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja som chcel len zareagovať na predrečníka pána 

Pilinského, že my teraz nehovoríme o tom, že sa zriekame 

diskusie, ale my sa len toho úvodného slova. Čiže, ku 

každému bodu môže byť. O to. Teda musí byť otvorená 

diskusia, ale len to úvodné slovo.  

Čiže, te teraz nehovoríme o tom, že nebude diskusia.  

Čiže len toľko, akože, technicky aby sme si povedali, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ale myslím, že sa všetcia chápeme, že toto neni 

mestská rada, toto je iný systém. Proste, chápeme sa, 

myslím že, že. Diskusia samozrejme, môže byť, ide iba o to 

úvodné slová (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Pán poslanec Kunst.  

Ďakujem. 

Matej Vagač.  

Slo. Mikrofónik, mikrofónik poprosíme. (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) ťažké. Vypnutý.  

Pán poslanec Kunst,  

stále máte slovo, akurát musíte zapnúť mikrofón. 

Nepočuli sme zatiaľ nič, čo by. Nie že dávalo zmysel, to 

nechcem povedať, ale nič sme nepočuli, žiadny zvuk.  

Je to tá ikonka dole, hej? Rasťo.  

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

Vypadol mi zvuk, pardon, (poznámka: nezrozumiteľné 

slová, hovoria naraz poslanec aj predsedajúci) 

Mne vypadol zvuk.  
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Ja som chcel len štvorku, päťku len krátke. Že tam 

boli zmeny tie personálne. Iba informáciu, že tam bolo 

výberko. Tam stačí dve vety, že kto tam bol. Dobre? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Chcem vás poprosiť o prezentáciu k číslu štrnásť, to 

bola ideová súťaž na nábrežie v Petržalke. Buďte taký 

dobrý.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, samozrejme. 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Áno, ďakujem. 
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Ja si, ja som sa zle vyjadril. Samozrejme, že 

diskusia bude. Ja, ja som mal záujem, aby prebehlo aj 

úvodné slovo. To som mal záujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ja si myslím, že to máme. Že keď bude treba, vieme 

tam vždy niečo pridať, vieme to vždy nejak urobiť.  

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY K 31. 12. 2020 A 
K 31. 1. 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že poďme. Myslím, že jednotku, dvojku ani 

nikto nepovedal. Musíme z nejakého dôvodu ísť jednotku, 

dvojku. A Tomáš, áno. Tak poďme.  
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Nech sa páči, bod číslo jedna. Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31. 12. 2020. K 31. 1. 2021. 

Úvodné slovo, Tomáš, asi ty, nie?  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Ďakujem. Ne nemusí byť to byť úvodné slovo k tomuto 

bodu. Ale musí byť, musí byť otvorená diskusia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Dobre. Takže jasné. Ideme bez úvodného slova. 

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa ospravedlňujem, ak budem niektorých kolegov 

a kolegyne zdržiavať, ale zhodou okolností, toto je 

materiál, ktorý neprechádza ani komisiami. Myslím že ani 

mestskou radou. On sa vyrába tak, aby bol čo najaktuálnejší 
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na mestské zastupiteľstvo. A v podstate sa vypracováva 

systémom, že, že organizačné oddelenie osloví tie útvary, 

ktoré majú vykonávať jednotlivé úlohy.  

A už sa nám to stávalo aj v minulom volebnom období 

a možnože aj predtým, ale predtým som ešte nebol poslancom, 

že máme časť uznesení, ktoré navrhuje primátor a ktoré, kde 

tí gestori, ktorí plnia tí úlohy sú do toho priamo 

zainteresovaní. Častokrát ako autori, alebo spracovatelia 

a potom máme uznesenia, ktoré presadili na zastupiteľstve 

poslanci, alebo skup, jednotliví, alebo skupina poslancov. 

A tieto uznesenia, teda zámer autorov týchto uznesení neraz 

úradníci na magistráte nepoznajú a potom v tomto materiáli 

ako vykonávatelia ich niekedy vyhodnocujú buď ako splnené, 

alebo proste iným spôsobom ako, ako podľa všetkého, ale 

podľa mňa niekedy sú.  

Ja by som sa rád vyjadril k niektorým uzneseniam 

a položil aj otázky, lebo väčšina z nich, do väčšiny z nich 

som bol nejakým spôsobom zapojený, či už ako predkladateľ, 

spolupredkladateľ.  

Navyše by som rád formou pozmeňujúceho návrhu upravil 

dva body v tomto materiáli. konzultoval som to aj teraz 

pred začiatkom zastupiteľstva ešte s organizačným 

oddelením. V princípe je to taký, dá sa povedať, spoločný 

pozmeňujúci návrh. Ja ho najprv prečítam, aby to 

najpodstatnejšie teda bolo na úvod a potom tie ostatné 
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veci, ktoré si vyžadujú nejaké vysvetlenie. Ak by sa aj 

nestihlo, tak sa vie dovysvetľovať ešte aj mimo 

zastupiteľstva. 

Ja keby som náhodou presiahol čas, tak poprosím, aby 

sa mi spojili tie dve vystúpenia do jedného.  

Čiže, pozmeňujúci návrh znie: 

Bod jedna, z predmetného uznesenia z časti A bodu 2 vyňať 

podbod dve 2.13, to je uznesenie číslo 402/2011 čsť bé (B) 

bod 2 zo dňa 15. 12. 2011, ostatné prečíslovať a zaradiť ho 

do časti bé (B) bodu 4 ako podbod 4.3, ostatné tiež 

prečíslovať s novým termínom priebežného plnenia uznesenia,  

a to 30. 6. 2021. 

Bod dva tohto pozmeňujúceho návrhu. Z predmetného 

uznesenia z časti A bodu 1 vyňať podbod 1.2, to je 

uznesenie číslo 943/2017, časť cé (C) bod 1 zo dňa 28. 9. 

2017, ostatné prečíslovať a zaradiť ho do časti bé (B) bodu 

4 ako podbod 4.4, ostatné prečíslovať, s novým termínom 

priebežného plnenia uznesenia, a to 31. 12. 2021. 

Tieto dve zmeny krátko odôvodním.  

Prvá zmena súvisí s tým, že bol z dnešného programu 

rokovania stiahnutý bod dvadsaťsedem a tým pádom treba 

niečo spraviť potom aj s plnením úlohy v tomto materiáli, 

ktorý je predložený.  
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A bod dva, ktorý som čítal, ten súvisí s tým, že 

v roku 2017 keď som predkladal materiál, ktorý sa týkal 

dotačného systému na rekonštrukciu verejnoprospešných 

prvkov terás, tak tam bol jeden bod, ktorý dával úlohu 

Generálnemu investorovi Bra, Generálnemu investorovi 

Bratislava, aby teda nejakým spôsobom sa vysporiadal 

s terasami, ktoré má na seba vedené.  

Podľa všetkého, toto uznesenie nebolo presne 

naformulované, ale nedá sa považovať ani za splnené, podľa 

môjho názoru, pretože pokiaľ sa pamätám a riešili sme to, 

tuším, rok dozadu, alebo rok a pol dozadu, tak je taký 

účet, ve, ktorý je vedený na GIBe (GIB), kde sú určité 

neidentifikovateľné stavby, ktoré môžu byť terasami, a teda 

nie sú vedené priamo na GIB tieto stavby, ale sú 

v evidencii (gong) a treba ich nejakým spô 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, asi budeš predĺžený.  

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

Ďakujem. Už mám, áno. 

No a teda nejakým spôsobom sa s tým treba 

vysporiadať.  
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Preto v tom bode dva, ktorý navrhujem, len hovorím, 

že do konca tohto roka si predložme plnenie termínu. Je to 

priebežne plnené uznesenie.  

Ja sa rád stretnem s tým útvarom, ktorý má plniť tú 

úlohu, lebo myslím, že tá agenda z GIBu (GIB) prechádza 

teda smerom na magistrát, aby sme si vyjasnili, ako to je.  

Aj by som chcel poprosiť potom, pán primátor, aj pán 

riaditeľ magistrátu, ak by, ak by tí, ktorí majú vykazovať 

plnenie úloh a narazia na úlohy, ktoré vyplývajú 

z uznesenia poslancov, ja som to hovoril aj bývalému 

vedeniu, že aby sa ozvali tým poslancom, ktorí boli 

predkladateľmi toho uznesenia a ešte pred tým, než sa to dá 

na zastupiteľstvo, lebo aj teraz v podstate, keby to tak 

bolo, tak by sme nemuseli toľko diskutovať.  

Ja pozerám ešte ako mám čas. Dobre.  

Čiže, pár tých uznesení, ktoré sú mi nie celkom 

jasné.  

Pri tom uznesení 2.10 v bode 2.10 tá Incheba, tam sa 

raz hovorí o predaji Inchebe, druhý raz teda kúpe pozemkov 

od Incheby, aspoň tak to vyzerá. Tak možnože by tam, bolo 

by lepšie naformulovať presnejšie to uznesenie, alebo si to 

tiež vyjasniť.  
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Pri tej škodovej komisii, ktorá sa spomína v uznesení 

1.13, tam aby bolo možné zaslať poslancom aj to uz, aj to 

uznesenie te, tie závery tej škodovej komisie, lebo ideme 

vlastne odpúšťať tú pohľadávku za viac ako milión Eur.  

Pri kojti Protikorupčnom minime, tam sa to dáva, tam 

by to malo byť, podľa mňa, vykazované len raz, lebo raz je 

to ako keby priebežne plnené, ale posúva sa termín.  

Pri cyklistickej a pešej doprave, to je dva dva 

osmička, tam sa spomínajú len cyklistické projekty, ale tie 

projekty pešej dopravy, alebo pešej dopravy, no, asi to 

neni úplne presné, tak tie sa tam nespomínajú.  

Čiže, ono by to asi nemalo byť úplne medzi splnenými, 

ale možnože meži medzi priebežne plnenými (gong) a tak 

ďalej teda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. 

Matej Vagač,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som sa chcel eee vyjadriť k eee uzneseniu 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) k tomuto plneniu uznesenia 

bod 2.1, to je na strane devätnásť.  

Totižto, ak si pamätáte, tak sa predkladá raz ročne 

správa o podpore zdravia, alebo taká informačná správa 

o zdraví obyvateľstva a teraz ide o to, že, že tú veľkú 

správu, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) veľká, malá správa 

a tá veľká správa bývala často tak akože ne tak formálne 

spravená na osemdesiatich stranách pozliepaná zo 

všelijakých informačných materiálov.  

My sme to mali na komisii územného plánu a životného 

prostredia a tuto sa navrhuje v tomto, tak hovorím to 

preto, že tu sa to navrhuje a dneska to ako keby zoberieme 

na vedomie, že táto veľká správa ako keby nebude a bude tá 

malá správa a tú navrhujem, aby, aby sme naozaj sa venovali 

aj zdraviu našich občanov v Bratislave, lebo ide o zákon 

o obecnom zriadení 369, kde sa v paragrafe 4 odsek 3 

písmeno ha (h) hovorí, a tu budem citovať, že obec pri 

výkone správy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý 

spôsob života a práce obyvateľov a chráni teda životné 

prostredie, aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a tak 

ďalej.  

To znamená, že, že je veľmi dôležité, aby sme 

dostávali takúto správu a o kvalite zdravia našich občanov 

a čo pre to mesto hovorí.  
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Čiže, my sme na, na komisii územného plánu 

a životného prostredia požiadali uznesením primátora, aby 

predložil návrh novej spôsoby tej správy o riešení kvality 

života a zdravia Bratislavy. 

Čiže preto, preto by som bol rád, keby táto vec sa 

opäť nejako otvorila a aby to nezaznelo takto len v rámci 

bodu jedna kdesi na strane devätnásť, lebo, lebo tie 

faktory ako hluk, emisie, prach, to sú ukazovatele, ktoré 

skutočne musíme sledovať a majú výrazný vplyv na zdravie 

našich obyvateľov a a kvality života v našom meste.  

A tam by som ešte požiadal, že tiež by som chcel, aby 

na túto agendu bol vyčlenený zamestnanec, respektíve, aby 

to mal niekto v náplni práce, lebo to je agenda, ktorá nás 

musí zaho zaujímať, lebo to hovorí zákon.  

Tento presne, tento paragraf 4 odsek 3 písmeno há 

(h).  

Čiže, čiže len na toto upozorňujem a teda požiadam 

pána primátora, aby, aby, aby túto správu navrhol nové, 

novú štruktúru, nový obsah, ale aby sme sa venovali zdraviu 

našich občanov.  

A samozrejme, ak to nebude mať svojho garanta, alebo 

svojho patróna, alebo svojho zamestnanca, alebo teda 

niekoho, (gong) tak to naozaj bude len formálne vždycky.  
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Takže, takže na toto upozrňujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ctibor Košťál,  

ty sa nevieš prihlásiť normálne do systému?  

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

Nie, neviem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha,  okej. Okej.  

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

Ja som chcel iba rýchlu reakciu, ak môžem, na 

poslanca Vagača, že sa touto požiadavkou sme sa už 

zaoberali. Budeme ešte o nej diskutovať.  

Je ale pravda, že správa, ktorá obsahuje veci 

týkajúce sa zdravotníctva, alebo nejakej zdravotnej 

starostlivosti, podľa mňa, nepatrí magistrátu, lebo 

magistrát nemá žiadne kompetencie týmto smerom. Ale chceli 
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by sme to prerobiť tak, že nastaviť to tak, aby to bola 

správa, ktorá je rieši to, čo si, Matej, povedal. Že 

kvalitu vzduchu, prach, emisie, teda veci, ktoré majú vplyv 

na zdravotný stav. Ale ako získavať informácie 

zdravotníckeho charakteru, respektíve o zdravotnom stave 

obyvateľstva je pre nás dosť náročné, keďže to nie je naša 

kompetencia.  

Takže (poznámka: nezrozumiteľné slovo) nastaviť tak, 

že budeme sa baviť o tých, o tých podmienkach životného 

prostredia a kvalite životného prostredia, ktoré má dopad 

na, na zdravotný stav. 

Takže to len, aby si vedel, že ideme týmto smerom 

a a teda predložíme určite nanovo nastavenú správu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že, nech sa páči, s faktickou Milan 

Vetrák. 

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

Ja chcem využiť ešte príležitosť, že pán riaditeľ 

teraz mal príspevok a chcem sa ho opýtať, či teda sa vieme 
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dohodnúť na takom systéme, že ak útvar magistrátu zistí, že 

vyhodnocuje plnenie uznesenia, ktoré presadil na 

zastupiteľstve poslanec, alebo skupina poslancov, že ešte 

pred tým než, než ten materiál, alebo to hodnotenie nejakým 

spôsobom sfinalizuje sa obráti na toho poslanca, ak je ešte 

stále poslancom, alebo skupinu poslancov od nejakého toho 

hlavného gestora, v spolupráci s ním sa to vyhodnocuje, aby 

sme potom sa aj tuná nejakým spôsobom takto nezdržiavali na 

zastupiteľstve, lebo veľa vecí sa dá vyriešiť aj ešte pred 

tým.  

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

Pozrieme sa na to s pánom Malecom, ktorý je nový 

vedúci oddelenia organizačného a nájdeme spôsob, aby toto 

nejakým spôsobom fungovalo.  

Ako, je, je to, je to racionálny návrh. Takže,  bude 

to nejakým spôsobom zohľadnené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, už to je.  

Ja len doplním. Ďakujem. 

Pán Košťál povedal veľa, ale my sme sa naozaj dohodli 

na ostatnej komisii, o ktorej hovorí pán Vagač, že do 

ďalšieho zasadnutia komisie pri pripravíme scenár, alebo 

návrh, aby ako bude vyzerať táto správa. Naozaj nám záleží 

na tom, aby sme mali pod kontrolou zdravie obyvateľov aj, 

teda v zmysle jednotlivých zložiek životného prostredia.  

Ale faktom je to, že všet, veľa týchto alebo 

prakticky všetky informácie združujú iné organizácie. My 

naozaj sa pripravujeme na to a na budúcej komisii 

predstavíme tento návrh tak, ako sme sľúbili členom 

komisie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

Len, ďakujem pekne. ja len zareagujem na to, čo 

hovoril pán riaditeľ Ctibor Košťál, že, že mne ide hlavne 

o to, aby sme naplnili ten, ja viem, že nebudeme robiť tu, 

suplovať zdravotnícke zariadenia, ale ten, ten zákon 

hovorí, že, že musíme viesť o tom nejakú, nejakú správu, 

musíme sa zaujímať o zdravý spôsob života, o zdravie tých 

ob občanov.  

Takže, takže naozaj, nechajme to teda na ten, na tú 

novú správu, ako hovorí pani viceprimátorka, ale musíme na 

to dbať, aby, aby sme sa tomuto venovali.  

A druhú vec, len podporujem to, čo povedal Milan 

Vetrák, že naozaj, aby sme to dostávali, lebo tie správy, 

ide o to, napríklad, tú škodovú komisiu za tých milión Eur, 

to bol môj návrh, ale, ale nemôže sa to takto len odbaviť 

cez prvý bod a my o tom ani nevieme, lebo ich tam akože na 

iks desiatok strán.  

Takže, toto by som podporil Milana Vetráka v tom, aby 

sme to dostávali explicitne tí poslanci, (gong) ktorí to 

navrhli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Môžme teda ísť ďalej.  

Všetky zmeny, Milan, pravdepodobne ty ako člen 

návrhovej komisie zapracuješ, to znamená, že môžme dať 

hlasovať o tomto bode programu, hej?  

Milan niekde zmizol. Tunák sa mi menia ľudia v kuse, 

to neni možné.  

Kde mi ten Milan zmizol?  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja už som, ja už som zapnutý. Tak, ty ma, ty ma 

nájdeš, ty ma nájdeš, tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Vidím ťa. Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

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

No. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže môžme hlasovať.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Prepáč, tak. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No, máme vlastne podaný len jeden pozmeňujúci návrh, 

ktorý som podával sám a to pozostáva z dvoch bodov.  

Ja už to teraz nebudem celé čítať, lebo ono to bol 

taký, taký dlhší pozmeňovák, len pre istotu zopakujem úplne 

že základné veci toho.  

Čiže z časti A bodu 2 ten bod 2.13 sa presúva do bodu 

4 ako podbod 4.3 s termínom plnenia 30. 6. 2021.  

A v bode 2 sa zase bod 1.2 z časti A presúva do časti 

bé (B) bodu 4 ako podbod 4 a tam bude te termín 

31. 12. 2021. 

Tie body sa samozrejme náležite potom prečíslujú. To 

už, to už spraví organizačné oddelenie po po schválení toho 

uznesenia.  

Čiže, môžme hlasovať o tomto po pozmeňujúcom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov a poslankýň. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.1-Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 

a k 31. 1. 2021 
 

doplňujúci a pozmeňujúci návrh p. Vetráka 
 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  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    

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 NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský ÁNO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

No a teraz môžme hlasovať o uznesení ako o celku už 

aj v znení toho pozmeňujúceho, doplňujúceho návrhu.  

Čiže, v bode A berieme na vedomie splnené uznesenia, 

priebežne plnené uznesenia, plnenie uznesení bez určenia 

termínov plnenia a v bode bé (B) schvaľujeme nové termíny 

splnenia uznesení.  

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.1- Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 

a k 31. 1. 2021 
 

hlasovanie ako o celku vrátane prijatých zmien a doplnkov.  
 

 Prítomní: 36 Áno 35 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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

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

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   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 k 31. 12. 2020 a k 31. 1. 2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.    692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 

1.2 č.    349/2019 časť B bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 

1.3 č.    396/2020 časť B zo dňa 30. 1. 2020 

1.4 č.    443/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 

1.5 č.    485/2020 časť C zo dňa 25. 6. 2020 

1.6 č.    552/2020 zo dňa 25. 6. 2020 

1.7 č.    562/2020 časť C zo dňa 24. 9. 2020 

1.8 č.    586/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 9. 2020 

1.9 č.    601/2020 časť C zo dňa 22. 10. 2020 

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

1.11 č.    646/2020 časť B bod 2 zo dňa  26. 11 2020 

1.12 č.    650/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 26. 11. 2020 
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1.13 č.    672/2020 časť B zo dňa 26. 11. 2020 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

2.1 č. 

  306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 a podbod  1.2 
zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia 234/2000 časť B 
bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 a následne v znení 
č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2012 

2.2 č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa  26. 9. 1996 

2.3 č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

2.4 č. 
  260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia 

č. 38/2007 zo dňa 1. 3.  2007 

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

2.6 č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 

2.7 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 

2.8 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 

2.9 č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 

2.10 č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 

2.11 č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

2.12 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

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

2.14 č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 

2.15 č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012 

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

2.17 č.   673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
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2.18 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 

2.19 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 

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

2.21 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 

2.22 č. 
1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013, 471/2020 

časť B zo dňa 28. 5. 2020 

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

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

2.25 č. 1410/2014 časť B zo dňa 31. 1. 2014 

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

2.27 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 

2.28 č. 1798/2014 časť C body 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 

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

2.30 č.   746/2017 časť B body 3, 4, časť C zo dňa 29. 3. 2017 

2.31 č.   789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 

2.32 č.   811/2017 zo dňa 27. 4. 2017 

2.33 č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 

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

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

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

2018 

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

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

2.39 č.  202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
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2.40 č.  202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019 

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

2.42 č.  377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 

2.43 č.  684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

 

3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy bez určenia termínu ich splnenia 

3.1 č.   619/2016 zo dňa  29. 9. 2016 

3.2 č.   772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 

3.3 č.   800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 

3.4 č.   856/2017 časť B bod 3 zo dňa 25. 5. 2017 

3.5 č.   869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 

3.6 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017   

3.7 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 

3.8 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 

3.9 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 

3.10 č.     34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 7. 2. 2019 

3.11 č.   150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 

3.12 č.   220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 

3.13 č.   221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 

3.14 č.   370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
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3.15 č.   670/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

 

B. schvaľuje  

4. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. 
č.  

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

4.1 

Ing. arch. 
Lucia 
Štasselová, 
námestníčka 
primátora 

č. 306/1996 
časť D bod 1 
podbod 1.1 
a 1.2 zo dňa 
30. 5. 1996 
v znení 
uznesenia č. 
28/2015 zo dňa 
5. 2. 2015 

podbod 1.1 
T: k 31. 12. 
každé dva 
roky 
pobod 1.2 
T: každý rok 
k 31. 12. 

podbod 1.1 
T: 25. 3. 
2021 
podbod 1.2 
T: 31. 12. 
2021 

4.2 primátor 

č. 955/2010 
časť D 
zo dňa 29. 4 
2010 

17. 12. 2016 
Predĺžené 
termíny: 
30. 9. 2010 
28. 2. 2011 
26. 5. 2011 
15. 12. 2011 
21. 12. 2012 
20. 12. 2013 
30. 9. 2014 
17. 12. 2016 
31. 5 2018 
31. 12. 2018 
30. 9. 2019 
31. 12. 2020 

31. 12. 2021 

4.3 
riaditeľ 
MUOP-u 
v Bratislave 

č.402/2011 
časť B bod 2 
zo dňa 15. 12. 
2011 

T: ročne 
k 31. 12. 

30. 06. 2021 

4.4 primátor 

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

T. 31. 1. 
     
každoročne 

31. 12. 2021 
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4.5 primátor 

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

bez termínu 31. 12. 2021 

4.6 primátor 

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

T: 30. 6. 
2020 
     nový 
termín: 
     
štvrťročne    
počnúc 
26.11.2020 

  25. 3. 
2021 

4.7 primátor 

č. 202/2019 
časť B bod 3 
zo dňa 27. 6. 
2019 

31. 12. 2020 

Periodicita 
kontroly 
predmetného 
uznesenia 
raz 
polročne 
počnúc 
1. 1. 2021 

4.8 primátor 
č. 684/2020 
zo dňa 26. 11. 
2020 

do 28. 2. 
2021 

30. 6. 2021 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 2 NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD 
VYMÁHANIA POHĽADÁVOK A ODPIS Z 
ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že môžme ísť ďalej.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 94 

Bod číslo dva, Návrh na trvalé upustenie od vy 

vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie. 

Otváram diskusiu. Ideme, myslím že bez úvodného 

slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje, schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy číslo 

jedna tabuľkový prehľad a tak ďalej na trvalé upustenie od 

vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je 

súčasťou tohto uznesenia.  

Môžte  dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.2- Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
a odpis z účtovnej evidencie 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
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 ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z 

účtovnej evidencie 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie podľa prílohy č. 1 – tabuľkový prehľad pohľadávok 

hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie 

od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je 

súčasťou tohto uznesenia. 
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 Príloha č.1 - Tabuľkový prehľad pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie 

 
 v súlade s §15 VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom  

Por.č. Subjekt Suma istiny 
Trovy 

konania 

Celková 

pohľadávka  

Vymožená 

suma 

Pohľadávka  

na 

upustenie 

od 

vymáhania 

Pohľadávka  

na odpis z 

účtovníctva 

č. exekúcie Dôvod ukončenia 
Poznámka (titul vzniku 

pohľadávky) 

1 
Viera Safičová - 
BRAUSS 41 451,86 € 1 674,57 € 43 126,43 € 1 161,62 € 41 964,81 € 25 258,31 € EX 25/05 

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

nájomné za nebytové 
priestory 02/1994 - 
07/1996, s prísl. (na 
odpis: 24.348,84 Eur 
istina, 909,47 Eur trovy) 

2 Vladimíra Bakošová 17 488,57 € 1 350,10 € 18 838,67 € 0,00 € 18 838,67 € 18 838,67 € EX 2214/14 
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

poplatok za omeškania 
za oneskorené úhrady 
nájomného za byt 
12/2005 - 03/2007  (na 
odpis: 17.488,57  Eur 
istina, 1.350,10 Eur 
trovy) 

3 
Eugen Polgár, Mária 
Polgárová 7 430,31 € 0,00 € 7 430,31 € 102,96 € 7 327,35 € 3 967,49 € EX 3337/05 

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

nájomné za byt 03/2003 
- 03/2005,(na odpis: 
3.967,49  Eur istina) 

4 Gruberová Marianna  2 912,43 € 162,16 € 3 074,59 € 0,00 € 3 074,59 € 3 074,58 € 

EX 
180/2007 

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

bezdôvodné obohatenie 
byt 01/04 - 12/04, VS 
2004, 01-09/05 + prísl.,  
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(na odpis: 2.912,43  Eur 
istina, 162,16 Eur trovy) 

5 Gard invest, spol. s r.o. 2 270,46 € 152,83 € 2 423,29 € 0,00 € 2 423,29 € 2 270,46 € EX 5399/06 
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

nájomné za pozemok 
3.Q.2003 - 2.Q.2006, (na 
odpis: 2.270,46 Eur 
istina) 

6 Katarína Kiššová 1 313,52 € 82,26 € 1 395,78 € 0,00 € 1 395,78 € 0,00 € EX 1118/06 
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

nájomné za nebytový 
priestor II. Q 2000 - I. Q 
2002, istina s prísl.,  v 
účtovnej evidencii 
neevidujeme 
pohľadávku 

7 Miroslav Hanák 1 263,88 € 79,69 € 1 343,57 € 0,00 € 1 343,57 € 0,00 € EX 173/06 
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

nájomné za byt 
01/04/2000 - 
07/02/2001, istina s 
prísl. , subjekt 
neevidujeme v IS Noris 

8 Rozália Dornayová 619,40 € 40,63 € 660,03 € 0,00 € 660,03 € 0,00 € 

EX 
241/2003 

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

rodinné prídavky a ŠVP 
(Vingast Bratislava, š.p.), 
subjekt neevidujeme v IS 
Noris 

9 Veronika Stojková 0,00 € 16,50 € 16,50 € 0,00 € 16,50 € 16,50 € Ex 2722/06 
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z.z. 

vymáhali sa trovy 
konania - exekúcia na 
vypratanie bytu (na 
odpis 16,50 trovy 
konania) 

 Spolu 74 750,43 € 3 558,74 € 78 309,17 € 1 264,58 € 77 044,59 € 53 426,01 €    

           

 
Trvalé upustenie od 
vymáhania:   77 044,59 €        
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Odpis z účtovnej 
evidencie:   53 426,01 €        

 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA ZLÚČENIE SPOLOČNOSTI INFRA 
SERVICES, A. S., SO SPOLOČNOSŤOU 
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 
A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tri, to ideme aj s úvodným slovom, 

Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra servisis (Infra 

services) so spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo spracovateľovi. 

Myslím, že Veronika Ľahká.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Dobrý deň.  

Čiže na zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta 28. 5. 2020 bolo prijaté uznesenie číslo 445, ktorým 

bol vyslovený súhlas s tým, aby béveesk (BVS) odkúpila 

štyridsaťdeväťpercentný podiel v spoločnosti Infra servisis 

(Infra services) a zároveň bol zaviazaný predseda 

predstavenstva spoločnosti, aby predložil mestskému 

zastupiteľstvu najneskôr do marca tohto roku variantné 
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riešenia ďalšieho sce a scenáre vlastne ďalšieho fungovania 

obchodnej spoločnosti Infra servisis (Infra services). 

Na základe tohto uznesenia je predkladaný tento 

materiál do mestského zastupiteľstva s tým, že spoločnosť 

béveesk (BVS) predložila hlavnému mestu návrh variantného 

riešenia ďalšieho fungovania Infra servisis (Infra 

services), ktorý tvorí prílohu tohto materiálu.  

A viac o tých návrhoch a asi aj o tom postupe už 

povie pán generálny riaditeľ Olajoš.  

JUDr. Peter   O l a j o š ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Dobrý deň prajem  vážené mestské zastupiteľstvo. 

Ďakujeme veľmi pekne, že aj napriek tejto 

komplikovanej situácii vieme spolu takto hovoriť aspoň na 

diaľku.  

Ja z dovolením veľmi z rýchlika vzhľadom k tomu, že 

predpokladám, že ten materiál máte všetci pred sebou. 

Ja sa trošku vrátim do mája roku 2020, keď sme vás 

žiadali o dôveru a o súhlas s tým, aby sme mohli odkúpiť 

minoritný podiel akcionára Grafobal grup development Infra 

servisis (Grafobal group development Infra services), kde 
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mnohí z vás sa vám veľmi dobre písali, že aké budú ďalšie 

kroky s Infra servisis (Infra services), a ja som vám vtedy 

úprimne odpovedal, že úplne na detail to ešte nevieme 

vzhľadom k tomu, že máme za to, že ďalšie naloženie s Infra 

servisis (Infra services) ako takou, by malo byť predmetom 

detailnej analýzy vzhľadom k tomu, že tých variant môže byť 

viac. Toto je máj 2020. 

15. 7. sme sa stali stopercentným akcionárom Infra 

servisis (Infra services) a zároveň sme celý čas leta 

a jesene dvadsať dvadsať využili na to, aby sme detailne 

analyzovali všetky potenciálne scenáre, ktoré by z Infra 

servisis (Infra services) pripadali do úvahy. Niekde 

v polovici tohto procesu nám však kalkulačky ukázali, že 

v zásade sú relevantné len dva varianty fungovania.  

Jeden variant fungovania je, že Infra servisis (Infra 

services) ako takú po jej uprataní a zefektívnení budeme 

ponúkať na externom trhu. Znamená to mimo vzťah bévees 

(BVS) Infra servisis (Infra services) a to tým spôsobom, 

aby sme dokázali zabezpečiť viac peňazí do Infra servisis 

(Infra services) a tým pádom aj viac peňazí do bévees (BVS) 

cez dividendy a zvýšenú efektivitu. 

Druhou možnosťou bolo reálne sa pozrieť na fungovanie 

Infra servisis (Infra services) len z pohľadu potrieb 

bévees (BVS) a rozhodnúť sa, akým spôsobom začleníme 
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aktivity alebo činnosti Infra servisis (Infra services) do 

béveeska (BVS). 

Variant číslo jedna, to znamená zefektívnenie 

a upratanie Infra servisis (Infra services) a následne 

ponúkanie voľných alebo dodatočných kapacít na externom 

trhu sme trošku podmienili, alebo respektíve analyzovali 

z dát, ktoré sú verejne prístupné a nájdete ich reálne na 

slajde (slide) číslo päť našej prezentácie nášho materiálu, 

kedy sme vychádzali z relevantných podkladov, ktoré dnes 

21. storočie umožňuje, avšak bohužiaľ, potom na strane 

číslo šesť je také zhrnutie menežérskeho (manažérskeho) 

charakteru, ktorý nám ukázal, že bez ohľadu na to, ako 

veľmi efektívne sa budeme snažiť Infra servisis (Infra 

services) upratať a potom kapacity ponúknuť na voľnom trhu, 

bohužiaľ, ekonomicky v najbližšom období troch až piatich 

rokov nebude z toho žiaden reálny benefit, skôr naopak. Tak 

ako vidíte, ten model na strane šesť, to zhrnutie, je také 

trošku čo by bolo, keby bolo. A bohužiaľ tá kalkulačka 

ukázala stratu.  

Z tohto pohľadu sme zároveň porovnali, alebo vrátili 

sme sa k variantu číslo dva, to znamená Infra servisis 

(Infra services) len pre účely bévees (BVS), kde ale 

postupom času, tak ako sme efek, ako zefektívňujeme 

činnosti bévees (BVS), sme reálne zistili, že Infra 

servisis (Infra services) v maximálnej mori miere 
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efektivity bez dodatočných externých nákladov, ktoré by 

dodávala béveesk (BVS), dosahuje, alebo potre, vie 

zabezpečiť potreby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

len  na úrovni šesťdesiat percent.  

Čiže sme stáli pred otázkou, či tých zvyšných 

štyridsať percent buď dofinancujeme zo vzťahu bévees (BVS) 

Infra servisis (Infra services), alebo naopak, skúsime sa 

pozrieť na to  úplne iným spôsobom a zanalyzujeme čo nás 

stojí samostatnosť Infra servisis (Infra services) a tento 

výpočet je na strane deväť nášho materiálu, kedy sme 

zistili, že Infra servisis (Infra services) len tým, že 

existuje ako samostatná spoločnosť má ako samostatná 

spoločnosť povinnosť mať vlastné orgány, musí mať určité 

svoje procesy, musí mať účtovníctvo, daňové a iné 

povinnosti, tak celkový náklad peňazí bévees (BVS) je na 

úrovni dva milióny stotisíc Eur ročne, čo priznám sa, 

z pohľadu bévees (BVS) ani z pohľadu predstavenstva bévees 

(BVS) nám nedávalo zmysel, na čo držať samostatnú firmu, 

ktorá ma reálne stojí dva milióny Eur a nás napriek tomu, 

že ju zefektívnim tak ako treba, neprenes neprinesie ten 

úplne očakávaný benefit, ktorý potenciálne by sme dokázali 

z toho vydolovať.  

Preto z tohto pohľadu sme my ako predstavenstvo 

predstúpili v októbri minulý rok pred našu dozornú radu 

a otvorili sme debatu o tom, aby sme sa nerozvíjali alebo 
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nepohli zále, alebo aby sme sa zaoberali variantom zlúčenia 

Infra servisis (Infra services) do bévees (BVS) a to tým 

spôsobom, že Infra servisis (Infra services) rozhodnutím 

jediného akcionára k dátumu zlúčenia zanikne. A keď to 

zoberiem trošku laicky, de fakto ako taká sa presunie 

kompletne do bévees (BVS). 

Reálna situácia znamená, že béve, že Infra servisis 

(Infra services) prestane existovať ako samostatná firma 

a Bratislavská vodárenská spoločnosť dokáže z tohto 

zlúčenia profitovať, tak ako je uvedené na strane jedenásť.  

To znamená, je to proces  zlúčenia, ktorý je presne 

popísaný v obchodnom zákonníku. Nevymýšľame koleso, ideme 

len v zmysle toho, čo je úplne normálne a štandardné pre 

takýchto type rozhodnutia.  

Kalkulačka nám ukázala, že konečný efekt zlúčenia 

prinesie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti tri milióny 

Eur reálnych peňazí na našom účte, ale zároveň čo je pre 

nás ako pre predstavenstvo podstatné, že zefektívnime 

komunikáciu a prevádzkovú činnosť bévees (BVS), pretože 

prestanú akékoľvek duplicitné organizačné a procesné 

záležitosti, ktoré už len zo zákona každá samostatná firma 

musí mať.  

Z nášho pohľadu sme to potom zanalyzovali aj 

z hľadiska, z hľadiska štandardného, nazvime to, procesu 
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zlúčenia a vplyvu týkajúcich sa nejakých právnych rizík, 

pričom ako máme uvedené na strane jedenásť nášho materiálu, 

zlúčenie ako také, tým že je to štandardný proces podľa 

obchodného zákonníka, nepredstavuje žiadne právne riziko, 

či už pre Bratislavskú vodárenskú, ani pre jej akcionárov. 

A z tohto pohľadu máme za to, že je to relevantný návrh, s 

ktorým dneska stojíme pred vami tak, aby sme dokázali 

splniť aj naše sľuby, ktoré som vám dal v roku dvadsať 

dvadsať, že kúpa Infra servisis (Infra services) sa reálne 

odrazí v lepšom fungovaní bévees (BVS), ale zároveň, aby 

sme dokázali aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ale 

najmä našim zamestnancom, ktorí reálne pracujú v teréne, 

priniesť komfort jednoduchého a nekomplikovaného 

rozhodnutia bez tristo schvaľovacích procedúr, ktoré by 

potenciálne, alebo ktoré dnes vyvoláva už len samostatné 

fungovanie jednej aj druhej firmy.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Nech sa páči, akékoľvek otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za úvodné slovo. 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech 

sa páči. 
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Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 

Hneď v úvode poprosím, ak by som presiahla ten 

trojminútový limit, aby bol aj druhý príspevok zaradený.  

Na základe komunikácie, ktorá prebehla aj v rámci 

vysvetľovania tých jednotlivých krokov s pánom Olajošom ako 

predsedom predstavenstva Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, som ho informovala, že k tomuto bodu bude 

predkladaný pozmeňovací návrh, ktorý je v záujme právnej 

bezpečnosti tohto úkonu.  

Pozmeňovací návrh znie, že za navrhnuté uznesenie 

v písmene bé (b) za bod b, za bod dva sa doplní text: 

za podmienky že bude vykonaný forenzný audit 

spoločnosti Infra servisis (Infra services), akciová 

spoločnosť,  zameraný na vedenie účtovníctva, ktorý 

potvrdí, že voči spoločnosti Infra servisis (Infra 

services), akciová spoločnosť nie sú vedené pohľadávky 

nevedené v účtovníctve a zároveň spoločnosť nemá zamlčané 

záväzky a pri zistení nezrovnalostí alebo iných významných 

rizík pre nástupnícku spoločnosť bude materiál opätovne 

predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
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Vysvetlím dôvody, prečo k tomuto pozmeňujúcemu návrhu 

došlo.  

Možno taký všeobecný záver, pretože ochrana životného 

prostredia a tých základných zložiek je jednou 

z podstatných vecí.  

Oceňujem prístup súčasného vedenia mesta, či už sa to 

týka ochrany jednotlivých zložiek prírody, alebo takisto aj 

z toho ekonomického hľadiska spájanie a vlastne vyriešenie 

tých problémov, ktoré sme zdedili a v podstate za ne 

nezodpovedáme, ale nesieme zodpovednosť.  

A z toho dôvodu v úvode mám vám záujem povedať, že 

ako mestská poslankyňa hájim témy súvisiace s ochranou 

klímy a životného prostredia, oceňujem nastavenie vedenia 

hlavného mesta v oblasti ochrany životného prostredia.  

Staré Mesto presadilo právnu úpravu, aby bolo možné 

zriaďovať nízkoemisné zóny na ochranu ovzdušia a nebyť 

pandémie, ktorá znemožnila získavať potrebné údaje, boli by 

sme aj v tejto téme ďalej.  

Dnes rezonuje v súvislosti s klimatickými zmenami 

a ochranou životného prostredia možno viac ovzdušie, cé ó 2 

(CO2), prípadne ochrana zelene, ale rovnako, ak nie viac 

podstatná je aj ochrana vody. Voda ako taká v komplexe, aj 

spoločnosti a organizácií, ktoré zabezpečuje distribúciu 

občanom.  
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Životné prostredie je potrebné chrániť a pos 

pristupovať k nemu s najvyšším zreteľom opatrnosti 

a dopadov.  

Po skúseností, ktoré mám aj ja osobne so zastupovania 

v Bratislavskej župe, alebo v Starom Meste vieme, že 

existujú pohľadávky, ktoré sa vedia objaviť po dvoch, troch 

rokov, sú vymáhateľné a zastupiteľstvá, ktoré budú v tom 

čase, budú musieť čeliť týmto skutočnostiam.  

Tu je dôležité povedať, že z dôvodu obáv, že pri 

ostro kritizovanom spôsobe vedenia Infra servisis (Infra 

services) do minulého roka, môžu takéto pohľadávky tretích 

strán existovať.  

Preto je pre právnu bezpečnosť vhodné takýto 

pozmeňujúci návrh prijať. A v prípade, že takýto 

pozmeňujúci návrh bude prijatý, podporíme toto spojenie, 

pretože bude bezpečné a je naozaj pre vedenie Bratislavy 

správne. Ak by sa ale dostala, napríklad, na základe toho 

forenzného auditu do konkurzu Infra servisis (Infra 

services), preniesli by sa všetky tieto nezrovnalosti na 

nastupúci nastupujúcu spoločnosť bévees (BVS), a to si 

proste nemôžme dovoliť týmto hlasovaním.  

Takže, ak by boli naozaj tieto riziká, ktoré (gong) 

vieme, že sa dejú a potom im čelíme a musia, musí sa s tým 
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za, poslanci zobrať na seba tú zodpovednosť toho 

odhlasovania, preto som podala tento pozmeňujúci návrh.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Bol, hovorím ešte raz, zo strany pána Olajoša 

podporený, že samozrejme, pre právnu bezpečnosť je 

absolútne dôležité vylú, vylúčiť akékoľvek pochybnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka.  

Nech sa páči, poďme na re, poďme na os, na ostatných 

a potom si dáme reakcie zhotoviteľov, ale myslím si, že to 

bude všetko v poriadku.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne. 

No, v princípe mal som tri otázky, ale z veľkej časti 

tá prvá otázka bude zodpovedaná potom ako bude prijatý aj 

pozmeňujúci návrh pani starostky Aufrichtovej. Čiže, 

nebudem zdržiavať. Sám som zvedavý ako to dopadne, lebo 

naozaj ide o to, že tá spoločnosť sa stane nástupníckou 
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spoločnosťou aj z právneho pohľadu a aby sme náhodou 

nedočkali nejakých nepríjemných prekvapení. Takže myslím 

si, že z hľadiska právnej istoty je to lepšie. Takže, tomu 

sa už nebudem venovať.  

A potom sú tu ešte dve veci, na ktoré sa chcem 

spýtať.  

Viem, že bol problém, aspoň z pohľadu živnostenského 

úradu pokiaľ ide o licenciu, či už to bola Infra, alebo aj 

samotná béveeska (BVS) na vykonávanie tých vodárenských 

činností.  

Ak sa nemýlim, nemám to tu teraz pri sebe, možno sa 

mýlim, ale rád by som si to teda vysvetlil, že neviem či 

náhodou ten živnostenský úrad nekonštatoval, že tá živnosť, 

alebo tá licencia k istému dňu už aj zanikla a že by ju 

béveeska (BVS) mala znovu o ňu požiadať si ju obnoviť, teda 

požiadať asi o ňu znova. Tak sa chcem opýtať, že v akom je 

toto stave, alebo či sú tie informácie, ktoré som teraz 

povedal nepresné.  

No a ešte posledná vec.  

Všimol som si  teraz aj v správe hlavného kontrolóra, 

ktorý vychádza aj zo správy enkáú (NKÚ), že sú isté 

problémy, síce v menšom rozsahu, ale sú aj isté nedostatky 

aj v Bioenerdži (Bioenergy), takže či náhodou už béveeska 

(BVS) teda nie tak, že by to malo byť predložené na mestské 
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zastupiteľstvo, ale či si béveeska (BVS) už nerobila aj 

nejakú takú analýzu internú, ktorá by prehodnotila to, že 

či je tá Bioenerdži (Bioenergy) má byť samostatná dcérska 

spoločnosť a nemá byť tiež nejakým spôsobom zlúčená s 

bévees (BVS), alebo tam, tam je to úplne iný prípad 

a práveže je naopak výhodné, aby to bola dcérska 

spoločnosť. Že k tomuto by som tiež rád poznal odpoveď.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som nadviazal na pána kolegu Vetráka.  

Týmto problémom sa viackrát sa aj dozorná rada pýtala 

jak je to s tým živnostenským oprávnením a podobne, lebo 

boli nejaké pochybnosti aj zo strany obyvateľov a dostal 

som nejaké podnety, ale keď som aj viackrát to overoval na 

obchodnom registri, stále béveeska (BVS) to má zapísané 

v obchodnom registri túto činnosť, tak predpokladám, ak by 
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živnostenský úrad dospel k nejakému, nejakému podnetu, že 

je o oprávnený, tak by nám to asi  z obchodného registra, 

predpokladám, vyškrkol. Ale budem tiež rád, keď nám pán 

generálny riaditeľ objasní, či sa to zakladá na pravde a či 

naozaj je takýto problém s s oprávnením živnostenským na 

správu kanalizačných a vodovodných sietí, alebo nie. Lebo 

v obchodnom registri to máme a určite ak by živnostenský 

úrad našiel nejaké pochybenie, tak že by sme o také, o takú 

možnosť prišli.  

Tak ja podporím teda na, tú požiadavku pána kolegu 

Vetráka, aby sme to raz a navždy  mali tu jednoznačne 

povedané, či je to tak, alebo tak. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nebudem teda opakovať to, čo hovoril pán kolega 

Vetrák, ale chcela by som pána riaditeľa veľmi pekne 
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poprosiť, ja podporím eee tento váš návrh, lebo si myslím, 

že to je asi jediné zmysluplné riešenie, iné vám asi 

neostáva, ale naozaj žiadam od vás osobnú garanciu za 

kvalitu vody v Bratislavskom kraji aj zabezpečenie 

ochranných pásiem vody pred výstavbou alebo nevhodnými 

zásahmi v týchto ochranných pásmach. Pretože béveeska (BVS) 

napriek tomu, že mala veľmi rozporuplné vedenie 

v minulosti, tak bola v te v tomto segmente bola vždycky 

garantom a vedela sa postaviť za ochranné pásma. Takže, aj 

za kvalitu vody.  

Takže naozaj chcem, chcem vás o toto poprosiť, aby 

toto bolo zabezpečené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa to rád spýtal, lebo trošku mi to je 

čudné.  

My sme minulý rok schválili materiál, v ktorom sme 

odkúpili Infru za cécéa (cca) desať miliónov. Hej? vtedy 
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sme počúvali v Starej tržnici o tom, aké to bude výhodné, 

ako sa tam naštartujú procesy, ako bude konečne zarábať, 

ako nepôjdu peniaze do do vačiek nejak, do vačku nejakého 

súkromného vlastníka a teraz cécéa (cca) po roku, ideme tú, 

tú firmu  zrušiť. Hej?  

Tak ja sa spýtam, že teda či sme dostali mylné 

informácie vtedy, alebo ich dostávame teraz. Proste, ja 

tomu nerozumiem, prečo sme vycancali desať miliónov Eur za 

niečo, keď tá zmluva mala do dvoch rokov skončiť a z Infrou 

by béveeska (BVS) nemala žiadny problém, hej? Teraz sme  

počuli od pána riaditeľa, že aj keď robili tú analýzu, tak 

zistili, že tá Infra by sa dostala do nejakých plusových 

čísel po štyroch, piatich rokov.  

No tak ako, tak buď sme dostali tie zlé informácie 

vtedy, alebo sme, sme ich, alebo ich dostávame teraz. Čomu, 

čomu teda neverím.  

Ale hovorím, mne sa to zdá ako prasprosté mrhanie 

peňazí, vycancať desať miliónov, to, to v takomto období za 

firmu, ktorú cécéá (cca) po roku ideme rušiť.  

A druhá vec je, ja sa chcem spýtať, čo bude s tými 

ľuďmi, čo robili akože v Infre? Pravdepodobne časť z nich 

prešla do béveesky (BVS), teraz keď sa firma zlúči, alebo 

teda keď ju béveska (BVS) pohltí, čo, čo sa plánuje s tými 
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ľuďmi, či pôjdu na na dlažbu, či, či dostanú nejaké 

odstupné, alebo či ostanú ako zamestnanci béveesky (BVS). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak poprosím o odpovede.  

Začne asi pán Olajoš. A potom Veronika Ľahká.  

JUDr. Peter   O l a j o š ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja z dovolením by som to zobral eee od konca, od pána 

poslanca.  

Vzhľadom k tomu, že tých, z tej predchádzajúcej 

otázky viacmenej budú nadväzovať na to, čo poviem. 

A jednu vec, prosím si uvedomme. Dvadsať dvadsať 

v máji sme vám prezentovali, že chceme kúpiť Infru pretože 

je to jediná reálna možnosť ako vieme zachrániť normálne 

fungovanie bévees (BVS) a na to, aby sme tu Infru nejakým 
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spôsobom dostali po kotro pod kontrolu, jediná možnosť je 

jej kúpa.  

Desať a pol milióna Eur, aj vtedy som vám 

prezentoval, je veľa peňazí, ale stále to bolo v medziach, 

o ktorých som vám v máji dvadsať dvadsať povedal, že desať 

a pol milióna sa splatí do konca platnosti esela (SLA) 

zmluvy, ktorá končí, alebo v tom čase mala končiť 31. 12. 

dvadsať dvadsaťdva. To je prvý parameter, ktorý sme, ktorý 

by sme, prosím, mali brať do úvahy, že stále sme v roku 

dvadsaťjedna.  

Druhá vec, aj vtedy som vám to úprimne povedal 

každému, kto sa ma na to pýtal. Ja som nekupoval Infra 

servisis (Infra services) na to, aby som s ňou robil 

dodatočný biznis, ja som kupoval Infra servisis (Infra 

services) pre účely bévees (BVS) a z hospodárskych 

výsledkov, ktoré už roku dvadsať dvadsať, ktoré budeme za 

nejaké obdobie prezentovať, budete vidieť, že tá kúpa Infra 

servisis (Infra services) bol veľmi dobrý strategický ťah, 

pretože prináša nie len zvýšenú efektivitu z hľadiska 

normálneho fungovania pri činnostiach, ale budete vidieť na 

hospodárskom výsledku bévees (BVS), že sú to reálne 

peniaze, ktoré keby sme Infru nemali, tieto peniaze by v 

béveeske (BVS) nikdy neboli.  

A možno len základná informácia. Slajd (slide) číslo 

šesť, na ktorom svieti zisk alebo strata tri milióny Eur, 
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nie je reálna výkonnosť Infra servisis (Infra services), 

ani za rok dvadsať dvadsať, ani do budúcnosť. Je to model, 

systém čo by bolo keby, o ktorý ste ma žiadali vy a my sme 

zanalyzovali, či Infra servisis (Infra services) by bola 

schopná a za akých podmienok svoje služby a aktivity 

ponúkať aj iným subjektom ako bévees (BVS). Z tohto nám 

vyšlo, že na to, aby to bola schopná robiť, potrebujem ja 

ako akcionár bévees (BVS) do Infry zainvestovať ďalšie 

peniaze, čo na konci celého účtovného cyklu vygeneruje plus 

mínus stratu tri milióny Eur. Čiže, to len aby sme 

rozprávali o tom istom.  

Čo sa týka zlúčenia ako takého, v zásade si myslím, 

že sme všetci dostatočne skúsení na to, že vieme, že 

zlúčenie dvoch firiem je úplne normálny, nazvime to 

menežérsky (manažérsky) krok  v prípade, ak zistíme, že 

samostatná firma nás stojí viac peňazí ako reálne dokáže 

vygenerovať. A to sú tie náklady, ktoré sú uvedené na 

strane deväť.  

Infra servisis (Infra services) bez ohľadu na to, 

akým spôsobom by fungovala, by stála béveesku (BVS) dva 

celá jedna milióna Eur na nákladoch.  

Osobne si myslím, že dva celá jedna milióna Eur vie 

béveeska (BVS) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) úplne 

racionálnejšie, napríklad, na malé opravy, o ktoré vás 

všetky trápia, že tu sa nám prepadol kanál, alebo tu nám 
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podmylo cestu, ako platiť samostatné predstavenstvo 

a menežment (manažment) dcérskej spoločnosti.  

Čo sa týka zamestnancov pri zlúčení. Dnes má Infra 

servisis (Infra services) dvestodeväťdesiat zamestnancov 

a títo všetci prejdú reálne do zamestanania bévees (BVS). 

Pre zamestnancov Infra servisis (Infra services) sa 

zlúčením zmení akurát to, že dostanú pracovné zmluvy 

s novým hlavičkovým papierom. 

Čo sa týka ochranných pásiem na, ohľadom otázky pani 

viceprimátorky Štasselovej. 

Tu chcem povedať jednu vec, že Bratislava všeobecne 

môže byť hrdá na jednu zásadnú vec. Naša pitná voda, ktorú 

dodávame, je najkvalitnejšia v celom stredueurópskom 

regióne. A toto nehodláme ani v tomto vedení bévees (BVS) 

a predpokladám, že ani v tomto vedení mesta a poslaneckého 

zboru nejakým spôsobom meniť. Naopak, všetky naše kroky 

smerujú k tomu, aby sme existujúce ochranné pásma vodných 

zdrojov nie že ochránili ako sú, ale reálne aby sme ich 

dokázali aj rozšíriť. 

Čiže, to len za nás.  

Na otázku, čo sa týka Bioenergy. 

Napriek tomu, že rok dvadsať dvadsať bol veľmi 

kostrbatý, pretože sme riešili dve veci, ktoré sme ešte 

takto v januári dvadsať dvadsať nikto nepredpokladali, že 
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budú, to znamená kovidkríza a reálne transakcia kúpa Infry, 

zároveň sme využili a maximalizovali všetky možnosti 

interné v bévees (BVS) a v Bioenergy sme si urobili interný 

audit, ktorý nám ukázal, že vzťah Bioenergy versus bévees 

(BVS) je síce založený na zdravých základoch, ale keď sa 

pozriete na to, čo Bioenergy čaká v období najbližších 

piatich rokov, to znamená všetky zariadenia, ktoré dnes 

Bioenergy prevádzkuje na základe podpory takzvaných 

zelených ener, zelenej energie, prestanú byť platné, chceme 

sa  tejto ve téme venovať v roku dvadsaťjedna. To znamená 

tento rok.  

Čo sa týka živnostenského úradu.  

Živnostenský úrad bol u nás na kontrole v januári 

dvadsať dvadsať a konštatoval, že bévees (BVS) má všetko 

splnené a nenašiel žiaden nedostatok. A priznám sa, odvtedy 

nemáme žiadnu informáciu, že by nejaká kontrola prebiehala. 

Čiže, to možno na odstránenie pochybností, že z tohto 

pohľadu nevidíme žiadne riziko, ani žiadny reálny problém. 

No a teraz čo sa týka k návrhu doplnenia. 

Tu by som rád povedal dve veci, že s pani starostkou 

sme si vola, Aufrichtovou, sme si volali asi päť minút pred 

zasadnutím, kde sa ma pýtala, či budeme, respektíve akým 

spôsobom, aký je môj názor na to, keď sa vyhotoví audit 

záležitostí, ktoré predniesla a sú uvedené v tom  

pozmeňovacom návrhu. Na toto som reagoval, že audit budeme 
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tak či tak robiť, lebo to vyplýva zo zákona a je povinný ho 

urobiť ku dňu zlúčenia a potom ku dňu ukončenia 

hospodárskeho roku.  

Ale priznám sa, čisto z hľadiska praktického, 

slovíčko forenzný, buď som, bohužiaľ, v tom telefonáte 

prepočul, alebo možno bol doplnený len neskôr a pre mňa ako 

pre béveesku (BVS) je veľmi podstatné, aby sme zlúčenie 

urobili čo najefektívnejšie a hlavne najlacnejšie.  

Forenzný audit bude reálne znamenať, že bude stáť 

veľa peňazí, po druhé, zabrzdí to proces zlúčenia na určitý 

čas a čisto z hľadiska praktického, to, čo chceme tým 

auditom dosiahnuť, reálne nedosiahneme, pretože ani audítor 

nebude vidieť to, čo možno dnes neexistuje.  

A tu by som rád možno odstránil akékoľvek pochybnosti 

poslaneckého zboru o jednej veci. Záležitosti týkajúce sa 

histórie Infry, inými slovami, čokoľvek by sa objavilo 

z histórie typu zmenka, nejaká zmluva, alebo možno nejaký 

záväzok, ktorý nie je riadne vedený v účtovníctve, má 

béveeska (BVS) poistené v transakčných dokumentoch pri kúpe 

Infra servisis (Infra services), kde máme jasný záväzok 

Grafobal grup development (Grafobal group development) ako 

predávajúceho, že za akékoľvek nezrovnalosti, záväzky, 

alebo iné podlžnosti, ktoré sa objavia po transakcii, to 

znamená po 15. 7. dvadsať dvadsať a neboli riadne zavedené 

v účtovníctve Infry, preberá plnú zodpovednosť.  
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Čiže za predstavenstvo bévees (BVS) konštatujem, že 

keď sa o rok objaví nejaká čudná zmenka, ktorú možno má 

dneska niekto pod vankúšom a prinesie mi ju niekto na 

preplatenie, ja si objednám déháel (DHL) kuriéra 

a s poukazom na príslušné ustanovenia transakčných 

dokumentov to pošlem na príslušnú adresu Grafobal grup 

development (Grafobal group development).  

Z tohto pohľadu si myslím, že by bolo vhodné, aby sme 

zlúčenie týchto dvoch firiem, pokiaľ tú dôveru od vás 

dostaneme, urobili čo najjednoduchšie, aj najefektívnejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte Veronika Ľahká či chce reagovať na to, čo bolo 

povedané. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Ja som chcela len veľmi stručne práve k tým 

transakčným dokumentom, ktoré práve ako keby obsahujú vy 

vyhlásenia záruky spoločnosti Gégédé (GGD), ktoré garantujú 

tú ochranu pre bévees v prípade toho, že by sa objavili 

nejaké  záväzky, ktoré by išli za Infrou. Je tam vyslovene 

vyhlásenie o tom, že k 1. januáru 2019 neboli iné záväzky 
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spoločnosti Infra servisis (Infra services) ako tie, ktoré 

sú predmetom účtovných závierok.  

Čiže, tam tá ochrana je si myslím, že pevne 

zakotvená.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

Mikrofón, Zuzana.  

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

Áno. 

Pri takýchto transakciách nákupu podielu sa postupuje 

v súlade so zákonom o cenných papieroch. V otázke 

kapitálovej štruktúry v Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti a malo prebehnúť djú delenžn transakcie (due 

diligence transakcie), ktoré neboli doteraz preukázané.  

To, že sa deklaruje nejaký audit, ktorý sa vykoná, to 

je interný audit, alebo audit ktorý nie je v súlade 

s prevodom podielu strategického podniku, ktorým bévees 

(BVS)  môže sa dostať do ohrozenia. Naozaj si myslím, že na 
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jeden audit, ktorý bude v desiatkach tisíc pri takejto 

zásadnej transakcii, pred ktorou sme, v ktorej sme pred pol 

rokom dokázali štyridsaťdeväťpercentný podiel z mestských 

peňazí preniesť desať a pol milióna, nemôže byť dôvodom 

z dôvodu právnej bezpečnosti, aby toto malo byť pozdržaním.  

Tá naliehavosť nie je taká, aby nemohla táto vec byť 

preskúmaná pred tým, ako zásadne rozhodneme možno 

o budúcnosti vodárenskej spoločnosti.  

Dnes nemôžeme očakávať aké spôsoby a aké sa objavia 

záležitosti. Najčastejšie pohľadávky vznikajú a v zmluvných 

vzťahoch nie sú podmienené, alebo sú podmienené nastatím 

určitej skutočnosti. Kým tá skutočnosť nenastane, 

spoločnosť by mala túto pohľadávku viesť v súvahe, ale 

nemusí to tak byť. A ak ju neuvedie vôbec, môže vzniknúť 

problém.  

Na to je práve dju dilejdžens transakcia (due 

diligence transakcia)  a kontrola, ktorá neprebehla. Preto 

si myslím, že je potrebné  pred tým ako sa rozhodneme toto 

dobré riešenie, naozaj nemá zmysel Infru ťahať ďalej. ale 

to vyčíslené dva celé jedna miliónové ušetrenie, alebo to, 

čo stojí Infra servisis (Infra services), sa dá tiež 

rozobrať, že načo tam vo vozový park za stoosemdesiattisíc 

vedený, prečo tristosedemtisíc stojí náklad na, nak, čo sú 

to, odmeny predstavenstva. Proste, toto tiež sa vieme 

zamyslieť. Tí ľudia keď boli v nejakých ma, napríklad, 
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nájmy,  tak budú musieť sedieť tiež niekde. Takže, treba, 

podľa mňa, máme tú spoločnosť pod kontrolou, zatiaľ je to 

úplne bezpečné na to, aby sme toto nechali posúdiť a mali 

absolútne čistý štít v tom, že sa na to pozrieme možno za 

dva mesiace a schválime to s najlepším vedomím toho, že 

béveeska (BVS) je v poriadku a my, nám nehrozí to, že 

naozaj sa môžu.  

To nevieme teraz predpokladať. To môžu byť veci, 

ktoré je napríklad, nejaký hroziaci spor súdny. To nemusí 

napĺňať to, čo má teraz pokryté. Potom môžme plakať do 

vankúša a stalo sa to nie raz, že zastupiteľstvá boli veľmi 

prekvapené z toho, čo odhlasovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nepôjdem nejak podrobnejšie do (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) audítu, lebo však pani starostka je, 

ak sa nemýlim, audítorka povolaním a, a necítim sa na to 

nejaký expert, ale ja by som pán riaditeľ bévees (BVS), ja 

by som to nespájal s dôverou, lebo to je proš troška taká 

citlivá záležitosť. Keby sme vo vás nemali dôveru, tak vás 
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idem odvolať z tej funkcie. Ale jednoducho, hovorí sa, 

dôveruj, ale preveruj. A ide o strategický podnik. 

Vodárenstvo patrí medzi strategické oblasti.  

Vy ste hovorili, že  je, sú tam tie transakčné 

dokumenty. No dobre. Ale keď sa bývalý majiteľ zbalí, 

vytuneluje tú firmu, zlikviduje sa tá firma, odíde preč do 

zahraničia, akým spôsobom ho budeme naháňať, ak objavíme 

potom nejaké pohľadávky?  

Mali sme to aj pri Henbury keď sa predávalo pékáó 

(PKO), štyri milióny nám tam vyselo z mesta, vytunelovaná 

firma, neve, neboli by sme z nej aj tak nič dostali. Ktorá 

nemala žiadne peniaze. Tie peniaze boli vytunelované, 

proste. 

Takže, ja by som nepodceňoval tie riziká a kludne dám 

veľa, aj niekoľko ľudí sa tak (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) za to, aby sa urob 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Karman. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ako som už viackrát sa vyjadroval k tejto téme, ja 

nebudem zachádzať do minulosti, mne v súčasnej situácii 

dáva tento návrh logický zmysel. Zároveň sa však prihováram 

za pozmeňovací návrh, ktorý tu máme aj vzhľadom na to, že 

opatrnosti nikdy nie je dosť. A nech už to chceme spraviť 

akokoľvek rýchlo a akokoľvek lacno, myslím si, že mi dáte 

za pravdu, že sa tu naozaj nehráme s fazuľkami, jedná sa 

o pomerne veľa peňazí a jeden takýto audit si myslím, že by 

sme mali zvládnuť. 

Takže, za mňa určite sa prihováram za tento 

pozmeňujúci návrh. Schváľme si to, preverme si to 

a následne to zlúčme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vagač.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel len zareagovať na pani starostku 

Aufrichtovú, že mnohé z tých otázok, ktoré tu dala, sme 

dostali zodpovedané na tých prezentáciách.  
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Chcem poprosiť aj kolegov poslancov, magistrát pre 

nás, alebo teda Tomáš Malec pre nás organizuje tieto 

predstavenia tých, tých vecí, ktoré budeme teraz preberať 

a skutočne k tejto téme sme mali samostatné stretnutie, kde 

sme tie otázky mohli dať. Niektorí sme aj dali a dostali 

sme aj na to odpovede. Tak prečo to teraz otvárame, dávajú 

sa tieto otázky a len naťahujeme ten čas. A vtedy, keď je 

buď čas na komisiách, alebo na týchto predstaveniach, tak 

o tom môžme hovoriť.  

Čiže, čiže ako keby neuži, nevyužívame plne tie 

šance, ktoré dostávame.  

Čiže poprosím nabudúce tie otázky je možné mnohé 

z nich vybaviť aj na takýchto, takýchto stretnutiach 

a myslím si, že, že môžno aby ste boli uistení, že, že 

takúto zvlášť (gong) takýto audit netreba robiť, lebo tie 

veci sú zabezpečené. Ale to je preto, že mnohé otázky 

tohoto typu sme dostali zodpovedané a ja si myslím, že 

netreba robiť takýto audit.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Áno.  

Ja len poviem, že ja som bola účastná na dvoch 

takýchto predstaveniach. Veľmi oceňujem to, akým spôsobom 

to magistrát predstavil. A práve na základe toho, čo na 

týchto stretnutiach bolo povedané, som to postúpila 

odborníkom, ktorí posúdili to právne bezpečie. To, že to 

trvalo a robí sa to zo dňa na deň, takisto žijeme z hodiny 

na hodinu, milión vecí vyplývajú na samosprávy z pozície 

vlády, ktorá prenáša. Včera som dostala, včera som, ja som 

aj upozornila mesto, že k tomuto budeme ešte rokovať a je 

možné, že z toho budú nejaké závery.  

Povedala som to pánovi primátorovi, povedala som to 

aj pánovi Olajošovi a zastupiteľstvo je tá pôda, na ktorej 

sa prijímajú rozhodnutia.  

Keďže som dostala vážne podozrenie, že môže sa tam 

vyskytnú vec, ktorá sa nás bude už ťažko bolieť a takisto 

ako tie pohľadávky, presne ako bolo povedané, keď bude 

nejaká vznesená voči Infra servisis (Infra services), bude 

prenesená na nástupnícku spoločnosť a tá si potom síce môže 

v nejakých súdnych vymáhať od spoločnosti, ktorá bude 

v bohvie akom stave (gong) vtedy, ale vymáhané všetky 

pohľadávky budú od béveesky (BVS), ktorá sa v najhoršom, 
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teda scenári môže dostať až do konkurzu. A to sú tie veci, 

ktorým vieme jednoducho predísť vykonaním auditu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Pred tým ako Veronika Ľahká vysvetlí túto vec, ja 

chcem povedať, že rozumiem obave klubu pani Aufrichtovej. 

Myslím si ale osobne ja, že ide o nepoznanie úplne 

skutočnosti ako, ako bola nastavená zmluva s gégédé. Tam 

a to bola, to bolo, to bola, to bol veľký boj, keď sme tú 

zmluvu robili 

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

A kde je zverejnená?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne o tom, aby sme, aby sme  

(poznámka: počuť mužský hlas: „Na našej stránke, pani 

starostka“.) 

všetky tieto veci mali pod kontrolou. 
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Ja poprosím Veroniku Ľahkú, aby, aby vysvetlila, že 

tam sa nebav, nebavíme o tom. My máme priamo zábezpeku 

v majetku od tej firme a tak ďalej.  

Nech sa páči. 

Poprosím úplne konkrétne opatrenia.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Áno. Ešte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) forenzný audit, 

píšem si tu s našimi odborníkmi, stojí okolo 

stopäťdesiattisíc Eur a spomalí celý projekt na dva tri 

mesiace. A opakujem, nemám ani problém vás vyzvať, aby sme 

to podporili, len chcem, aby ste si boli vedomí, aby sme 

nerobili niečo, čo, čo máme, čo máme zabezpečené. 

Skúsme, skúsme si to vysvetliť a uvidíme.  

Veronika, skúste vy.  
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JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

A na prvý bod iba teda, že transakčné dokumenty sú 

zverejnené na stránke béveeska (BVS) a zároveň na stránke 

hlavného mesta a boli predmetom schvaľovania na tom májovom 

zastupiteľstve minulý rok so všetkými tými zárukami 

a vyhláseniami, ktoré gégédé dalo. To je jedna vec. 

Aby nevznikal dojem, že riadny audit sa robiť nebude, 

alebo že nejaký auditor sa na tú tranzakciu nebude, to je 

mylná predstava, pretože podľa paragrafu 69 obchodného 

zákonníka aj pri zlúčení je potrebný audit a pred zápisom 

do obchodného registra o zlúčení je potrebné, aby takýto 

audit bol vykonaný.  

Čiže on realizovaný bude. Len nemá takú tú nejakú 

nálepku, že forenzný audit. Znamená ale, že účtovník sa na 

to pozerať bude. Je to vyslovene povinnosť zo zákona pre 

to, aby vôbec zlúčenie mohlo prejsť a mohlo byť zapísané do 

obchodného registra. 

A k tým transakčným dokumentom.  

Naozaj obsahujú tie vyhlásenia a záruky, ktoré sú 

v prospech  béveesky (BVS), že v prípade, že vznikne nejaká 

nová pohľadávka, zmenka, alebo niečo podobné, tak to všetko 

ide za gégédé. Je tam kumulatívne plnenie zo strany gégédé, 

záväzok do výšky šiestich miliónov a zároveň je tam ešte 

osobitná záruka, ktorá spočíva vlastne v tom, že je 
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ochránené to konanie, ktoré momentálne prebieha na súde 

v Žiline vo veci zápisu do registra partnerov verejného 

sektora. Je rovnako kumulatívne vo výške, myslím že štyroch 

miliónov ručí gégédé za to, že ak by nejaká pokuta alebo 

sankcia z tohto konania vznikla, Infra servisis (Infra 

services) alebo teda bévees (BVS) po zlúčení, tak ich vráti 

gégédé.  

K tomuto ešte je zriadené záložné právo na tých 

pozemkoch, ktoré sa prevádzali na Hraničnej.  

To znamená, že tie ochrany tam naozaj v tých 

transakčných dokumentoch sú. 

Všetko je (poznámka: nezrozumiteľné slovo)  

zverejnená. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toto som chcel iba dodať, aby ste mali komplexnú 

informáciu.  

Žiadne vymáhanie nejakých peňazí cez firmu, ktorá 

môže neexistovať za rok cez súdy. Záložné právo na ich 

pozemky, hej? tak to bolo. A to bol ten boj, ktorý my sme 

zvládali vtedy.  
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To znamená, že môj názor a názor našich odborníkov, 

napriek tomu, že cením to, aby to, tú snahu u pani 

Aufrichtovej, aby sme boli si stopercentne istí rozumiem, 

ale náš názor je, že to je, že to je vyriešené a že sme 

v tomto úplne v bezpečí. Hej?  

Bude nás to stáť možno niekto vie viac, ja viem 

o tom, že forenzný audit stopäťdesiattisíc Eur a viac 

a bude nás to dva, tri mesiace zdržania.  

To znamená, že toto sú informácie, ktoré my vám 

poskytujeme. Samozrejme, vy ako poslanci sa musíte 

rozhodnúť. Budem rád, keď to budeme mať za sebou. 

A v každom prípade ďakujem za dôveru.  

Nech sa páči,  

pani starostka Aufrichtová. 

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

Úplným záverom chcem povedať, že mali sme všetky 

tieto informácie, ktoré pani Ľahká zhodnotila. To ale nie 

je na posúdení audita, audítora, alebo daňového poradcu. 

Moja otázka posledná je, boli posudzované dju 

dilidžins transakcie (due diligence transakcie)? Pretože to 

je to, čo, čo potrebujeme. A či boli posudzované 

certifikovanou osobou. Lebo to, že robíme niečo s dobrým 
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úmyslom, ale môže to byť právne procesné chybné, potom je 

nevyvrátiteľné a ne nezvrátiteľné.  

Takže toto, toto je moja otázka.  

A tak ako som povedala, myslím si, že kovid nás 

zastavil na rok, tri mesiace a stopäťdesiattisíc pri tak 

zásadnej veci, ktorá je keď päťdesiat percent stálo desať 

a pol milióna, tak celá firma stojí dvadsaťjedna miliónov, 

nemôže byť dôvodom na to, aby mohli vzniknúť riziká, ktoré 

by boli ďaleko väčšie. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je ten problém, že vy nám neveríme v tom, keď 

hovoríme a máme na to dokumenty, že máme, sme urobili 

všetko pre to, aby tie riziká nemuseli, nevznikli, hej? To 

je tá vec, ktorú, o ktorej sa dneska bavíme.  

A okrem iného, tie veci niektoré ani audítor nevie 

samozrejme akože zagarantovať, hej? že je tu nejaká u, 

nejaká, ne nevie to ani zistiť. Hej? Iba toto hovori. 

Ba. Á, prepáčte, dokončime kolečko. 

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

poslankyňa MsZ: 

Doplním pani Aufrichtovú. 

Forenzný audit k účtovnému auditu je súdny audit, 

ktorý sa vykonáva s cieľom potvrdiť, alebo vyvrátiť 

podozrenie z nekalých praktík tejto spoločnosti Infra 

servisis (Infra services). Čiže, je to rozdielne.  

Ja rozumiem vášmu dobrému úmyslu, aj vám dôverujeme, 

ale to, čo chce pani Aufrichtová je súdny audit, kde sa 

zistí, či boli, alebo neboli, či sú tu, alebo nie sú tu 

podozrenia z trestnej činnosti Infra servisis (Infra 

services).  

A toto je ten rozdiel, že pred tým zápisom do obcho, 

do registra urobíte ten účtovný, ale ona žiada iný audit. 

Aspoň takto som to ja pochopila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno ešte nejaké a argumenty Veronika, alebo.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Ja iba ešte ohľadom tej certifikovanej osoby. Myslím, 

že pán Olajoš ma doplní. Ale ten audit v zmysle paragrafu 
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69 obchodného zákonníka bude robiť zrejme pévécé (PwC), 

čiže je to externá spoločnosť, ktorá audituje spoločnosť 

bévees (BVS). Takže tam si myslím, že tá nezávislosť aj 

odbornosť zo strany pévécé (PwC) je rovnako garantovaná.  

JUDr. Peter   O l a j o š ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Dámy a páni,  

možno si treba naozaj jasne definovať a ďakujem pani 

poslankyni Pätoprstej, že to urobila. Reálne audítora 

spoločnosť používa cerso certifikovaného renimo renomovanú 

firmu Prajswoterhouscuprs (PricewaterhouseCoopers) fakt 

číslo jedna. 

Používame to už od roku 2020, to znamená, už čísla 

dvetisíc, už v roku 2019 auditovalo pévécé (PwC).  

Druhá vec. Čo sa týka forenzného auditu ako takého, 

platí to, čo ste povedali, pani Pätoprstá, ale zároveň to 

znamená, že ten audit nie je len o tom že 

Prajswoterhouscuprs (PricewaterhouseCoopers) dodá svoje 

podklady a niekto s guľatou pečiatkou si to preverí od 

stola a povie, že o ká, neoká, tu trestný čin je, nie je, 

forenzný audit má svoje presné medzinárodné štandardy 

a zároveň znamená, že reálne zabrzdí celý proces zlúčenia 

na dva až tri mesiace a reálne z neho nebude ten výstup, 
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ktorý očakáva pani Aufrichtová, pretože ani audítor, ani 

forenzný audítor nemôže potvrdiť, čo nevidí.  

Inými slovami. Ak dneska je niečo v účtovníctve, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) už by sme to boli bývali 

videli. Ak niečo v účtovníctve Infry nie je, priznám neviem 

si predstaviť toho audítora, ktorý by vedel a dokázal 

povedať, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) niečo nie je.  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) neviete predstaviť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno. Neviem no.  

Poďme s faktickou. Pani poslankyňa Augustinič. 

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

Ja sa ospravedlňujem, ale ja sa nehlásim. Takže to je 

asi omyl.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak boli ste tu prihlásená.  
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Vidím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Áno. To, že si nevieme niečo predstaviť ešte 

neznamená, že to nemôže nastať.  

A to, že pévécé (PwC) robí audit je úplne v poriadku 

a je to úplne dobré rozhodnutie. Forenzný audit dokáže 

odhaliť práve to, čo som sa pýtala, odpoveď neprišla.  

Dju dilidžins transakcie (due diligence transakcie) 

boli preverované alebo nie?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme na toto odpovedať rovno, lebo ja mám pocit, že 

sa nepočúvame dneska nejak.  

Veronika Ľahká, alebo Peter Olajoš.  
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JUDr. Peter   O l a j o š ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Lebo treba vedieť dju dilidžins transakcie (due 

diligence transakcie) sme logicky museli robiť, pretože ku 

dňu prevádzania akciového podielu, ktorý bol robený 

v Stredisku cenných papierov všetky formálne náležitosti 

museli byť splnené. A toto preverovalo aj registrový súd 

a potom, respektíve najprv Stredisko cenných papierov 

a potom registrový súd.  

Čiže, z tohto pohľadu, priznám sa, neviem z čoho pani 

starostka čerpá, že neboli vykonané všetky úkony, ktoré 

mali byť. Lebo keby neboli vykonané, môj predpoklad je, že 

orgány, ktoré, ktorým tieto podklady doručované boli, by 

nevykonali tie zápisy a tie prevody, ktoré reálne boli 

urobené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Práve z to , z tých informácií, ktoré boli zverejnené 

na základe eee právneho poradenstva a ekonomického 

poradenstva toto považujem za bezpečný krok, ktorý by nemal 
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byť, nie je natoľko ani časovo, ani finančne zásadný, aby 

pri takejto strategickej, strategickej rozhodnutí tohto 

zastupiteľstva, bude to jedna z najväčších veci.  

A práve vám poviem, vychádzam zo skúseností z béve 

z Regionálnych ciest, kde sa objavujú pohľadávky spred 

siedmich rokov, desiatich rokov a stále sú ale uplatniteľné 

a podľa právnych názorov bolo, bolo, boli predmetom toho, 

že zastupiteľstvo z bratislavskej župy schvaľovalo takéto 

vyplatenie pohľadávok, pretože to bolo bezpečnejšie.  

Tomuto chcem predísť práve preto, že som svedkom 

takéhoto istého hlasovania v tomto istom čase.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja mám pocit, že akýkoľvek argument povieme, názor 

pani starostky dneska nezmeníme, pretože čo neni zlé, alebo 

dobré, nesúdim to, lebo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

evidentne jasne sme vám povedali, že to tam je vyriešené. 

Je to šesť miliónov na ostatné, štyri mi milióny na to, čo 

by sa mohlo stať so Žilinou, dokonca so zábezpekou ich 

majetku. A neviem už to viac ako, ako povedať.  

Mne sa nezdá stopäťdesiattisíc málo z našich peňazí, 

alebo z peňazí béveesky (BVS) úplne.  
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Môžme urobiť to, že v kľude si to odhlasujme a dáme 

spracovať akože nezávilý posudok právnickej firme, že kto 

mal pravdu. Ale. A a dozvieme sa to. Ale určite nie sme tu 

všetci odborníci, kto by to  mohli po posúdiť. 

Pán, pán Olajoš,  

ste chceli. 

JUDr. Peter   O l a j o š ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Ja len možno jedna vec, lebo pani starostka teraz 

povedala možno najpodstatnejšiu vec. 

Správa ciest, alebo tá firma, ktorá reálne, vznikajú 

teraz tie problémy na župe, je stopercentnou dcérou župy, 

kde reálne ona má nad ňou aj kontrolu. A práve preto sa 

všetky záväzky, ktoré sa objavujú, automaticky prenášajú na 

župu. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť napriek tomu, že 

Bratislava má majoritu päťdesiatdeväť celá tridsaťosem 

percenta, nie je takouto spoločnosťou a reálne sme obchodný 

subjekt v zmysle obchodného zákonníka. Práve z tohto dôvodu 

používame všetky nástroje štandardné vyplývajúce zo zákona 

o účtovníctve, zo zák, občianskeho a obchodného zákonníka. 
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A osobne si myslím, že o čom ste teraz hovorili, keď 

by sa čokoľvek z minulosti objavilo do budúcnosti, reálne 

či ten audit prebehne alebo nie, ten istý problém budeme 

mať, akurát sa stane to, a teraz prosím, aby sme sa trošku 

na to pozreli aj z hľadiska praktického.  

My dneska stojíme pred tým, ako béveeska (BVS), že 

máme infraštruktúrny dlh dvestosedemdesiat miliónov. Tak 

ako vás tu vidím na týchto obrazovečkách predo mnou, 

minimálne s každým z vás si raz za čas zavoláme, že tu 

potrebujeme niečo, tam potrebujeme niečo, lebo je 

objektívny fakt, že tá sieť je v dezolátnom stave, 

Osobne si myslím, že zlúčenie firiem je posledný krok 

k tomu, aby sme definitívne mohli povedať, že minulosť 

Infra servisis (Infra services) máme za sebou a ideme sa 

venovať najmä záležitostiam, ktoré vás a našich 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Olajoš,  

poďme, prosím vás, k veci. Poďme k veci. Toto je 

úplne 
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JUDr. Peter   O l a j o š ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Koniec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

K veci, dobre? Lebo potrebujeme toto sa posunúť 

ďalej, akože. Povedzme si k tomuto konkrétne, keď nie, tak 

poďme ďalej. lebo opakujete veci, ktoré sme už počuli.  

Všet, nikto neni proti tomu, aby sa zlúčila Infra, 

ide o to, akú veľkú kontrolu tomu dáme, aký čas tomu dáme.  

Takže keď vás môžem zastaviť, alebo chcete dopovedať? 

Lebo hlási sa ešte Ivo Peschl. Ja by som mu rád dal slovo, 

keďže je môj ako keby človek na mestské firmy a chcem, aby 

sa k tomu vyjadril. A potom, samozrejme, máme ešte aj 

ďalších do diskusie.  

Ing. MSc. Ivan   P e s c h l , poverený vedením útvaru 

správy mestských podnikov: 

Dobrý deň prajem všetkým. 

Ja k tomu len takú malú poznámku, že tak ako je 

naformulované to uznesenie, kde sa hovorí že ten audítor 

potvrdí, že nie sú vedené pohľadávky nevedené v účtovníctve 

voči spoločnosti, ja som zhodou okolností aj súdny znalec 
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a ja si to úplne dobre neviem predstaviť. Lebo tie 

procedúry audítorské sú také, že dojde audítor, skontroluje 

všetky knihy  v spoločnosti béveeske (BVS) a pozrie sa na 

to teda, že či sú tam nejaké tituly, ktoré by mohli viesť 

k tomu, že sú vedené pohľadávky voči, že sú vedené záväzky 

spoločnosti voči nejakým subjektom.  

Ale aby audítor potvrdil, že sú vedené tie, ktoré nie 

sú vedené v spoločnosti by znamenalo, že musí mať vedomosť, 

či akýkoľvek subjekt v minulosti alebo v súčasnosti 

evidoval nejakú pohľadávku, ktorú nemá zabe, zaúčtovanú 

béveeska (BVS) vo svojom účtovníctve.  

A to mi ako keby z procesného hľadiska nie je úplne 

zrejmé, ako by to ten audítor dokázal zistiť, či existuje 

na svete kdekoľvek nejaký subjekt, ktorý si vedie nejakú 

pohľadávku voči spoločnosti bévees (BVS), ktorá nemá tú, 

záväzok voči takémuto subjektu zaevidovaný vo svojom 

účtovníctve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej.  

Pán poslanec Buocik,  

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

Pán primátor, nie je to také jednoduché.  

Ja som si sľúbil, že nebudem sa k tomuto vyjadrovať 

veľmi, lebo som sa k tomu vyjadril aj na jednej, aj na tej 

druhej komisii. Ja len chcem pána Olajoša upozorniť na to, 

že aby nespájal určite, alebo a aby si poriadne naštudoval 

o čom je, o čom je príbeh Regionálnych ciest Bratislava, 

pretože ako predseda komisie dopravy som nad tým strávil 

teda nemálo času na, na župe. 

A ten príbeh je, je, teda že v niečom podobný, ale 

v niečom akože diametrálne odlišný a len mu pripomeniem, že 

tam bol tiež desať rokov súkromný investor a tiež bol 

minoritný. To znamená, že.  

A ten vývoj, ktorý sa ukázal na župe, že to nakoniec 

župu stálo dva a pol milióna euro, tiež o niečom svedčí.  

Ja možno len poslednú poznámku poviem, že eee. Alebo 

chcem sa opýtať pána riaditeľa, že kto po právnej stránke 

posudzoval to, že tento spôsob zlúčenia je, je, je správny? 

Že kto to posudzoval? Kde je k tomu nejaký právny audit?  

(gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja na to poviem iba jednu vec.  

Pán poslanec Buocik, ja si myslím, že vy vy miešate 

dve veci. Lebo ja vás poprosím, aby ste mi ukázali, kde 

mala župa so súkromnou spoločnosťou, ktorá vlastnila veľkú 

časť tej spoločnosti takú zmluvu a takú zábezpeku na, na, 

na veci, ktoré sa môžu objaviť, ako máme my s gégédé?  

Akože, lebo to sú trošku dve rozdielne veci. Ona 

nemala žiadnu. Pokiaľ ja viem. My na to máme akože veľmi 

kvalitne urobenú tú zábezpeku. Prečo môžme o tom vôbec 

argumentovať. Takže, že to sú dve veci, ktoré sa naozaj 

nedajú porovnávať. Aj, a keď ich porovnávate, tak podľa 

mňa, sa do toho vy nevyznáte ako keby v tejto sekunde. 

Sorry.  

Pán poslanec Vlačiky. 

Prepáčte. Od zod, poďme zozbierať všetko a potom 

odpovieme postupne. Dobre?  

Pán poslanec Vlačiky. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja teda som sa musel veľmi ovládať, aby som doteraz 

nereagoval, ale nakoniec zareagujem. 

Mne je teda veľmi ľúto, že pani starostka takto 

nenavrhovala forenzné analýzy na béeská (BSK), keď sa 

riešili Regionálne cesty. Tam to v pohode prešlo. Stálo nás 

to dva aj pol milióna. Bola s tým v pohode. A teraz nám 

rieši na Regionálnych cestách problémy pán Gajarský, za 

ktorého pôsobenia v reg v béveesky (BVS) a v Infre nám 

vznikli tie problémy, ktoré teraz riešime týmto zlúčením. 

Takže mi to príde také veľmi zaujímavé a aj smutné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Áno.  

Autoremedúrou mením slovo eee pardon, na preverí. 

Takže áno, nemôže to potvrdiť, ale preveriť to môže.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) aj písomne.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Rozumiem tomu. Rozumiem tomu, aj rozumiem tomu, čo 

rozprával pán Olajoš na eee aj na jednom stretnutí, aj na 

druhom stretnutí.  

Len pre zaujímavosť. Túto otázku záväzkov z Infry som 

otvoril na tej komisii ja. Ale, ale ja sa stále pýtam na 

to, že ak, prečo sa zvolil tento spôsob, ktorý sa zvolil. 

Ja vôbec nespochybňujem tie zabezpečenia, ktoré tam sú, ale 

krásne na to zareagoval Milan Vetrák. Tie zabezpečenia len 

dovtedy fungujú, pokiaľ máte od koho to zabezpeče, u koho 

si to zabezpečenie uplatniť eeee ako keby toto je, toto je 

tá pointa.  

Že dnes, dnes firma gégédé mala tržby za minulý rok 

jedna celá osem milióna euro. No tak, dobre. Ja neviem, či 

to je dostatočné, alebo nie. Áno, je tam zabezpečenie v tom 

pozemku, ale to tiež v istom momente padne.  
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Preto sa pýtam, kto to právne posudzoval, že toto je 

správny postup.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Ak môžem na to zareagovať, ohľadom teda toho spôsobu 

akým spôsobom naložiť ďalej s Infra servisis (Infra 

services) sa teda riešili tri spôsoby.  

Jedna vec bola iba samostatné prevody majetku a ľudí 

z Infra servisis (Infra services) na bévees (BVS). 

Ďalej sa riešila možnosť predaja podniku, prípadne 

predaja časti podniku a potom samotné zlúčenie a deur 

resing, ktorý posudzovali tieto možnosti, tak vyhodnotili 

spoločne s bévees (BVS) a s predstavenstvom bévees (BVS) 

zlúčenie ako najčistejšiu právnu formu pre ďalší postup.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 
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Poďme asi k hlasovaniu.  

Pán poslanec Tešovič a každý poslanec sa rozhodne 

podľa toho a poslankyňa, čo počul.  

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja, ja už kým som prišiel na radu, tak pomaličky som 

aj zabudol, že čo som chcel povedať, ale, ale chcel som 

povedať asi toľko, že zákon úplne, zákon v rámci slovenskej 

legislatívy úplne nerozoznáva nejaký forenzný audit. My 

máme audit v zákone, máme v zákone nejaký znalecký posudok, 

teda súdnoznalecký posudok, potom máme súdnoznalecký 

posudok ústavu, ale nejaký že forenzný audit, to je skôr 

taká že akože niečo s amerických fir eee filmou, ale úplne 

zákon to náš neuznáva. Takže, to je akože úplne že 

vykonateľné. 

Ja môžem povedať, že na komisii, dokonca ja som 

spravil to, že som vyhovel, vyhovel som požiadavke členov, 

členov komisie, finančnej komisie, že som spravil 

mimoriadnu komisiu k tejto téme, kde sme mali aj pána 

Olajoša. Myslím, že sme ho grilovali zľava, sprava, zhora, 

zdola. Aj pán Buocik naozaj akože celkom k veci tam akože 

vystúpil. Pýtal sa, dostal odpovede.  
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Mňa uspokojilo napríklad to, že že, že naozaj tie 

možné pohľadávky sú zabezpečené majetkom, majetkom tohoto 

predávajúceho.  

Takže, takže my sme dostali relevantné odpovede na, 

na tieto otázky. A myslím, že toto je že vyriešená vec. 

Takže by som sa rád posunul ďalej. A pokiaľ vieme 

spraviť ten krok dva efektívnosti, z našej, v mestskej 

spoločnosti, v spoločnosti, v ktorých máme majetkový 

podiel, tak to spravme. Takže poďme ďalej a otočme list.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa chcem ešte raz poďakovať pani starostke 

Aufrichtovej.  

Ešte máme, ešte je faktická. Tak poďme.  

Už by som chcel dať hlasovať návrhovej.  

Nech sa páči. 

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

Jasné. 
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Len že tento pojem naozaj existuje a naposledy bol 

robený v Slovenskej televízii. Je to normálny presne to, čo 

povedala pani Pätoprstá.  

Takže, pán Tešovič, pozrite si.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja chcem ešte raz sa poďakovať pani Aufrichtovej za 

to, že sa usiluje zlepšiť túto vec. Za tú diskusiu, je 

v podstate technická. Bavíme sa o tom. Drvivá väčšina z nás 

sa do toho nevyzná úplne presne. Bavíme sa o tom, či 

natiahneme nejaký čas a ušetríme nejaké peniaze, a alebo 

nie, alebo či má vä väčší zmysel ešte si byť istejší, že 

niečo, čo sme my už v zmluve niekde ošetrovali, nemá byť 

ešte viac ošetrené.  

Takže, počuli ste všetci argumenty.  

Nech sa páči, ja dúfam, že sa dobre rozhodnete.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Poďme hlasovať. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakuje. Ďak. Haló. Raz, dva, tri. Dobre. Už to 

funguje. 

Tak  ďakujem pekne za slovo.  

Najprv pôjdeme hlasovať o v princípe je to doplňujúci 

návrh pani poslankyne Aufrichtovej. Ja ho, keďže bola 

rozsiahlejšia diskusia, on nie je taký dlhý, ja ho prečítam 

celý, lebo bol aj pozmenený medzitým o jedno slovo.  

Čiže, v písmene, alebo v časti bé (B) za bod 2 sa 

doplní text: 

za podmienky že bude vykonaný forenzný audit 

spoločnosti Infra servisis á es (Infra services, a.s.), 

zameraný na vedenie účtovníctva, ktorý preverí, že voči 

spoločnosti Infra servisis á es (Infra services, a.s.), nie 

sú vedené pohľadávky nevedené v účtovníctve a zároveň 

spoločnosť nemá zamlčané záväzky a pri zistení, zistení 

nezrovnalostí alebo iných významných rizík pre nástupnícku 

spoločnosť bude materiál opätovne predložený na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

Čiže budeme hlasovať najprv o tomto doplnení.  

Pán primátor,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za šestnásť, proti štyri, zdržalo sa štrnásť, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č.3-Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services,  
a. s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s. 
 

doplňujúci návrh p. Aufrichtovej – vykonanie forenzného 
auditu 

 

 Prítomní: 35 Áno 16 Nie: 4 Zdržal sa: 14 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  NIE J. Mrva ZDRŽAL SA 
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T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA 

 

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

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 ZDRŽAL SA M. Chren   

T. Korček ZDRŽAL SA M. Kuruc ZDRŽAL SA 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 
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P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Milan.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Už s, už som sa zapol.  

Myslel som, že sa to samo zapne.  

Čiže, uznesenie, pozmeňujúci, alebo teda doplňujúci 

návrh nebol prijatý, čiže, vraciame sa späť k pôvodnému 

zneniu uznesenia, ktoré máte predložené.  

V bode A berieme na vedomie návrh obchodnej 

spoločnosti bévees (BVS) na zlúčenie obchodnej spoločnosti 

z so svojou dcérskou spoločnosťou Infra servisis á es 

(Infra services, a.s.)  

a v časti bé (B) súhlasíme  s tým, čo je uvedené 

v návrhu uznesenia. Sú to vlastne súvisiace opatrenia 

s týmto zlúčením.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. (poznámka: neplatné 

hlasovanie) 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovali tri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 
 

NEPLATNÉ HLASOVANIE 
 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  
 

Bod č. 3-Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. 
s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s. 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 
 

 Prítomní: 37 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   
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M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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    

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ÁNO 
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P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

Mne nefungovalo hlasovacie za za zariadenie. Ja som 

chcel byť proti. Nerozumiem tomu, klikal som na to červené, 

nešlo mi to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

To znamená, že poprosím, aby sme to nejako vyriešili 

a ideme opakovať toto hlasovanie.  

(poznámka: mužský hlas „Veď to nikto nesmie byť 

proti.“) 

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

Ja budem rád.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Proti sme vymazali, proti sme vymazali (so smiechom). 

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

Jedin, aj, aj pri Infre, tak chcem byť konzistentný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, určite vám to chceme umožniť, pán 

poslanec.  

To znamená, že ideme hlasovať ešte raz.  

Skúsme si možno prezenčné hlasovanie, kde môžte 

hlasovať aj proti, za, alebo zdržal sa, myslím.  

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

Sa ospravedlňujem, mne nešlo ani pri tom prvom 

hlasovať. Takže, ja by som poprosil, aby sme zopakovali 

ešte raz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže obidve hlasovania zopakujme.  

 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tomáš Malec,  

dáme prezenčné hlasovanie, aby sme zistili jak 

fungujú veci?  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Prezenčné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak dajme  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

A áno, môžeme, môžeme dať prezenčné.  

Ale ja k tomu prvému hlasovaniu. Ja by som chcel len 

upozorniť, že na základe rokováku môžeme opakovať 

hlasovanie len keď upozorníte na chybu hneď po danom 

hlasovaní a následne by sme sa, už keď prebehlo ďalšie 

hlasovanie, by sme sa k tomu predchádzajúcemu vracať 

nemali.  
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To teda by som chcel len upozorniť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme podľa rokováku v tom prípade.  

To znamená, urobme prezenčné hlasovanie a budeme 

hlasovať ten, to druhé hlasovanie. Dobre?  

Prosím, urobme teraz prezenčné hlasovanie. Hlasujte, 

vyskúšajte si áno, za, akokoľvek. Ne, ne. No. Neviem.  

Hlasujte, prosím vás.  

(Prezentácia.) 

To znamená, hlasujeme ako prezenčné hlasovanie, kde 

si testujeme, či nám fungujú tlačítka.  

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Vyzerá, že vše všetci si vyskúšali viaceré možnosti, 

to znamená, že opakujeme hlasovanie. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 
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Prezentácia č. 1 – skúška technického zariadenia 
a pripojenia poslancov 

 

 Prítomní: 38 Áno 22 Nie: 4 Zdržal sa: 9 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NIE M. Vetrák NIE 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NIE Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

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

Nie, nie, nie, nie. Mne to zas ne nefungovalo. Mňa to 

asi vyhodilo. Ja som sa musel prihlásiť cez PIN, ale asi, 

asi som to nestihol.  

Tak ospravedlňujem sa, ale ešte, ešte raz asi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Prosím vás, tak skúsme ešte raz prezenčné hlasovanie, 

kde si každý vy vyskúša a ak chcete potom hlasovať podľa 

rokováku, máte mať zapnuté kamery, iba vás upozorňujem, že 

asi, asi sa držme toho rokováku. Dobre?  
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Všetc, všetci vyzeráte fantasticky na tom zume 

(ZOOM), ste absolútne okej. Ja vás rád vidím. Kamera je 

úplne v pohode akože na to hlasovanie.  

Takže hlasujte, prosím, aby ste si vyskúšali to, či 

funguje, či vám funguje, ešte raz. Aj, aj pánovi poslancovi 

Pilinskému či funguje, aj hlasovanie, že nesúhlasí. To rád 

používa.  

(Prezentácia.) 

Áno, myslím si, že už to vidno, že, že to, že to 

nefunguje. 

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

No, teraz to mňa vyhodilo, prepáčte. Ja tam nemôžem, 

vôbec hlasovacie možnosti nemám.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak 

 

 
 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  
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Prezentácia č.2 – skúška technického zariadenia 
a pripojenia poslancov 

 

 Prítomní: 36 Áno 18 Nie: 6 Zdržal sa: 10 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO J. Karman NIE 
___________________________________________________________ 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 169 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE  J. Buocik  

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

mužský hlas: 

Skúste sa, pani starostka, pozrieť, či vás ne 

neodhlásilo z toho systému. Aj mne to urobilo. Treba tam 

potom zadať znova ten štvormiestny PIN, ktorý ste dostali 

od pána Maleca a znova sa prihlásite a už vám to určite 

pôjde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toto je. Tomáš Malec, ja poprosím, vieme v tom 

softwéry (software) urobiť to, aby neodhlasovalo ľudí 

stále? Alebo dať tam dlhší čas na to odhlasovanie? Lebo sa 

to deje dosť často, že ľudia ne (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) a odhlási ich to z ničoho nič a potom máme tieto 

problémy.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

To je tak, že keď va, keď sa vám vypne počítač, vtedy 

to dvakrát za sebou a potom to vyhodí z z tej vépéenky. 

Čiže to je, tam nie je problém asi v tom softvére 

(software), ale, ale v počítači každý, kto poznámka: 

nezrozumiteľné slová, hovoria viacerí naraz). 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

My sme, my, ja som nejakým spôsobom sa snažil aj 

upozorňovať na to, že napríklad, šetriče obrazovky, 

nestabilné internetové pripojenie a tak ďalej, ktoré čo my 

už neovplyvníme, tak automaticky spôsobuje odhlasovanie.  

Pozrieme sa s kolegami na to, čo sa s tým dá robiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tomáš Malec,  

povedz mi, ideme zase vyšku, dať testovacie za 

hlasovanie, alebo ideme rovno hlasovať?  

Ste všetci prihlásení?  

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 
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Môžeme dať testovacie, ale potom už následne by som 

išiel (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovorí naraz p. 

Malec aj predsedajúci). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dajme testovacie.  

Všetci sa prihláste, prosím vás.  

Teda, prezenčné hlasovanie, kde si otestujeme, že 

všetci, všetkým to funguje. Tá dlhá diskusia nás vyhodila 

proste z z rytmu.  

(Prezentácia.) 

(gong) 

Jedenásť hodín a sme na treťom bode. To je pekné.  

(Prezentácia pokračuje.) 

Myslím, že teraz všetci čo sú prítomní, zahlasovali 

nejakým spôsobom. Pán Záhradník ešte neviem či tu je, ale. 

(gong) 

Ja viem, že tam je, ale.  

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 
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Uznesenie bolo prijaté  

Prezentácia č.3 – skúška technického zariadenia 
a pripojenia poslancov 

 

 Prítomní: 37 Áno 22 Nie: 7 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NIE L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  NIE 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE  J. Buocik  

R. Jenčík NIE O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  

 

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

Teraz to zase mne nejde.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

To má len klub Pilinský, Buocik problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To ani  

 

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

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

My nejsme ani klub. 

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

My sme iba klub. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že skúsme ešte. Poprosím vás všetkých 

o trpezlivosť.  

Máte to zistené, prečo vám to nešlo, pán Buocik? 

Tomáš?  

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

Prípadne môžme aklamačne hlasovať.  

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

Vyhodilo ma to, ma, pán primátor. Už, už na tom 

robím.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak sa tam vráťte späť. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím vás všetkých o trpezlivosť, už iba dve 

hodiny a máme obedovú pauzu.  

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

A čo je na obed?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Každý kto má doma čo. (poznámka: so smiechom). Dneska 

nevarím ja.  

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

Ja že nás prekvapíš a pošleš nám pizzu každému.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Veľmi rád, ale z epidemiologického hľadiska by to 

nebolo dobré. Aby jeden človek sa naraz stretol so 

všetkými. Ten kuriér. Možno prvý  

Mužský hlas: 

Teraz keď je suchý február?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Tak skúsme, keď je Buocik pripojený, tak skúsme 

ešte raz to prezenčné hlasovanie, či naozaj všetkým 

funguje, aby sme to mohli zahlasovať. 

Skúsme, prosím vás, prezenčne hlasujte, teraz. 

(Prezentácia.) 

(gong) 

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

Už, už, už je dobre. 

(Prezentácia pokračuje.) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pána Záhradníka všetci nejaký názor vyslovili v tomto 

prezenčnom hlasovaní, tak malo by to fungovať.  

(gong) 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Prezentácia č. 4 – skúška technického zariadenia 
a pripojenia poslancov  

 

 Prítomní: 38 Áno 26 Nie: 4 Zdržal sa: 7 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 NIE L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NIE M. Vetrák NIE 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Keď nikto nevolá, tak prosím vás, odovzdávam 

slovo návrhovej komisie, ideme volať, ideme hlasovať ten 

bod ešte raz.  

Tu, to druhé hlasovanie teda. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Čiže, nie o tom doplňujúcom návrhu, ale už o uznesení 

ako celku v tom pôvodnom znení, ktoré som aj povedal. 

Čiže, pán primátor, v tom pôvodnom znení ako bolo 

predložené, môžte dať hlasovať o uznesení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti jedna, zdržalo sa tri, 

nehlasovali tri. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod č.3- Návrh na zlúčenie spoločnosti InfraServices, a. 
s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s. 
 

opakované hlasovanie 
 

 Prítomní: 38 Áno 31 Nie: 1 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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    

J. Káčer NEHLASOVAL 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 ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so 

spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

návrh obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 

35850370, na zlúčenie obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. (nástupnícka spoločnosť), so 

svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s., so 
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sídlom Hraničná 10, Bratislava, IČO 43898190 (zanikajúca 

spoločnosť). 

B. súhlasí 

1. s tým, že zástupkyňa hlavného mesta SR Bratislavy na 

zasadnutí Výboru zástupcov akcionárov obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370, bude 

hlasovať za prijatie uznesenia, ktorým sa vysloví 

súhlas s tým, aby sa obchodná spoločnosť Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., zlúčila so svojou 

dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s., so sídlom 

Hraničná 10, Bratislava, IČO 43898190,  

2. s tým, že primátor hlavného mesta SR Bratislavy na 

Valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 

Bratislava, IČO 35850370, bude hlasovať za prijatie 

uznesenia, ktorým sa vysloví súhlas s tým, aby sa 

obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., zlúčila so svojou dcérskou 

spoločnosťou Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 

10, Bratislava, IČO 43898190. 

koniec poznámky) 
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BOD 4 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 
PODNIK BRATISLAVA,AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme, poďme na bod číslo tri, štyri. To znamená, to 

znamená, že Personálne zmeny v orgánoch obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 

Poprosím Útvar správy mestských podnikov, máte slovo. 

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Ďakujem. 

Čiže ve veľmi stručne.  

Ku dňu 31. 10. 2020 sa pán inžinier Ivan Bošňák vzdal 

výkonu funkcie člena predstavenstva v spoločnosti Dopravný 

podnik a na základe čoho bolo vyhlásené nové výberové 

konanie na pozíciu síefou (CFO) a člena predstavenstva 

tejto spoločnosti.  

Do výberového konania bolo doručených osemnásť 

kompletných prihlášok. Následne verejné vypočutie bolo 

realizované so štyrmi uchádzačmi s výsledkom tým, že 

komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskou 
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zastupiteľstve pána Andreja Zigmunda za člena 

predstavenstva síefou(CFO). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor.  

Ja veľmi krátko by som sa chcel informovať, nemám 

možno toľko informácií ako tí poslanci, ktorí sú 

v poslaneckých kluboch. Neviem či ostatným, ale mne prišiel 

náky mejl (mail) od pána Jána Valka, ktorý spochybňoval 

celé toto výberové konanie.  

Ja by som bol rád, keby aspoň pár slovami ste sa vy, 

alebo tí ľudia, ktorí boli v tej komisii k tomuto podnetu 

vyjadrili. 

Takisto sa čudujem, aj v minulosti boli poslanci, 

ktorí veľmi pečlivo sledovali tieto personálne výbej výbery 

a vyberali členovia predstavenstiev v minulom volebnom 
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období, tak aj pán poslanec, starosta Hrčka veľmi silno to 

sledoval. Dneska je to tak nejako na okraji záujmu.  

Čiže, iba možno pár slovami či ten podnet pána Valka 

je opodstatnený, alebo či ho mám nejako ignorovať. On tam 

dal aj nejakú analýzu, že to nebolo fer plej (fahr play). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, ten jeho mejl (mail) bol veľmi slušný 

a dokonca vyzdvihol ten proces výberových konaní. My sme mu 

na to veľmi slušne takisto odpovedali.  

Tá ú úroveň tej debaty bola veľmi dobrá s ním. Neni 

to prvýkrát keď niekto, kto nevyhral, má pocit, že to to 

bolo neférové. Ale ja možno poviem riaditeľovi magistrátu, 

aby, aby o tom povedal viac.  

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

Ďakujem za slovo. 

My sme s pánom Valkom komunikovali. On, samozrejme, 

najprv sa ob obrátil na magistrát s tým, že potom aj vám 
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poslal v prílohe jednotlivo tú komunikáciu, takže ste si to 

mohli naštudovať a našli nejakú reakciu. 

Chcem povedať, že rozhodnutie prijíma výberová 

komisia, ktorá bola zložená z č šiestich členov za 

poslanecký, poslanecký zbor tam bol pán Krajčír. Možno on 

potom doplní nejaké informácie zo samotnéh zo samotnej 

komisie.  

My sme si prešli jednotlivé tie jeho, jeho body, 

ktoré namietal a ja sa zatiaľ vyjadrím iba k tým, ku ktorým 

sa viem vyjadriť, lebo niektoré sa týkajú potom už 

hodnotenia komisie. A nebol som členom komisie, ani sa 

nechcem k tomu tým pádom vyjadrovať.  

Ten bod, ktorý on navr, navrhoval, alebo respektíve 

namietal a týkal sa nejakej podmienky praxe, tak treba 

povedať, že tie podmienky nie sú exkluzívne. To znamená ak 

niekto nespĺňa niektoré z podmienok uvedené v inzeráte, je 

tam uvedené, že neznamenajú diskvalifikáciu toho uchádzača. 

V tomto prípade si časť komisie vyžiadala, aby pán Zigmund 

bol posunutý na hodnotenie do komisie. Tým pádom ľudia, 

ktorí sa venujú te te týmto výberom, nemali dôvod ako keby 

nevyhovieť, keďže tá podmienka nie je teda, nie je 

diskvalifikačná.  

Čo sa týka diskriminácie uchádzačov, ktoré pán Valko 

takisto namietal, to je samozrejme problém, ktorý vždycky 
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máme, keď sa niekto hlási pri, hlási do výberového konania 

a je zvnútra tej spoločnosti. To znamená, pôsobí tam a má 

informácie, ktoré by možno ostatní ako keby nemali ako 

získať.  

My sme dali možnosť a je tak, tak to bolo pri každom 

výberovom konaní, každý uchádzač sa sa môže dopytovať 

o ďalšie informácie, o ktoré má záujem a tie by im, tie by 

im mali byť poskytnuté. A zároveň sú poskytnuté aj ostatným 

uchádzačom, aby to bolo férové. 

V tomto prípade naozaj že diskvalifikovať pána dis 

Zigmunda iba kvôli tomu, že už pôsobí v Dopravnom podniku 

by zase bola iná forma diskriminácie, takže tu to nie je 

riešenie, že ho nepustíme do toho výberového procesu, ale 

riešenie je, že tie informácie si môže dopýtať každý. 

Z môjho pohľadu toto toto bolo zabezpečené.  

A potom už ďalšie, ďalšie teda veci, ktoré namietal, 

už nie sú teda na mňa, lebo tam teda namietal hlavne 

samotné hodnotenie integrity zo strany pána poslanca 

Krajčíra, ktorý zastupoval poslancov. To už by som ponechal 

na pána poslanca, ak teda sa chce k tomu nejako vyjadriť, 

lebo tu naozaj, tu už je rozhodnutie komisie, nie, nie nás 

ako magistrátu alebo primátora.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Tešovič s faktickou.  

Mikrofón. 

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

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Ja som bol pozorovateľom v tejto komisii a len chcem 

povedať, že pán Valko je určite kandidát, ktorý, ktorý má 

dobr, má, má skúsenosti, má dobrý životopis. Možno ten 

hendikep bol v tom, že teda nepracoval, alebo nemá 

skúsenosti priamo s posky, so spoločnosťou, ktorá poskytuje 

verejnú prepravu, ale je to, je to kandidát, ktorý, si 

myslím, že aj v rámci nejakého zásobníka ľudí, keď budeme 

hľadať do budúcna, tak, tak určite sa dá s ním, s ním 

počítať a možno sa dá osloviť v budúcnosti. 

Ale tá súťaž bola transparentná. Bola, bola férová. 

A ja si myslím, že tak ako to bolo vybraté, to bolo úplne 

okej.  

Ďakujem. 
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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. 

Tým, že som bol v podstate spomenuný, spomenutý aj 

v tom mejli (mail), tak by sa patrilo, aby som k tomu teda 

niečo povedal. 

Mrzí ma teda, že pán, som bol vyzdvihnutý, ako keby 

som pánovi Valkovi chcel nejakým spôsobom uškodiť. Určite 

to tak z mojej strany nebolo. Ja som sa v tejto komisii 

naozaj snažil čo najtransparentnejšie posudzovať všetkých 

kandidátov.  

Ale myslím si, že výsledkom, alebo teda obrazom aj 

o tom je ten, že naozaj komisia, ktorá mala šesť členov, 

okrem teda pani Kudličkovej, dali všetci najvyšší počet 

hlasov pánovi Zigmundovi.  

Následne bolo tam aj poradie, ktoré vyšlo teda podľa 

toho individuálneho hodnotenia všetkých členov komisie. Tam 

tiež pán Zigmund vyšiel pri všetkých na prvom mieste okrem 

teda pani Kudličkovej.  
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Bod číslo štrnásť, to ma trošku zarazilo vtedy, 

poviem pravdu, ale tak samozrejme, že som to rešpektoval, 

jasne hovorí, že bra, pravidlá rokovacieho poriadku určujú, 

nie odporúčajú, ale určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri 

obidvoch hodnotiacich metódach, to znamená, že aj pri tom 

bodovacom počte, aj pri tej, pri tom, pri tej preferencii 

toho miesta, tak výberová komisia odporučí uchádzača podľa 

tohto zhod zhodného výsledku.  

My samozrejme sme išli ešte bokom, samozrejme, 

chápem, sme čo najtransparentnejší, sme si zahlasovali, či 

odporúčame daného kandidáta, ktorý vyšiel, ďalej do 

zastupiteľstva. Tam to bolo  nerozhodné a použilo sa to ako 

kvíry (query) v predchádzajúcom výberovom konaní, myslím aj 

na pána Bošňáka, generálny riaditeľ príslušného mestského 

podniku, v tomto prípade Dopravného podniku, pán Rybanský 

mal dva hlasy, keď to bolo nerozhodné a tým pádom 

transparentne prešiel pán Zigmund.  

Mrzí ma naozaj že, neviem, či sa mám vyjadrovať aj 

teda k pánovi Valkovi, asi by som nechcel tuto zachádzať do 

nejakých úplných detailov. Ak má niekto záujem, kľudne mu 

zodpoviem keď mejlom (mail), alebo telefonicky a to je asi 

za mňa zatiaľ všetko. 

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 191 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Poďme ďalej. 

S faktickou pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať pána Krajčíra ako člena výberovej 

komisie, že pán Zigmund aké má finančné vzdelanie?  Alebo 

nejaké skúsenosti, samozrejme, ako finančný riaditeľ. Lebo 

pokiaľ viem, nemá.  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) treba povedať aj to, 

čo povedal pán Košťál, že teda niektoré tie podmienky, ako 

tam popisoval Valko, pán Valko teda, neboli diskriminačné.  

S pánom Zigmundom, áno, je pravda, sú skúsenosti aj 

v tom Dopravnom podniku. Myslím, že to nebol za náš klub, 

ale predpokladám, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, za 

klub Tímu Vallo, ktorý bol v dočasnom predstavenstve. Pán 

Zigmund mal možnosť viesť v podstate aj to ekonomické 

oddelenie po odchode pána Bošňáka a myslím si, že naozaj je 

to kvalitný kandidát. Ale o tom svedčí aj nie len moje 
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hodnotenie najvyššie, ale všetkých ostatných členov 

s výnimkou teda jedného člena pani Kudličkovej.  

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. 

Ja ja by som len chcel krátko zareagovať na pani 

Pätoprstú, že pán Zigmund, pán Zigmund bol členom toho 

dočasného predstavenstva za pána Dekánka a vy ste zaňho 

hlasovali z (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pozície. Takže 

keď ste vtedy nejak mali možno pocit, že, že má dostatočné 

vzdelanie, tak verím, že si ešte tými skúsenosťami nejak 

nabral za ten čas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja by som to asi nedával do takejto roviny. Každý si 

môže povedať ako (poznámka: nezrozumiteľné slovo). Dobre.  

Asi sa nemotajme. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja reagujem aj kvôli tomu, že som s pánom Valkom 

komunikoval, lebo pravdepodobne potom sa obrátil na 

všetkých. Niektorí z nás mu odpovedali, aj pán poslanec 

Kríž, ktorý začal túto diskusiu hovoril, že sme boli 

v minulom období niektorí citlivejší na to, akým spôsobom 

sa robili výberové konania.  

No áno, ja som tiež bol v minulosti, v minulom 

volebnom období v poslaneckom klube, kde sme boli citliví 

na to, akým spôsobom sa robili tie výberové konania už aj 

preto, neviem či pán Hrčka sa ospravedlnil na celý deň, 

alebo je prítomný, asi by to vedel lepšie vysvetliť, lebo 

on bol priamo zainteresovaný v tej veci, ale ak sa dobre 

pamätám, išlo tam o to, že jednoducho on v podstate odhalil 

prípad, kedy niektoré mená tých budúcich víťazov sa vedeli 

už o dva mesiace skôr ako nakoniec potom sa potvrdili.  

Čiže, v tom bol najväčší problém, že to bolo ako keby 

naoko výberové konanie a ja som presvedčený, že tieto 

výberové konania, ktoré sa robia v tomto volebnom období sa 

robia inak, že sa robia transparentne.  

Ale poviem jednu vec. Lebo on tam namietal tri veci. 

To, že ako hodnotila komisia. Keby to bola iná komisia, 

možno to vyhodnotí inak. Proste, bola tam tá komisia, ktorá 
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bola pri tom, vyhodnotila to. Ten pán dostal všetky 

hodnotiace hárky k dispozícii anonymizované. Ja z tohto 

pohľadu ten, tento konkrétny bod považujem za vysvetlený, 

pretože dostal všetky informácie, ktoré aj požadoval. 

Druhá vec takisto. Nemyslím si, že tam bola nejaká 

diskriminácia v tom, že by on keďže nebol akože interný 

zamestnanec by bol o niečo ukrátený, keďže aj pán riaditeľ 

magistrátu vysvetlil a že, že boli zaslané tým ostatným 

uchádzačom, keď o to  požiadali, všetky informácie na to, 

aby mohli si správne nastaviť tú víziu a ten koncept, to čo 

vlastne chcú v tej funkcii dosiahnuť.  

Jediné na čo som upozorňoval už aj v minulosti, keď 

boli tie prvé výberové konania je, že ja nie som veľmi 

zástancom toho, čo existuje v súkromných firmách, a to, že 

tie podmienky, ktoré sú tam na prax, na vzdelanie, nie sú 

exkluzívne. A poviem aj prečo a zopakujem to, aj keď neni 

to pochybenie, je to tak nastavené, sme to akceptovali, 

čiže, z tohto pohľadu je to tiež v poriadku.  

Ale ja nie som toho veľkým zástancom najmä kvôli 

tomu, že tie firmy majú v princípe verejnoprávny charakter, 

aj keď sú to súkromné spoločnosti. Oni, oni vykonávajú 

verejnoprospešné služby a vo verejnej správe je zvykom, že 

keď sa nastavia kritéria výberového konania, tak sú 

exkluzívne. Lebo potom sa odstraňujú tie podozrenia, ktoré 

aj tuná sú, že teda keď pán Zigmund bol predtým v dočasnom 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 195 

predstavenstve niekým nominovaný a teraz vyhral, tak istá 

časť ľudí to bude vnímať ako netransparentné len kvôli tým, 

tej nominácii a tým prepojeniam, aj keď to transparentné 

mohlo byť, alebo bolo.  

Čiže, to je, to je naozaj to, ako sa to aj navonok 

javí a zdá a nie len to, ako to v skutočnosti je.  

A toto je podľa mňa ten najväčší problém, že veľa 

ľudí tomu ani nerozumie, že keď sa nastavia kritériá, tak 

sa berú flexibilne a môže sa aj zobrať človek, ktorý tie 

podmienky na prax a vzdelanie nespĺňa, hoci to nakoniec aj 

potom vyhrá.  

Čiže, ja som na toto upozorňoval aj v minulosti, ale 

viem, že väčšina zas, väčšine zastupiteľstva to nevadí. Ja 

keby som sám mal o tom rozhodovať, by som to tak 

nenastavil, ale nedá sa iba kvôli tomuto povedať, že to 

konanie je netransparentné a že bol niekto dopredu vybratý.  

Čiže, naozaj to si ani ja nemyslím. A ja nemám 

problém podporiť tento materiál. 

Ďakujem pekne. 
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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. 

Na chvíľočku to preberám ja.  

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

Nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som si len spomenul, nechcem nejak ani, ani 

komentovať to samotné výberové konanie, len som si spomenul 

na to, že nominácie, čo boli v dočasných predstavenstvách, 

tak, tak bola taká dohoda, že následne už nebudú v riadnych 

predstavenstvách. Toto už neplatí?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja potom poprosím, aby zareagoval pán Ctibor Košťál. 

Myslím si, že to neplatí.  

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja som nedostala odpoveď na vzdelanie nášho nového 

finančného riaditeľa.  

Ja vôbec nespochybňujem proces, vôbec. Nespochybňujem 

ani pána Žigmunda, lebo má dobré referencie ako technik. 

Pre mňa sú dôležité odbornosť, integrita a menežérske 

(manažérske) schopnosti. Predpokladám, že integrita je 

v pohode, menežérske (manažérske) schopnosti môžu byť 

v pohode, ale tá odbornosť, na ktorú sa všetci poslanci vo 

svojich volebných programoch odvolávame, tá mi tu chýba.  

Čiže, ja nespochybňujem pána Žigmunda ako človeka, 

ani ako odborníka v iných veciach, ani jeho integritu, 

dokonca ja má dobré referencie ako človek, ale vzdelanie. 

My ideme vyberať finančného riaditeľa.  

Čiže, nikto mi neodpovedal na vzdelanie pána, pána 

Zigmunda.  

(poznámka: počuť mužský hlas „Ak môžem“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. 

Dám slovo Ivanovi Peschlovi za náš, za spracovateľa.  
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Nech sa páči. 

Ing. MSc. Ivan   P e s c h l , poverený vedením útvaru 

správy mestských podnikov: 

Ďakujem pekne. 

Ja som bol predseda tejto výberovej komisie, takže 

skúsim odpovedať na otázku pani poslankyne.  

Pán Zigmund je inžinier dopravný, kde študoval 

ekonomiku cestnej a mestskej dopravy, technológia cestnej 

dopravy, hromadná osobná doprava, dopravné inžinierstvo.  

Čiže, študoval ekonomiku cestnej a mestskej dopravy.  

Zároveň chcem povedať, že ten proces bol absolútne 

transprarentný. Bolo aj verejné vypočutie tých kandidátov. 

A úprimne, nebola otázka komisie, že či a ktorý kandidát 

pôjde okrem pána Zigmunda, že tie bodové hodnotenia, tie 

bodové rozostupy boli tak markantné, že či a ktorý pán 

enky, kandidát pôjde okrem pána Zigmunda, ale či vôbec 

pána, či pána Zigmunda navrhneme pánovi primátorovi.  

Čiže, nebolo to tam o tom, že by sme vyberali 

spomedzi štyroch kandidátov, lebo tí traja kandidáti nás 

naozaj nepresvedčili. Bola to otázka kvality tých 

kandidátov, ktorí sa prihlásili do výberového konania.  

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 199 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Aha, ešte máme pána poslanca Kunsta. 

Nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee. Áno. Ja ešte veľmi. Akože tam bola 

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

Ja len jednu vec k tomu povedať.  

Bol som pozorovateľom, videl som to. Myslím, že to čo 

aj pán Peschl teraz povedal ja absolútne sa s tým 

stotožňujem a nebudem pozerať na tých ostatných kandidátov 

a na tie ďalšie veci. Nebol nikto zvýhodňovaný. A odsedel 

som si to za zumom (ZOOM), hoci mali všetci poslanci 

možnosť sa prihlásiť, tak sme tam boli dvaja a odsedel som 

si a som stotožnený s tým, tak ako ho výberová komisia 

vybrala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte, ešte,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte bola jedna nezodpovedaná otázka, pán primátor, 

a to sa týkalo, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč. 
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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: 

to sa týkalo toho, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Haló. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

že či 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neni ma počuť?  

Že či 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno, ja som sa chcel spýtať na tú moju otázku, 

nezachytil som odpoveď, že či teda, ako to je s tými 

dočasnými nomináciami, že či už to teda neplatí, aj do 

budúcna, ešte máme pár rokov pred sebou.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán primátor tu chvíľku nebol. 

Že tí, ktorí boli v dočasných predstavenstvách, či sa 

môžu uchádzať vo výberových konaniach o tie pozície. To 

bola otázka.  

A ja som.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Môže buď Veronika Ľahká, alebo ja.  

My sme mali dohodu, ďakujem, pán Jenčík, je to tak, 

že mali sme dohodu v jednom momente, že dočasnej členovia 

predstavenstiev sa nebudú uchádzať do tých prvých veľkých 

výberiek do mestských podnikov. Hej? pretože by to bolo 
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presne taká vec, že akože eee by to bolo aj, aj akože ve 

veľa otáznikov by to vyvolalo.  

V každom prípade odvtedy ubehli nejaký akože rok, rok 

aj niečo v niektorých funkciách a vtedy to bola 

džentlmenská dohoda s tými ľuďmi, ktorí boli v tých 

dočasných predstavenstvách. Už na tieto ďalšie kolá sme to 

od nich nevyžadovali, ani sme takú dohodu s nimi neurobili. 

V podstate im to môžme zakázať zase len džentlmensky.  

Takže, je to. Mám pocit, že pominuli tie dôvody tie, 

toho budovania tej dôvery, ktorá tam vtedy bola. Mám pocit, 

že tie, tie výberové konania fungujú a sú spochybňovateľné, 

spochybnené menej a menej. A už som nechcel od ľudí, ktorí 

možno vtedy tam boli, aby v tých ďalších kolách výberových 

konaní sa nemohli hlásiť, lebo by sme ich ako 

diskvalifikovali navždy.  

Takže takáto, takáto je odpoveď. Dúfam, že to stačí. 

Možno Veronika Ľahká, ak chcete, alebo niekto. 

Dobre. Keď stačí, tak ďakujem.  

Ja sa chcem poďakovať všetkým poslancom 

a poslankyniam, ktorí sú pozorovatelia v komisiách. To je 

akože veľmi veľa. Pani Pätoprstá, teraz bol Rasťo Kunst, 

Rasťo Tešovič a a mnohí z vás. Je to strašne dobré. Verím, 

že to môže byť ťažké pre vás, že neviete úplne zasiahnuť do 
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tej debaty ako člen komisie. Al, ale je strašne dobre, že 

ste tam a že dávate na to pozor, aby to bolo dobré. Hej? 

A viete zavolať na poplach, keď je treba, ale viete aj 

povedať, že bolo to v poriadku.  

Takže ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých do do 

tých po, do tých komisií, keď budú ďalšie výberové konania. 

Ako pozorovateľov.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu 

po A, berie na vedomie vzdanie sa inžiniera Ivana Bošňáka 

funkcie člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,  

po bé (B) schvaľuje vymenovanie inžiniera Andreja Zigmunda 

za člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, ide o funkciu céefó (CFO) tejto 

obchodnej spoločnosti  
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a poveruje pána primátora, aby prijal rozhodnutie jediného 

akcionára v tom zmysle, v akom je uvedené v návrhu 

uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Kamery, prosím vás, majte zapnuté kamery. Prosím vás. 

Ja vám, ja vám to budem pripomínať. Aby náhodou.  

(gong) 

Opakujem, že všetkým vám to svedčí s rôznymi vašimi 

obývačkami, alebo fotkami Rače, alebo dinosaurov, alebo 

kuchynských liniek, alebo obrazov na stene. Alebo ničoho. 

Niekde tam ani nič nevidím.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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Poďme ďalej. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.4-Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   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 ÁNO 

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  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Ivana Bošňáka funkcie člena predstavenstva 

– CFO v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO 

00492736, ku dňu 31. 10. 2020. 

 
B. schvaľuje 

vymenovanie Ing. Andreja Zigmunda za člena predstavenstva – 

CFO obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, 

IČO 00492736. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny 

podľa časti B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 PERSONÁLNE ZMENY V DOZORNEJ RADE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ 
A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Akciová spoločnosť. 

Nech sa páči,  

Veronika.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Ďakujem. 

Tu rovnako dochádza k personálnej zmene z dôvodu 

toho, že pán poslanec Gábor Grendel sa vzdal výkonu funkcie 

člena predstavenstva v spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu ku dňu 15. 12. roku 2020 s tým, že sa navrhuje na 

náhradu a na vymenovanie do dozornej rady tejto spoločnosti 

pán poslanec inžinier Peter Lenč.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odo, otváram diskusiu  k tomuto bodu programu.  
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie v znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

po A berie na vedomie vzdanie sa magistra Gábora Grendela 

funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti OLO á 

es (a. s.) 

po bé (B) schvaľuje vymenovanie inžiniera Petra Lenča za 

člena dozornej rady obchodnej spoločnosti OLO á es (a.s.) 

a poveruje v bod v časti cé (C) poveruje pána primátora 

prijať rozhodnutie jediného akcionára v tom zmysle, v akom 

je uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali štyri. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová NEHLASOVAL J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč NEHLASOVAL 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: 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

vzdanie sa Mgr. Gábora Grendela funkcie člena dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v 

skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 

821 04 Bratislava, IČO 00681300, ku dňu 15. 12. 2020. 

 
B. schvaľuje 

vymenovanie Ing. Petra Lenča za člena dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v 

skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 

Bratislava, IČO 00681300. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., pri výkone pôsobnosti 

valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti 

B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 5A ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA DOSIAHNUTIE 
DOJEDNANÉHO ÚČELU – ODKANALIZOVANIE 
PÁLENISKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zbod päť A, Zmluva o spolupráci na dosiahnutie 

dojednaného účelu. Odkanalizovanie Páleniska. 

Odovzdávam slovo spracovateľovi. 

Respektíve, pôjdeme bez, bez úvodného slova.  

JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Bez úvodného slova, myslím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bez úvodného slova. 

Tak otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci na dosiahnutie 

dojednaného účelu, to vybudovanie verejnej kanalizácie 

v lokalite Nové Pálenisko. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 5A- Zmluva o spolupráci na dosiahnutie dojednaného 
účelu – Odkanalizovanie Páleniska 

 Prítomní: 37 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   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 NEHLASOVAL 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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: 

Zmluva o spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu – 

Odkanalizovanie Páleniska 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh zmluvy o spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu 

– Vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Nové 

Pálenisko . 

koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 
ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DOMOVE 
SENIOROV LAMAČ, NA BARINE 5, 841 03 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod šesť. 

Poprosím pani viceprimátorku Kratochvílovú, zoberieš 

to na chvíľku za mňa?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Tak bod šesť.  
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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: 

Takže,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme bez, bez úvodného slova ideme.  

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Takže otvárame bod číslo šesť, Návrh prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v Domove seniorov Lamač, Na barine 5, 

841 03 Bratislava. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

nebytových priestorov v zariadení pre seniorov Domov 

seniorov Lamač, v katastrálnom území Lamač za nájomné 

v sume dvestopäťdesiat Eur na mesiac za celý predmet nájmu, 

pričom koncesná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, 

dvadsať mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

respektíve do vyčerpania finančného limitu.  

Je potrebných tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.6- Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov 

Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   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 ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na 

barine 5, 841 03 Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 

133,12 m² v zariadení pre seniorov Domov seniorov Lamač, 

súpis. č. stavby 2976, postavenej na pozemkoch parc. 

č. 599/7, parc. č. 599/86, parc. č. 599/105, parc. 

č. 599/106, Na barine 5 v Bratislave, k. ú. Lamač, za 

účelom prípravy a výdaja stravy pre prijímateľov sociálnej 

služby a zamestnancov zariadenia, za nájomné v sume 

250,00 Eur/mesiac za celý predmet nájmu. Koncesná zmluva 

o prevádzkovaní stravovacej jednotky bude uzatvorená na 

dobu určitú 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

resp. do vyčerpania finančného limitu. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADOV HODNÝCH 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCICH SA 
NÁJMOV ČASTÍ POZEMKU V K. Ú. 
VRAKUŇA, PARC. Č. 1235/10 V SPRÁVE 
ORGANIZÁCIE MARIANUM –POHREBNÍCTVO 
MESTA BRATISLAVY A NÁJMU 
ADMINISTRATÍVNYCH KONTAJNEROV VO 
VLASTNÍCTVE ORGANIZÁCIE MARIANUM – 
POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 6 
ŽIADATEĽOM 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ďalej, bod číslo sedem, Návrh na schválenie 

prípadov hodného osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmov 

častí pozemku v katastrálnom území Vrakuňa, v správe 

organizácie MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu 

administratívnych kontajnerov vo vlastníctve organizácie. 

Otváram diskusiu. 

Ďakujem. Dis, do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

To uznesenie je pomerne rozsiahle, takže nebudem ho 

celé čítať, nebol daný ani žiadny pozmeňujúci, doplňujúci 

návrh. Máte ho všetky predložené. 

Čiže len naozaj zásadnú vec, že mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako 

prípad hodnó hodný osobitného zreteľa, je to rozpísané 

v bodoch raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, vždy ide o nájom 

časti pozemku za ceny, ktoré sú v tom návrhu uznesenia 

uvedené.  

A na záver ešte s podmienkami, ktoré sú v návrhu 

uznesenia uvedené.  

Takisto sa požaduje väčšinová, trojpätinová väčšina 

všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Hlasujte, prosím.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných je tridsaťosem poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.7-Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného 
zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k. ú. Vrakuňa, 

parc. č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM –
Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu administratívnych 

kontajnerov vo vlastníctve organizácie MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
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 NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa 

týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM –Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo 

vlastníctve organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 6 žiadateľom 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 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. Vrakuňa, parc. č. 

1235/10 – ostatná plocha vo výmere 96,50 m² a 2 

kontajnerov vo vlastníctve mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

umiestnených na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, so spoločnosťou 

BOSCO, spol. s r.o., so sídlom Dunajská 37 v 

Bratislave, IČO 35889934, za účelom prevádzkovania 

kvetinárstva, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy za nájomné 17,00 Eur/m²/rok za pozemok 
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pod 2 kontajnermi, za nájomné 12,00 Eur/m²/rok za 

pozemok pred 2 kontajnermi, za nájomné 0,10 Eur/m²/deň 

za 1 parkovací box a 10 800,00 Eur/rok za 2 

kontajnery, čo predstavuje ročne sumu 12 444,00 Eur; 

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 časti pozemku 

registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 

1235/10 – ostatná plocha vo výmere 96,50 m² a 2 

kontajnerov vo vlastníctve mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

umiestnených na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, s Ernest Hodoši - 

HETEX so sídlom Brezová 732/17, 900 42 Dunajská Lužná, 

IČO 31829457, za účelom prevádzkovania kvetinárstva, 

na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za 

nájomné 17,00 Eur/m²/rok za pozemok pod 2 kontajnermi, 

za nájomné 12,00 Eur/m²/rok za pozemok pred 2 

kontajnermi, za nájomné 0,10 Eur/m²/deň za 1 parkovací 

box a 10 800,00 Eur/rok za 2 kontajnery, čo 

predstavuje ročne sumu 12 444,00 Eur; 

3. 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. Vrakuňa, parc. č. 
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1235/10 – ostatná plocha vo výmere 30,50 m² a 

kontajnera vo vlastníctve mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

umiestneného na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, so spoločnosťou APIS 

spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská cesta 37 v 

Bratislave, IČO 31323227, za účelom prevádzkovania 

kamenárstva, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy, za nájomné 17,00 Eur/m²/rok za 

pozemok pod kontajnerom, za nájomné 0,10 Eur/m²/deň za 

1 parkovací box a 5 400,00 Eur/rok za kontajner, čo 

predstavuje ročne sumu 6 162,00 Eur; 

4. 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. Vrakuňa, parc. č. 

1235/10 – ostatná plocha vo výmere 30,50 m² a 

kontajnera vo vlastníctve mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

umiestneného na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, so spoločnosťou JAZO 

plus, s. r. o., so sídlom Podháj 1c v Bratislave, IČO 

35946636, za účelom prevádzkovania kamenárstva, na 

dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za 

nájomné 17,00 Eur/m²/rok za pozemok pod kontajnerom, 

za nájomné 0,10 Eur/m²/deň za 1 parkovací box 
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a 5 400,00 Eur/rok za kontajner, čo predstavuje ročne 

sumu 6 162,00 Eur; 

5. 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. Vrakuňa, parc. č. 

1235/10 – ostatná plocha vo výmere 30,50 m² a 

kontajnera vo vlastníctve mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

umiestneného na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, s Dragan Jovanovič 

DRAGO, so sídlom Priekopnícka 24 v Bratislave, IČO 

33826587, za účelom prevádzkovania kamenárstva, na 

dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za 

nájomné 17,00 Eur/m²/rok za pozemok pod kontajnerom, 

za nájomné 0,10 Eur/m²/deň za 1 parkovací box 

a 5 400,00 Eur/rok za kontajner, čo predstavuje ročne 

sumu 6 162,00 Eur; 

6. 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. Vrakuňa, parc. č. 

1235/10 – ostatná plocha vo výmere 30,50 m² a 

kontajnera vo vlastníctve mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
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umiestneného na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, so spoločnosťou 

DANUBE SAGA s.r.o., so sídlom Jaskový rad 69 v 

Bratislave, IČO 36687618, za účelom prevádzkovania 

kamenárstva, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy, za nájomné 17,00 Eur/m²/rok 

za pozemok pod kontajnerom, za nájomné 0,10 Eur/m²/deň 

za 1 parkovací box a 5 400,00 Eur/rok za kontajner, čo 

predstavuje ročne sumu 6 162,00 Eur, 

s podmienkami: 

Nájomné zmluvy budú s jednotlivými nájomcami podpísané do 

30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné zmluvy 

nebudú s jednotlivými nájomcami v uvedenej lehote 

podpísané, toto uznesenie v danej časti stratí platnosť. 

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

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 – ostatná plocha vo výmere 

96,50 m² žiadateľovi BOSCO, spol. s r.o., vo výmere 96,50 

m² žiadateľovi Ernest Hodoši - HETEX, vo výmere 30,50 m² 

žiadateľovi APIS spol. s r.o., vo výmere 30,50 m² 

žiadateľovi JAZO plus, s. r. o., vo výmere 30,50 m² 

žiadateľovi Dragan Jovanovič–DRAGO, vo výmere 30,50 m² 

žiadateľovi DANUBE SAGA s.r.o., 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 
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z dôvodu plnej obsadenosti novo osadených kontajnerov s 

tým, že žiadatelia o nájom časti pozemku parc. č. 1235/10 a 

súčasne momentálni predajcovia kvetov a kamenári na 

cintoríne Vrakuňa obdržali výpovede nájomných zmlúv od 

mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy a žiadajú uzatvoriť nové nájomné zmluvy v 

novo osadených kontajneroch, ktoré prispejú k skrášleniu 

vstupnej časti cintorína Vrakuňa, a súčasne sa umožní 

vytvorenie novej kancelárie pohrebnej služby mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, ktorá zefektívni proces vybavovania pohrebov 

lepšou dostupnosťou pre časť obyvateľov hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
7/.../2021/N NA PREDĹŽENIE DOBY 
NÁJMU O 1 ROK PRE NÁJOMCU PRESSO 
PLUS S.R.O., FARSKÉHO 20, 
BRATISLAVA, NA ZIMNOM ŠTADIÓNE 
ONDREJA NEPELU AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo osem, Návrh na schválenie Dodatku číslo 

7/2021/en (7/.../2021/N) ako prípad hodný osobitného 

zreteľa na predĺženie doby nájmu o jeden rok pre nájomcu 

PRESSO Plus esero (s. r. o.), Farského 20, Bratislava na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak poprosím 

návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh na uzatvorenie Dodatku číslo 7 na 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 235 

predĺženie doby nájmu o jeden rok pre nájomcu PRESSO Plus 

esero (s. r. o.), a to na obdobie od 1. 3. 2021 až do 28. 

2. 2022 za účelom, ktorý je uvedený v návrhu uznesenia, za 

ročnú cenu nájmu tritisícdeväťstodeväťdesiatjedna Eur 

osemdesiatdva eurocentov bez dane z pridanej hodnoty, s tou 

podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Znovu tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8-Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus 

s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NEHLASOVAL  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 

20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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návrh na uzatvorenie dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 

20, Bratislava IČO 45321671, na obdobie od 01. 03. 2021 – 

28. 02. 2022 za účelom prevádzkovania predajne novín, 

časopisov, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu nájmu 3 991,82 

Eur bez dane z pridanej hodnoty, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

s podmienkou: 

Dodatok č. 7/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že Dodatok č. 7/.../2021/N 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
9/.../2021/N NA PREDĹŽENIE DOBY 
NÁJMU O 1 ROK PRE NÁJOMCU NECTAR 
LAND, S.R.O., ČESKÁ 21, BRATISLAVA, 
NA ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU 
AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo deväť, Návrh na schválenie Dodatku číslo 

9/2021/ en (9/.../2021/N) ako prípad hodný osobitného 

zreteľa na predĺženie doby nájmu o jeden rok pre nájomcu 

Nectar Land, esero (s. r. o.), Česká 21, Bratislava, na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Bez diskusie. 

Takže poprosím zase návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ideme schvaľovať uznesenie v znení,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh na uzatvorenie dodatku číslo 9 na 
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predĺženie doby nájmu o jeden rok pre nájomcu Nectar Lend 

esero (Nectar Land s.r.o.). 

Je to na obdobie od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 za na 

účely, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia, za ročnú cenu 

nájmu tridsaťštyritisícdeväťstoštrnásť Eur aj 

sedemdesiatpäť eurocentov bez dépéhá (DPH), s tou 

podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov. 

Nech sa páči, môžte dať hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovali dvaja poslanci. 
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Prítomných tridsaťosem poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9-Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, 
s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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 NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 

21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

návrh na uzatvorenie dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s. r. o., Česká 

21, Bratislava, IČO 47774509, na obdobie od 01. 03. 2021 – 

28. 02. 2022 za účelom prevádzkovania reštaurácie na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu nájmu 34 914,75 Eur 

bez dane z pridanej hodnoty, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s podmienkou: 

Dodatok č. 9/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 9/.../2021/N 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
12/.../2021/N NA PREDĹŽENIE DOBY 
NÁJMU O 1 ROK PRE NÁJOMCU JANKOVICH 
SK, S.R.O., TRNKOVÁ 74, BRATISLAVA 
NA ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU 
AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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 desať, Návrh na schválenie Dodatku 

číslo 12/2021/en (12/.../2021/N) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa na predĺženie doby nájmu o jeden rok pre 

nájomcu Jankovič es ká, es er o (JANKOVICH SK, s.r.o.), 

Trnková 34, Bra, 74m Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh uzatvorenie Dodatku číslo 12 na predĺženie 

doby nájmu o jeden rok pre nájomcu Jankovich es ká esero 

(JANKOVICH SK, s.r.o.) na obdobie od 1. 3. 2021 do 28. 2. 

2022 na účely, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia, za 

ročnú cenu nájmu dvadsaťpäťtisícstodesať Eur aj 

šesťdesiatdva eurocentov bez dépéhá (DPH). Je to tiež  

prípad hodný osobitného zreteľa.  

S tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia. 

Čiže, tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nula, nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťdeväť poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.10-Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, 
s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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 NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
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)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., 

Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

návrh na uzatvorenie dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s. r. o., 

Trnková 74, Bratislava, IČO 44332513, na obdobie od 01. 03. 

2021 – 28. 02. 2022 za účelom prevádzkovania kaviarne a 

zmrzliny na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu 

nájmu 25 110,62 Eur bez dane z pridanej hodnoty, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

s podmienkou: 

Dodatok č. 12/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 12/.../2021/N 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
10/.../2021/N NA PREDĹŽENIE DOBY 
NÁJMU O 1 ROK PRE NÁJOMCU VD 
HOSTELS, S.R.O., KOMÁRŇANSKÁ 69, 
BRATISLAVA, NA ZIMNOM ŠTADIÓNE 
ONDREJA NEPELU AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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 jedenásť, Návrh na schválenie 

Dodatku číslo 10/2021/en (10/.../2021/N) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa na predĺženie doby nájmu o jeden rok pre 

nájomcu Védé Hostels esero (VD Hostels, s.r.o.), 

Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadiá Ondre, na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 

Bez úvodného slova. 

Pardon, bez. Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh na uzatvorenie dodatku číslo 10 

na predĺženie doby nájmu o jeden rok pre nájomcu Védé 

Hostels esero (VD Hostels, s. r. o.), na obdobie od 

1. 3. 2021 do 28. 02. 2022 za účely, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia, za ročnú cenu nájmu 

šesťtisícštyristotridsaťtri Eur aj dvadsaťštyri eurocentov 

bez dépéhá (DPH), s podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Je to prípad hodný osobitného zreteľa, čiže tri 

pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovalo nula poslancov. 
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Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.11-Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, 
s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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 schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., 

Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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Uznesenie  
zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

návrh na uzatvorenie dodatku č. 10/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, s. r. o., 

Komárňanská 69, Bratislava, IČO 44431708, na obdobie od 01. 

03. 2021 – 28. 02. 2022 za účelom prevádzkovania bufetu a 

poskytovania občerstvovacích služieb na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu za ročnú cenu nájmu 6 433,24 Eur bez dane z 

pridanej hodnoty, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

s podmienkou: 

Dodatok č. 10/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 10/.../2021/N 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
9/.../2021/N NA PREDĹŽENIE DOBY 
NÁJMU O 1 ROK A ÚPRAVU NÁJOMNÉHO PRE 
NÁJOMCU HOCKEY CENTER S.R.O., STARÁ 
VAJNORSKÁ 17,BRATISLAVA, NA ZIMNOM 
ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU, AKO PRÍPAD 
HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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 dvanásť, Návrh na schválenie 

Dodatku číslo 9/2021/en (9/.../2021/N) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa na predĺženie doby nájmu o jeden rok a 

úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER esero (s. r. 

o.), Stará Vajnorská 17,Bratislava, na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, takže prosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh na uzatvorenie dodatku číslo 9 

na predĺženie doby nájmu o jeden rok a úpravu nájomného pre 

nájomcu  Haky sentr esero (HOCKEY CENTER s.r.o.) eee, je to  

na obdobie od 1. 5. 2021 až 30. 4. 2022 na účely, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia, za ročnú cenu nájmu 

pätnásťtisícštyridsaťšesť Eur aj päťdesiat eurocentov bez 

dépéhá (DPH) s podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, čiže tri 

pätiny všetkých poslancov.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nula, nehlasovalo nula poslancov. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 12-Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na 
predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre 

nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 
17,Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   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 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 
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Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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 schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY 

CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17,Bratislava, na Zimnom 
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štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na uzatvorenie dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie 

doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY 

CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, IČO 

35804378, na obdobie od 01. 05. 2021 – 30. 04. 2022 za 

účelom prevádzkovania predajne športových a hokejových 

potrieb na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu 

nájmu 15 046,50 Eur bez dane z pridanej hodnoty, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

s podmienkou: 

Dodatok č. 9/.../2021/N k zmluve bude nájomcom podpísaný do 

60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 

9/.../2021/N nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE AKO PRÍPADU 
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 
TÝKAJÚCEHO SA ZÁMENY A NÁJMU 
NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, S 
BRATISLAVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo trinásť, Návrh na schválenie ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, zámena a nájom nehnuteľností v 

Bratislave s Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom 

v Bratislave. 

Poprosím o úvodné slovo pani námestníčku Štasselovú. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Počujeme sa? Neviem (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, je to v poriadku.  
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som v prvom rade veľmi rada poďakovala celému 

oddeleniu, alebo celej sekcie správy nehnuteľností, ktoré 

pod vedením Andreja Bednárika túto mamutiu prácu, ako vyše 

rok trvajúcu prácu odrobili. 

Minulý týždeň bola, bolo ten táto zámena schválená na 

župnom zastupiteľstve a môžme sa teda pochváliť možno 

prvýkrát, keď nám niekto vyčíta, že sa nestaráme o budovy 

na území mesta, tak samozrejme máme v portfóliu a a chceme 

sa postarať aj o naše vlastné budovy, ale toto je 

špecifický problém, ktorý vlastne na konci dňa nám prinesie 

objekt, ktorý po rekonštrukcii, ktorá môže byť veľmi 

rýchla, prinesie šesťdesiatdva bytových jednotiek.  

Čiže, tá zámena sa deje z hľadiska napĺňania vlastne 

toho sľubu budovať nájomné, nové nájomné byty.  

A ďalšia vec, že tento areál je opustený niekoľko 

rokov, ak nie teda viac ako desať rokov a a touto zámenou 

a následným potom hlasovaním ešte o zverení časti areálu 

a časti budov do správy Záhorskej Bystrice, tak umož, aby 

Záhorská Bystrica mohla začať budovať vlastne zariadenia 

školské, ktoré, ktoré nevyhnutne potrebuje.  
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Takže, ešte raz veľká vďaka spracovateľom. A som 

veľmi rada, že sa nám toto podarilo. Nebolo to jednoduché. 

Akože, sú tam stovky vlastne stretnutí a potom aj sto 

stovky nejakých geometrických plánov, stovky hodín na 

ohodnotení majetku. Takže naozaj, toto je veľká vec.  

Tak ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A týmto otváram diskusiu. 

S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Pätoprstá. 

Nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ak dovolíte, teraz sa vyjadrím aj ako vicežupanka 

béeská (BSK). 

Pre nás je to úplne kľúčové, najmä pre stredné školy, 

kde areály patrili hlavnému mestu a naše stredné školy na 
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území hlavného mesta Bratislavy si nemohli niektoré 

investície realizovať. Čiže, tento  nájom nám to umožní.  

A ja samozrejme verím, že to všetci podporíte, ale 

chcem vás aj poprosiť o podporu tých ďalších, ďalších 

nájmov, aby sme dotiahli, čo sa celé roky nepodarilo. 

A veľmi sa teším z toho, že v tomto volebnom období sa to, 

sa to podarilo. 

Ďakujem vám za podporu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Do diskusie sa prihlásil pán starosta Krúpa. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážená  pani viceprimátorka a kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci,  

ja som veľmi rád, že toto úsilie vo finále spoločné, 

ale na tom začiatku musím neskromne povedať, že moje, ktoré 

začalo možno pred troma rokmi, prišlo k takémuto výsledku.  
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A som veľmi rád, že došlo nakoniec k zhode aj medzi 

župou a mestom a takisto aj mestskou časťou.  

Čiže, každý z týchto samosprávnych subjektov si na 

tom danom mieste, ktoré naozaj má uveriteľnú hodnotu zo 

svojho umiestnenia, ale takisto aj stavebnú, pretože nie sú 

to nejaké budovy, ktoré naozaj by boli na absolútne 

zrútenie, až možno na tú plaváreň, že si tam dokážu naozaj 

realizovať tie svoje, tie svoje naozaj povinnosti, ktoré 

jej vyplývajú ako zriaďovateľom, či už zo strany, zo strany 

Bratislavského samosprávneho kraja ako zámer budovať 

déesesku (DSS), to čo vlastne sa, alebo ten zámer bol a sa 

prezentoval aj na tých stretnutiach so županom, kde som 

samozrejme to podporoval aj ako poslanec Bratislavského 

samosprávneho kraja.  

Následne hlavné mesto, ktoré tam má záujem robiť 

nájomné byty, o ktorých som presvedčený, že časť z nich 

budú slúžiť aj pre pracovníkov tých, či už našej školy, 

ktorú tam plánujeme, alebo tej déesesky (DSS) 

a v neposlednom, v neposlednej miere, čo pre nás ako 

Záhorskú Bystricu, ale myslím si, že aj celú, celú tú 

oblasť tejto časti Záhoria v rámci kraja, ale aj 

Bratislavy, či Lamač, Lamača a Devínskej, možno Devína, ale 

aj Marianky a, a Stupavy možnosť vytvorenia jedného 

krásneho školského areálu, kde bude materská škola, 

základná škola a a ďalšie športoviská.  
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Čiže, ja som veľmi rád, že toto je, by som povedal, 

taký prvý, ale veľmi dôležitý krok, aby sme naozaj finančne 

mohli žiadať o rôzne prostriedky, mohli začať projektovať 

a naoza aby nejaký Fénix z popola, ktorý tam naozaj už sa 

pomaly dostával do takého trošku popola, mohol naozaj 

vzrásť a vylietnuť.  

Ja by som vás chcel poprosiť o podporu a súčasne 

touto cestou by som chcel poďakovať aj pani viceprimátorke 

Lucii Štasselovej, ktorá si to za mesto a samozrejme aj 

s pánom primátorom, ale ona tak by som povedal, tou, tou 

svoj, tým svojim srdcom a tou svojou aj pôsobnosťou 

v rámci, v rámci magistrátu zobrala ako nosnú tému 

a samozrejme, aj všetkým poslancom na župe a samozrejme, aj 

pánovi županovi, že sme tento materiál dostali do tohto 

finále.  

A som presvedčený, že možno v priebehu troch až 

piatich rokov sa pochválime jedným krásnym areálom, ktorý 

bude pýchou pre celú Bratislavu.  

Ďakujem veľmi pekne za podporu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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S faktickou sa prihlásil pán poslanec Buocik. 

Máte slovo. 

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

Ďakujem pekne, pani námestníčka. 

Je nás tu viacej mestských aj župných poslancov.  

Ja samozrejme tiež chcem podporiť tento, tento 

materiál pre pána starostu Krúpu. Tam ide teda najmä o to, 

že tam má byť tá škola a škôlka. Ale ja ho chcem podporiť 

aj z toho dôvodu, že proste mesto dlhodobo to nerobilo, že 

nevysporiadavalo tie pozemky, kde, kde boli rôzni 

vlastníci, iný vlastník stavby, iný vlastník pozemku.  

Tuto ten dôvod sa našiel v teda aj, aj, aj v tej 

bytovej otázke, našiel sa aj v tej š, v tej otázke tej 

školy a škôlky. 

Ale chcem teda požiadať či pána primátora, alebo 

vôbec vedenie mesta, aby v tejto aktivite nepoľavovalo 

a ten, ten neporiadok, ktorý je v vo vlastníctve pozemkov 

a stavieb na nich postavených intenzívne riešilo a v tomto 

prípade si viem predstaviť aj významným navýšením počtu 

ľudí, (gong) ktorí sa tomu budú venovať.  

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. 

Do diskusie sa prihlásila pani starostka Ferenčáková. 

Máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pani námestníčka. 

Asi to, čo som chcela povedať, povedal práve pán 

Buocik.  

Jednak chcem veľmi vyzdvihnúť to, že sa podarilo 

vôbec teda takáto zámena. Už v minulosti tu boli také 

pokusy, ale vždy to zlyhalo. Jednoducho, mesto nemalo 

záujem tieto veci riešiť. Naozaj nás to posunie dopredu.  

A bolo by fakt vhodné, keby mesto nepoľavovalo, ale 

pokračovalo aj ďalej, pretože v rámci Bratislavy máme 

množstvo nevysporiadaných vecí, na ktorých konkrétne 

športoviská, pán kolega z Vajnor tu mal jednu  zámenu, 

ktorá naozaj by bola veľmi pomohla Vajnorom. Aj na 

dobudovanie, samozrejme, športového areálu. Je to vo 

viacerých mestských častiach.  
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Takže, naozaj poprosím.  

A ešte chcem pochváliť teda naozaj to, to oddelenie 

správy nehnuteľného majetku, lebo to je skutočne taká 

mravenčia práca, keďže som s tým robila v minulosti, viem 

o čom teda hovorím. 

Takže vďaka.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Vždy čo tu nie sú, tak budeme tlmočiť.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský,  

máte slovo. 

Pán poslanec, zapnite si mikrofón, prosím.  

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

No áno, pardon, pardon. 
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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. 

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

Samozrejme, podpora tomuto materiálu aj, aj vďaka 

všetkým, ktorým na ňom pracovali. 

Ja by som len možno tak pre pamäť chcel pripomenúť, 

že za primátora Ftáčnika sme s týmto začali a za začali sme 

vysporiadavať pozemky, vtedy bolo, myslím že so štátom, 

kedy s azamieňali pod, pod hasičskými stanicami.  

My sme v Rači takýmto spôsobom došli k pozemku, kde 

je dneska rozšírený račiansky cintorín. Takže, robilo sa to 

aj za predchádzajúcich primátorov. Je pravda, že, že potom 

to nejako ustalo. 

Takže, ja, ja som rád, že tento proces sa znovu 

naštartoval a verím, že sa v tých balíkoch bude znovu 

pokračovať. 

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. 

S faktickou pán poslanec Karman. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Tak ja už som sa nechcel vyjadrovať, pretože tento 

materiál si proste zaslúži čo najrýchlejšie schválenie, ale 

na toto sa mi nedá ani reagovať.  

Práveže sa nerobilo nič. Ten výsledok bol taký, že 

muselo nastúpiť nové vedenie, aby spolu konečne začali 

normálne komunikovať ako župan s primátorom, ako normálni 

partneri, a aby sa normálne veci pohli dopredu. Pretože 

posledné minimálne dve volebné obdobia je výsledok nula 

celá nula, nič.  

Čiže, ďakujem za snahu. Ďakujem, že to takto ide. 

A viem o ďalších plánoch a o ďalších etapách a dúfam, že to 

všetko vyjde.  

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. 

Faktickou chce zareagovať pán poslanec Pilinský.  

Máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Mňa teda mrzí, ak ma pán poslanec nerozumel, alebo 

nepochopil. Ja som hovoril, že sa takéto materiály 

pripravovali za pána primátora Ftáčnika a vtedy to bolo keď 

sme ako magistrát zamieňali so štátom. Takže, robilo sa.  

A ja, ja teda som v nijakom, nijakým spôsobom nechcem 

očierňovať túto robotu, alebo vtedy on poslancom nebol, ja 

som bol, ja si to pamätám. 

Takže, áno, je pravda, že teraz s tou župou to je 

akože kvázi nový balík po pozemkov, som tomu rád. Takže pra 

pra pravdepodobne ma len nejako zle rozumel, alebo ma 

nepochopil. 

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: 

Do diskusie sa prihlásila pani starostka Aufrichtová. 

Nech sa páči. 

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

Áno. Myslím, že to podstatné už bolo povedané. 

Veľmi oceňujem takéto kroky a aj zblíženie hlavného 

mesta s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vie 

priniesť potom aj rozvojové projekty.  

A verím teda, že v takomto istom móde sa bude 

pokračovať aj smerom k vysporiadavaniu takých tých 

chúlostivých miest vo veci majetkovo medzi mestskými 

časťami a mestom. A deje sa to.  

Takže, takisto veľmi podporujem tento bod a teda 

tento návrh na a prípad osobitného zreteľa.  

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 Štasselová asi chce uzavrieť tento bod. 
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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 len možno reagovať aj na tie výzvy, 

že my dnes by sme mali možno v pobedňajších hodinách 

schvaľovať takú koncepciu bytovej politiky a tam je jedna, 

jeden z takých hlavných cieľov je práve vysporiadavanie 

a teda vytvoriť nejakú koncepciu, takú robustnú koncepciu 

vlastne pozemkovej správy mesta.  

Takže, takže myslíme na to. A toto je jeden veľký 

precedens, že sa to dá a že to vieme urobiť. Pretože naozaj 

to, čo bol problém, tak, tak tie problémy sme sa proste, 

tam kde sme sa dostávali do problémov a do nejakých 

odlišných pohľadov, napríklad, na ohodnotenie našich 

nehnuteľností, tak tam sme sa dokázali zhodnúť a dokázali 

sme to vyriešiť práve v prospech tej veci. Práve v prospech 

aj tých potrieb župy, mestskej časti a hlavného mesta.  

Tak toto je podstatné, že vlastne všetci tí partneri 

boli nastavení vlastne na spoluprácu a to znova chcem 

vyzdvihnúť. Opakujem, znova ešte úsilie aj samotných 

zamestnancov mesta, na ktorých bedrách to stálo. 
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Ďakujem veľmi pekne za podporu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aj ja ďakujem.  

A poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No, celé uznesenie nebudem čítať, lebo je to jedenásť 

strán, ale prečítam tie podstatné náležitosti. Bude to 

o máličko dlhšie ako zvyčajne, ale aby aj verejnosť vedela, 

že o čom sa vlastne ide hlasovať.  

Čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa zámenu nehnuteľností medzi hlavným 

mestom Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom, 

ktorej predmetom budú tieto nehnuteľnosti, jednak vo 

vlastníctve hlavného mesta, 

sú to pozemky v katastrálnom území Rača, nachádzajúce sa 

v areáli Domova sociálnych služieb  na Strelkovej ulici, 
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potom pozemky v katastrálnom území Rača nachádzajúce sa 

v areáli Domova sociálnych služieb na ulici Pri Vinohradoch 

v Bratislave 

potom pozemky v katastrálnom území Rača nachádzajúce sa v 

areáli školy na Hliníckej ulici v Bratislave, 

tiež pozemky v katastrálnom území Ružinov nachádzajúce sa 

v areáli strednej školy na Tokajíckej ulici, 

potom nehnuteľnosti v katastrálnom území Petržalka 

nachádzajúce sa v areáli Divadla Arény v Bratislave, 

pozemok v katastrálnom území Petržalka nachádzajúci sa na 

Jankolo Jankolovej ulici,  

pozemok  v katastrálnom území Petržalka nachádzajúce, alebo 

sú to pozemky nachádzajúce sa v areáli gymnázia na 

Einsteinovej ulici, 

potom pozemok v katastrálnom území Petržalka nachádzajúci v 

areáli gymnázia na Pankúchovej ulici,  

pozemky v katastrálnom území Petržalka nachádzajúce sa v 

areáli strednej školy na Hálovej ulici,  

pozemok v katastrálnom území Petržalka nachádzajúci sa v 

areáli strednej školy na Dudovej ulici,  
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pozemok v katastrálnom území Petržalka nachádzajúci sa v 

areáli strednej školy na Strečnianskej ulici,  

pozemky v katastrálnom území Petržalka nachádzajúce sa 

v areáli Domova sociálnych služieb na Haanovej ulici,  

pozemky v katastrálnom území Petržalka nachádzajúce sa na 

Znievskej 2,  

pozemky v katastrálnom území Staré Mesto nachádzajúce sa v 

areáli gymnázia na Vazovovej ulici,  

pozemky v katastrálnom území Dúbravka, nachádzajúce sa 

v areáli Domova sociálnych služieb na ulici Ľ. Zúbka, 

pozemky v katastrálnom území Dúbravka nachádzajúce sa v 

areáli strednej školy na Bullovej ulici, 

a to spolu v hodnote sedem miliónov 

štyristošesťdesiatšesťtisícsedemstošesťdesiattri Eur aj 

osemdesiatjedna eurocentov podľa znaleckých posudkov  

a to za nasledovné nehnuteľnoťou vo výlučnom vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja,  

jednak nehnuteľnosti v katastrálnom území Záhorská 

Bystrica, tie, čo sú uvedené v návrhu uznesenia, 
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potom pozemky v katastrálnom území Rača nachádzajúce sa v 

areáli školy na Hliníckej ulici v Bratislave, 

a pozemky v katastrálnom území Petržalka, nachádzajúce sa 

za areálom Divadla Aréna, 

spolu v hodnote sedem miliónov štyristosedemdesiatpäťtisíc 

aj sedemstodeväť Eur tridsaťjedna eurocentov podľa 

znaleckých posudkov s tými podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia  

a okrem iného sú tam vecné bremená,  

je tam doplatenie finančného rozdielu v sume 

osemtisícdeväťstoštyridsaťpäť Eur aj päťdesiat eurocentov 

zo strany hlavného mesta Bratislavskému samosprávnemu 

kraju.  

No a okrem tohto tu máme v časti dva ako prípad hodný 

osobitného zreteľa kvôli čomu budeme aj hlasovať, bude 

potrebné na schválenie tri pätiny všetkých poslancov, 

pretože máme tu nájom pozemkov pre Bratislavský samosprávny 

kraj,  

jednak v katastrálnom území Petržalky v bodoch jedna, dva, 

tri, štyri, 

v katastrálnom území Dúbravka v bodoch päť, šesť,  

a v katastrálnom území Rače v bode sedem, osem, 
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a v katastrálnom území Starého Mesta v bode deväť 

na dobu určitú dvadsaťpäť rokov za nájomné jedno euro za 

rok za celý predmet nájmu s tou podmienkou, ktorá je 

uvedená v návrhu zmluvy, a potom samozrejme aj v časti tri 

sa uvádza za akých podmienok sa bude prebiehať návrh na 

ukončenie zmluvy o nájme pozemku, ak to bude relevantné. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Sú to tri pätiny všetkých poslancov. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 
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Ďakujem. 

 

 

NEPLATNÉ HLASOVANIE 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.13- Návrh na schválenie ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu 

nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym 
krajom so sídlom v Bratislave 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač  

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 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NEHLASOVAL  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

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

Ja poprosím, mne vypadlo zariadenie, neviem prečo. 

Takže, môžme zopakovať, lebo ja som chcel byť za, len 

nerozumiem, prečo vypadlo.  
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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, tak ja poprosím organizačné oddelenie, aby 

zariadilo (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúca a poslanec) 

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

Skúsim sa ešte nahodiť, lebo to je nejaké.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak nám avizuj, že je to v poriadku a dáme znova 

hlasovať.  

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

Áno, už by som tam mal byť znova.  

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 poprosím, ideme zopakovať hlasovanie.  
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(gong) 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.13- Návrh na schválenie ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu 

nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym 
krajom so sídlom v Bratislave 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 
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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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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 schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v Bratislave, s 

Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

I. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi 

hlavným mestom SR Bratislavou, Primaciálne nám. 1, 

Bratislava, IČO 00603481, a Bratislavským samosprávnym 

krajom, Sabinovská 16, Bratislava, IČO 36063606, ktorej 

predmetom budú: 

nasledovné nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. pozemky v k. ú. Rača nachádzajúce sa v areáli Domova 

sociálnych služieb na Strelkovej ulici v Bratislave, a 

to pozemky registra „C“ KN parc. č. 1507/6 – záhrady 

vo výmere 554 m² a parc. č. 1533/3 – ostatné plochy vo 

výmere 4 m², LV č. 400, 
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2. pozemky v k. ú. Rača, nachádzajúce sa v areáli Domova 

sociálnych služieb na ulici Pri Vinohradoch v 

Bratislave, a to pozemky registra „C“ KN zapísané na 

LV č. 1248, parc. č. 2850/45 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 692 m², parc. č. 2850/46 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m², parc. č. 

2850/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m², 

parc. č. 2850/51 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 3 m², parc. č. 2850/53 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 22 m², a novovytvorené pozemky 

vzniknuté podľa GP č. 73/2020 úradne overeného dňa 08. 

12. 2020 pod č. G1-1978/2020 , a to 

- parc. č. 422/23 – ostatné plochy vo výmere 2 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/11, 

- parc. č. 422/29 – ostatné plochy vo výmere 110 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/11, 

- parc. č. 422/30 – ostatné plochy vo výmere 16 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/13, 

- parc. č. 422/33 – ostatné plochy vo výmere 22 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/13, 

- parc. č. 422/15 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 331 m², vzniknutý odčlenením od pozemku parc. 

č. 422/15, 

- parc. č. 422/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

1 362 m², vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 

422/1, 
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- parc. č. 422/28 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 102 m², vzniknutý odčlenením od pozemku parc. 

č. 422/1, 

- parc. č. 422/27 – ostatné plochy vo výmere 11 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/5, 

- parc. č. 422/34 – ostatné plochy vo výmere 129 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/5, 

- parc. č. 2850/57 – ostatné plochy vo výmere 315 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 2850/44, 

- parc. č. 2850/58 – ostatné plochy vo výmere 101 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 2850/50 

- parc. č. 422/5 – ostatné plochy vo výmere 2 637 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/5, 

- parc. č. 422/38 – ostatné plochy vo výmere 523 m², 

vzniknutý odčlenením od pozemku parc. č. 422/5; 

- pozemky registra „C“ KN parc. č. 422/1, parc. č. 

422/5, parc. č. 422/11, parc. č. 422/13, parc. č. 

422/15 

- a parc. č. 2850/44, parc. č. 2850/50 sú zapísané na LV 

č. 1248, 

3. pozemky v k. ú. Rača nachádzajúce sa v areáli školy na 

Hliníckej ulici v Bratislave, zapísané na LV č. 400, v 

rozsahu podľa GP č. 74/2020, úradne overeného dňa 06. 

11. 2020 pod č. G1-1941/2020, 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17547, a to v 

rozsahu dielu 2 vo výmere 460 m², 
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- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17550, a to v 

rozsahu dielu 12 vo výmere 20 m², dielu 13 vo výmere 

747 m², dielu 10 vo výmere 226 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17551, a to v 

rozsahu dielu 14 vo výmere 296 m², dielu 16 vo výmere 

26 m² a dielu 17 vo výmere 1 062 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17552, a to v 

rozsahu dielu 18 vo výmere 132 m², dielu 19 vo výmere 

193 m², dielu 20 vo výmere 225 m², dielu 22 vo výmere 

19 m² a dielu 23 vo výmere 584 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17554, a to v 

rozsahu dielu 31 vo výmere 292 m², dielu 32 vo výmere 

75 m², dielu 34 vo výmere 402 m², dielu 35 vo výmere 

198 m², dielu 36 vo výmere 163 m² a dielu 37 vo výmere 

100 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17555, a to v 

rozsahu dielu 38 vo výmere 157 m², dielu 39 vo výmere 

284 m², dielu 41 vo výmere 188 m², dielu 42 vo výmere 

142 m², dielu 43 vo výmere 132 m² a dielu 44 vo výmere 

94 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17557, a to v 

rozsahu dielu 46 vo výmere 1 804 m² a dielu 47 vo 

výmere 270 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17558, a to v 

rozsahu dielu 48 vo výmere 5 m², 

4. pozemky v k. ú. Ružinov nachádzajúce sa v areáli 

strednej školy na Tokajíckej ulici, a to novovytvorené 

pozemky vzniknuté odčlenením podľa GP č. 70/2020 

úradne overeného dňa 21. 09. 2020 pod č. G1-1889/2020, 
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od pozemku registra „E“ KN parc. č. 22192/905, LV č. 

7868, a to: 

- novovytvorený pozemok parc. č. 15288/65 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1 278 m², podľa GP ide o 

diel 1, 

- novovytvorený pozemok parc. č. 15643/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 529 m², podľa GP ide o 

diel 3, 

- novovytvorený pozemok s parc. č. 15643/4 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 253 m², podľa GP ide o 

diel 4, 

5. nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, nachádzajúce sa v 

areáli Divadla Arény v Bratislave, zapísané na LV č. 

2644, LV č. 1748 a LV č. 4833, a to: 

- stavba so súpis. č. 1713, postavená na pozemku s parc. 

č. 5183/6, spolu so studňou, prípojkou elektriny, 

prípojkou vody zo studne, žumpou, prípojkou 

kanalizácie do žumpy, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 5184/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 400 m², 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 5183/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 243 m², a novovytvorené 

pozemky, v rozsahu podľa GP č. 64/2020 úradne 

overeného dňa 13. 11. 2020 pod č. G1- 1888/2020, a to: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5187/1 v rozsahu 

dielu 6 vo výmere 2 659 m², 

- časť pozemku registra „C" KN parc. č. 5151 v rozsahu 

dielu 3 vo výmere 223 m², 
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- časť pozemku registra "C" KN parc. č. 5188 v rozsahu 

dielu 14 vo výmere 12 m² a v rozsahu dielu 7 vo výmere 

7 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5192/3 v rozsahu 

dielu 9 vo výmere 12 m² a v rozsahu dielu 15 vo výmere 

43 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5192/4 v rozsahu 

dielu 16 vo výmere 96 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5190 v rozsahu 

dielu 8 vo výmere 1 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 6038 v rozsahu 

dielu 10 vo výmere 197 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 6038 v rozsahu 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 5184/1 vo výmere 11 

m², 

6. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka nachádzajúci 

sa na Jankolovej ulici, parc. č. 797 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 842 m², LV č. 1748, 

7. pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka nachádzajúce 

sa v areáli gymnázia na Einsteinovej ulici, parc. č. 

5068/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 952 

m² a parc. č. 5068/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 322 m², LV č. 1748, 

8. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka nachádzajúci 

v areáli gymnázia na Pankúchovej ulici, parc. č. 350 – 
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zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 326 m², LV č. 

1748, 

9. pozemky v k. ú. Petržalka nachádzajúce sa v areáli 

strednej školy na Hálovej ulici, novovytvorené pozemky 

vzniknuté podľa GP č. 79/2020 úradne overeného dňa 10. 

12. 2020 pod č. G1-1979/2020 odčlenením z pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 3539 a parc. č. 3541, LV č. 

1748, a z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3540, 

parc. č. 3542 a parc. č. 3543, LV č. 2159, a to: 

- parc. č. 3540/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 2 295 m², parc. č. 3540/3 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 176 m², parc. č. 3539/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1 006 m² a parc. č. 3541/3 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 104 m², 

10. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka nachádzajúci 

sa v areáli strednej školy na Dudovej ulici, parc. č. 

955 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 311 m², 

LV č. 1748, 

11. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka nachádzajúci 

sa v areáli strednej školy na Strečnianskej ulici, 

parc. č. 1982/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 4 249 m², LV č. 1748, 

12. pozemky v k. ú. Petržalka nachádzajúce sa v areáli 

Domova sociálnych služieb na Haanovej ulici, a to 

pozemky registra „C“ KN parc. č. 330 – zastavané 
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plochy a nádvoria vo výmere 843 m² a parc. č. 332 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 776 m², LV č. 

1748, a novovytvorené pozemky vzniknuté z časti 

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 331 a parc. č. 333, 

LV č. 1748, podľa GP č. 80/2020 úradne overeného dňa 

10. 11. 2020 pod č. G1-1940/2020, parc. č. 331/2 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 685 m², parc. č. 

331/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 429 m² 

a parc. č. 333 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3 066 m², 

13. pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka nachádzajúce 

sa na Znievskej 2, parc. č. 1933 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 3 192 m² a parc. č. 1934 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 380 m², LV č. 

1748, 

14. pozemky v k. ú. Staré Mesto nachádzajúce sa v areáli 

gymnázia na Vazovovej ulici, novovytvorené pozemky 

vzniknuté podľa GP č. 69/2020 úradne overeného dňa 04. 

11. 2020 pod č. G1-1911/2020, a to: 

- parc. č. 7999/27 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 62 m² vzniknutý z časti pozemku „E“ KN parc. č. 

8024, diel 8 vo výmere 62 m², 

- parc. č. 7999/29 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 335 m², vzniknutý z častí pozemkov „E“ KN parc. 

č. 8001, diel 1 vo výmere 133 m², a parc. č. 21740/1, 

diel 10 vo výmere 202 m², 
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- parc. č. 7999/33 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 408 m², vzniknutý z častí pozemkov „E“ KN parc. 

č. 8001, diel 3 vo výmere 313 m², a parc. č. 8009, 

diel 4 vo výmere 95 m², 

- parc. č. 7999/31 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 155 m², vzniknutý z časti pozemku „E“ KN parc. 

č. 8001, diel 2 vo výmere 155 m², 

- parc. č. 7999/34 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 27 m², vzniknutý z časti pozemku „E“ KN parc. 

č. 8009, diel 5 vo výmere 27 m², 

- parc. č. 7999/28 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 12 m², vzniknutý z časti pozemku „E“ KN parc. 

č. 8024, diel 9 vo výmere 12 m², 

- parc. č. 7999/25 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 15 m², vzniknutý z časti pozemku „E“ KN parc. 

č. 8024, diel 6 vo výmere 15 m²; pozemky „E“ KN parc. 

č. 8001, parc. č. 8009, parc. č. 8024 a parc. č. 

21740/1 sú zapísané na LV č. 8925, 

15. pozemky v k. ú. Dúbravka, nachádzajúce sa v areáli 

Domova sociálnych služieb na ulici Ľ. Zúbka, 

novovytvorené pozemky vzniknuté odčlenením podľa GP č. 

81/2020 úradne overeného dňa 11. 11. 2020 pod G1-

1890/2020,  

- novovytvorené pozemky vzniknuté odčlenením z pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 2772, LV č. 847: 

- parc. č. 2772/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 641 m² 

- parc. č. 2772/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 405 m², 
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- parc. č. 2772/6 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 12 m², novovytvorené pozemky vzniknuté 

odčlenením z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2773, LV 

č. 847: 

- parc. č. 2773/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 185 m², 

- parc. č. 2773/3 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 21 m², 

- parc. č. 2773/7 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 195 m², 

16. pozemky v k. ú. Dúbravka nachádzajúce sa v areáli 

strednej školy na Bullovej ulici, a to novovytvorené 

pozemky parc. č. 2749/22, parc. č. 2748/1, parc. č. 

2745/41, parc. č. 2748/13, parc. č. 2745/40, parc. č. 

2745/11, parc. č. 2745/33, parc. č. 2749/21, ktoré 

vznikli podľa GP č. 63/2020 úradne overeného 

dňa 11. 01. 2021 pod č. G1-1887/2020 z pozemkov 

zapísaných na LV č. 5920 a 847, a to: 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2735, a to v 

rozsahu dielu 6 vo výmere 16 m² a v rozsahu dielu 7 vo 

výmere 6 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2736, a to v 

rozsahu dielu 11 vo výmere 9 m², v rozsahu dielu 12 vo 

výmere 26 m² a v rozsahu dielu 13 vo výmere 57 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2740, a to v 

rozsahu dielu 22 vo výmere 109 m², v rozsahu dielu 23 

vo výmere 13 m², v rozsahu dielu 25 vo výmere 7 m², v 
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rozsahu dielu 27 vo výmere 1 m² a v rozsahu dielu 28 

vo výmere 51 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2743, a to v 

rozsahu dielu 30 vo výmere 125 m², v rozsahu dielu 31 

vo výmere 68 m², v rozsahu dielu 32 vo výmere 1 m², v 

rozsahu dielu 34 vo výmere 8 m², v rozsahu dielu 36 vo 

výmere 60 m² a v rozsahu dielu 37 vo výmere 32 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2744, a to v 

rozsahu dielu 39 vo výmere 72 m², v rozsahu dielu 40 

vo výmere 122 m², v rozsahu dielu 41 vo výmere 8 m², v 

rozsahu dielu 42 vo výmere 8 m², v rozsahu dielu 44 vo 

výmere 57 m² a v rozsahu dielu 45 vo výmere 58 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2745/14, a to v 

rozsahu dielu 47 vo výmere 9 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2748/4, a to v 

rozsahu dielu 61 vo výmere 116 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2745/15, a to v 

rozsahu dielu 48 vo výmere 99 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2748/5, a to v 

rozsahu dielu 62 vo výmere 68 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2745/16, a to v 

rozsahu dielu 49 vo výmere 83 m² a v rozsahu dielu 50 

vo výmere 8 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2748, a to v 

rozsahu dielu 53 vo výmere 26 m², v rozsahu dielu 54 

vo výmere 71 m², v rozsahu dielu 55 vo výmere 8 m², v 

rozsahu dielu 56 vo výmere 8 m², v rozsahu dielu 58 vo 

výmere 153 m², v rozsahu dielu 59 vo výmere 59 m², v 

rozsahu dielu 60 vo výmere 6 m², 
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- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2751, a to v 

rozsahu dielu 66 vo výmere 35 m², v rozsahu dielu 67 

vo výmere 9 m², v rozsahu dielu 68 vo výmere 10 m², v 

rozsahu dielu 70 vo výmere 327 m², v rozsahu dielu 71 

vo výmere 10 m² a v rozsahu dielu 72 vo výmere 14 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2753, a to v 

rozsahu dielu 74 vo výmere 1 m², v rozsahu dielu 75 vo 

výmere 16 m², v rozsahu dielu 77 vo výmere 16 m², v 

rozsahu dielu 78 vo výmere 527 m², v rozsahu dielu 79 

vo výmere 18 m², v rozsahu dielu 80 vo výmere 15 m² a 

v rozsahu dielu 81 vo výmere 66 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2756/1, a to v 

rozsahu dielu 85 vo výmere 9 m², v rozsahu dielu 87 vo 

výmere 260 m², v rozsahu dielu 88 vo výmere 16 m², v 

rozsahu dielu 89 vo výmere 9 m², v rozsahu dielu 90 vo 

výmere 9 m² a v rozsahu dielu 91 vo výmere 1 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2759, a to v 

rozsahu dielu 94 vo výmere 10 m², v rozsahu dielu 96 

vo výmere 289 m², v rozsahu dielu 97 vo výmere 8 m², v 

rozsahu dielu 98 vo výmere 19 m² a v rozsahu dielu 99 

vo výmere 10 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2762/1, a to v 

rozsahu dielu 102 vo výmere 10 m², v rozsahu dielu 103 

vo výmere 316 m², v rozsahu dielu 104 vo výmere 5 m² a 

v rozsahu dielu 105 vo výmere 10 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2762/2, a to v 

rozsahu dielu 108 vo výmere 10 m², v rozsahu dielu 109 

vo výmere 312 m² a v rozsahu dielu 110 vo výmere 11 

m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2765, a to v 

rozsahu dielu 113 vo výmere 9 m², v rozsahu dielu 114 
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vo výmere 9 m², v rozsahu dielu 115 vo výmere 272 m² a 

v rozsahu dielu 116 vo výmere 11 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2768/1, a to v 

rozsahu dielu 119 vo výmere 24 m², v rozsahu dielu 120 

vo výmere 5 m², v rozsahu dielu 121 vo výmere 36 m², v 

rozsahu dielu 122 vo výmere 87 m², v rozsahu dielu 123 

vo výmere 4 m² a v rozsahu dielu 124 vo výmere 5 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2768/2, a to v 

rozsahu dielu 127 vo výmere 38 m², v rozsahu dielu 128 

vo výmere 5 m², v rozsahu dielu 129 vo výmere 60 m², v 

rozsahu dielu 130 vo výmere 31 m², v rozsahu dielu 131 

vo výmere 4 m² a v rozsahu dielu 132 vo výmere 8 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2771, a to v 

rozsahu dielu 136 vo výmere 161 m², v rozsahu dielu 

137 vo výmere 26 m², v rozsahu dielu 138 vo výmere 85 

m² a v rozsahu dielu 139 vo výmere 9 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2774, a to v 

rozsahu dielu 142 vo výmere 110 m², v rozsahu dielu 

143 vo výmere 58 m² a v rozsahu dielu 144 vo výmere 8 

m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2776, a to v 

rozsahu dielu 147 vo výmere 60 m², v rozsahu dielu 148 

vo výmere 75 m² a v rozsahu dielu 149 vo výmere 10 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2778/101, a to v 

rozsahu dielu 154 vo výmere 12 m², v rozsahu dielu 155 

vo výmere 81 m² a v rozsahu dielu 156 vo výmere 10 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2779/100, a to v 

rozsahu dielu 161 vo výmere 1 m², v rozsahu dielu 162 

vo výmere 44 m² a v rozsahu dielu 163 vo výmere 9 m², 
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- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 2782/100, a to v 

rozsahu dielu 165 vo výmere 3 m² a v rozsahu dielu 166 

vo výmere 3 m², 

spolu v hodnote 7 466 763,81 Eur podľa znaleckých posudkov, 

za nasledovné nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja: 

1. nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, zapísané na 

LV č. 4526, a to pozemky registra „C“ KN parc. č. 3251 

– zastavané plochy a nádvorie vo výmere 1 781 m², 

parc. č. 3252 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 

321 m², parc. č. 3253/10 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 1 083 m², parc. č. 3253/11 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 951 m², parc. č. 3253/12 – 

zastavané plochy a nádvorie vo výmere 2 442 m², parc. 

č. 3253/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 710 

m², parc. č. 3253/22 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 14 m², parc. č. 3253/19 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 39 m², parc. č. 3253/26 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 34 m², parc. č. 3253/13 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 186 m², parc. č. 

3253/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m², 

parc. č. 3253/9 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², parc. č. 3253/64 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 19 m², parc. č. 3253/65 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 3253/66 – 
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zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 

3253/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², 

parc. č. 3253/68 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², parc. č. 3253/69 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 19 m², parc. č. 3253/70 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 

3253/71 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², 

parc. č. 3253/72 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², parc. č. 3253/73 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 3253/74 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 18 m², novovytvorené 

pozemky registra „C“ KN vzniknuté podľa GP č. 40/2020 

úradne overeného dňa 22. 07. 2020 pod č. G1-1421/2020 

odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 3253/3, 

a to parc. č. 3253/3 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 884 m², parc. č. 3253/212 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 6 320 m², parc. č. 3253/213 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 066 m², parc. 

č. 3253/214 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

440 m², 

- Škola – učebná časť – súpis. č. 7814, postavená na 

pozemku parc. č. 3253/10, 

- Kotolňa, súpis. č. 7814, postavená na pozemku parc. č. 

3252, 

- Garáže, súpis. č. 7814, postavené na pozemku parc. č. 

3253/14, 
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- Sklad oceľový bez súpisného čísla postavený na pozemku 

parc. č. 3253/3, 

- Garáž súpis. č. 4014 postavená na pozemku parc. č. 

3253/64, 

- Garáž súpis. č. 4015 postavená na pozemku parc. č. 

3253/65, 

- Garáž súpis. č. 4016 postavená na pozemku parc. č. 

3253/66, 

- Garáž súpis. č. 4017 postavená na pozemku parc. č. 

3253/67, 

- Garáž súpis. č. 4018 postavená na pozemku parc. č 

3253/68, 

- Garáž súpis. č. 4019 postavená na pozemku parc. č 

3253/69, 

- Garáž súpis. č. 4020 postavená na pozemku parc. č 

3253/9, 

- Garáž súpis. č. 4021 postavená na pozemku parc. č 

3253/70, 

- Garáž súpis. č. 4022 postavená na pozemku parc. č. 

3253/71, 

- Garáž súpis. č. 4023 postavená na pozemku parc. č. 

3253/72, 

- Garáž súpis. č. 4024 postavená na pozemku parc. č. 

3253/73, 

- Garáž súpis. č. 4025 postavená na pozemku parc. č. 

3253/74, 

- Sklad šrotu a fliaš na parc. č. 3253/19, 

- Sklad na parc. č. 3253/14 pri budove garáží autobusov, 
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- Oplotenie areálu – severná časť nezapísaný v katastri 

nehnuteľností, 

- Vonkajšie úpravy nezapísané v katastri nehnuteľností, 

- Vonkajšie osvetlenie I nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Vonkajšie osvetlenie II nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Rozvody vonkajšieho osvetlenia nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Prívodný rád vody nezapísané v katastri nehnuteľností, 

- Areálové rozvody vody I nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Areálové rozvody vody II nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Areálové rozvody vody hlavný prívod nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Areálová kanalizácia – odbočky I nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Areálová kanalizácia – prípojky II nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Areálová kanalizácia – hlavný rozvod III nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Kanalizačné šachty nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Vonkajší rozvod elektriny - areálový nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Vonkajšie rozvody slaboprúdu nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 
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- Stredotlaký rozvod plynu nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Vonkajšie rozvody ÚK I – internát nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Vonkajšie rozvody ÚK II – škola nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Vonkajšie rozvody ÚK III – dielne nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Vonkajšie schody – internát nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Vonkajšie schody – škola nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Cesty a chodníky I – vrchná časť nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Cesty a chodníky I – zemné teleso nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Spevnené plochy – betónové nezapísané v katastri 

nehnuteľností, 

- Spevnené plochy – chodníky ku objektom nezapísané v 

katastri nehnuteľností, 

- Umývacia rampa nezapísané v katastri nehnuteľností, 

- Telocvičňa s CO krytom súpis. č. 7814 a spojovacou 

chodbou postavená na pozemku parc. č. 3253/11, 

- Dielne bloky A + B + C súpis. č. 7814 postavené na 

pozemku parc. č. 3253/12, 

- Internát súpis. č. 7814 postavený na pozemku parc. č. 

3251, 
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2. pozemky v k. ú. Rača, nachádzajúce sa v areáli školy 

na Hliníckej ulici v Bratislave, zapísané na LV č. 

13238, v rozsahu podľa GP č. 74/2020 úradne overeného 

dňa 06. 11. 2020, a to: 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17548, a to v 

rozsahu dielu 4 vo výmere 46 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17549, a to v 

rozsahu dielu 7 vo výmere 46 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 17553, a to v 

rozsahu dielu 25 o výmere 94 m², 

3. pozemky v k. ú. Petržalka, nachádzajúce sa za areálom 

Divadla Aréna, zapísané na LV č. 2119 v rozsahu podľa 

GP č. 64/2020 úradne overeného dňa 13. 11. 2020, a to: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/1, a to v 

rozsahu dielu 17 vo výmere 65 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/8, a to v 

rozsahu dielu 18 vo výmere 13 m², 

spolu v hodnote 7 475 709,31 Eur podľa znaleckých posudkov, 

s podmienkami: 

4. Zámenná zmluva bude Bratislavským samosprávnym krajom 

podpísaná do 120 dní odo dňa oznámenia Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky o neuplatnení predkupného 

práva k stavbe súpis č. 1713 umiestnenej na pozemku 

parc. č. 5183/6, LV č. 2644, k. ú. Petržalka, alebo do 
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120 dní odo dňa márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na 

vyjadrenie k predkupnému právu. V prípade, že táto 

zmluva nebude Bratislavským samosprávnym krajom v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

5. Hlavné mesto SR Bratislava je povinné zaplatiť 

Bratislavskému samosprávnemu kraju finančný rozdiel v 

sume 8 945,50 Eur, a to najneskôr do 01. 06. 2026 v 

prípade, ak v lehote najneskôr do 31. 12. 2025 nebude 

medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským 

samosprávnym krajom uzatvorená ďalšia zámenná zmluva, 

v ktorej bude tento finančný rozdiel zohľadnený 

protiplnením zo strany hlavného mesta SR Bratislavy v 

prospech Bratislavského samosprávneho kraja v podobe 

pozemku alebo stavby. 

6. Bratislavský samosprávny kraj uhradí hlavnému mestu SR 

Bratislave sumu 4 692,50 Eur z titulu finančného 

vyrovnania za cenu znaleckých posudkov do 30 dní odo 

dňa podpisu zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

7. Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR 

Bratislava uzatvoria zmluvu o budúcej zmluve o vecnom 

bremene, predmetom ktorej bude: 
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a) bezodplatné zriadenie práva vecného bremena „in rem“ 

spočívajúce v práve uloženia, opravy a údržby 

inžinierskych sietí, na novovytvorených pozemkoch 

parc. č. 3253/3, parc. č. 3253/212, parc. č.3253/213 

a parc. č. 3253/214 v k. ú. Záhorská Bystrica, podľa 

GP č. 40/2020 úradne overeného dňa 22. 07. 2020, v 

prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 

3253/34, parc. č. 3253/35, parc. č. 3253/15 a parc. 

č. 3253/215, 

b) bezodplatné zriadenie práva vecného bremena „in rem“ 

spočívajúce v práve prechodu a prejazdu (motorovými 

vozidlami, stavebnými vozidlami a mechanizmami), na 

novovytvorených pozemkoch parc. č. 3253/213 a parc. 

č. 3253/214 v k. ú. Záhorská Bystrica, podľa GP č. 

40/2020 úradne overeného dňa 22. 07. 2020, v 

prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 

3253/34, parc. č. 3253/35, parc. č. 3253/15 a parc. 

č. 3253/215, pričom v lehote do 90 dní odo dňa 

doručenia výzvy každodobého vlastníka pozemku parc. 

č. 3253/34, parc. č. 3253/35, parc. č. 3253/15 a 

parc. č. 3253/215, je hlavné mesto SR Bratislava 

povinné uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene bez nároku 

na odplatu za zriadenie vecného bremena, 

c) bezodplatné zriadenie práva vecného bremena „in rem“ 

spočívajúce v práve prechodu a prejazdu na pozemkoch 
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vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja 

parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187 v k. ú. 

Záhorská Bystrica, LV č. 4526, v prospech 

každodobého vlastníka, stavby garáže súpis. č. 4014 

na pozemku parc. č. 3253/64, súpis. č. 4015 na 

pozemku parc. č. 3253/65, súpis. č. 4016 na pozemku 

parc. č. 3253/66, súpis. č. 4017 na pozemku parc. č. 

3253/67, súpis. č. 4018 na pozemku parc. č. 3253/68, 

súpis. č. 4019 na pozemku parc. č. 3253/69, súpis. 

č. 4020 na pozemku parc. č. 3253/9, súpis. č. 4021 

na pozemku parc. č. 3253/70, súpis. č. 4022 na 

pozemku parc. č. 3253/71, súpis. č. 4023 na pozemku 

parc. č. 3253/72, súpis. č. 4024 na pozemku parc. č. 

3253/73, súpis. č. 4025 na pozemku parc. č. 3253/74, 

pričom v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy 

každodobého vlastníka stavby garáže súpis. č. 4014 

na pozemku parc. č. 3253/64, súpis. č. 4015 na 

pozemku parc. č. 3253/65, súpis. č. 4016 na pozemku 

parc. č. 3253/66, súpis. č. 4017 na pozemku parc. č. 

3253/67, súpis. č. 4018 na pozemku parc. č. 3253/68, 

súpis. č. 4019 na pozemku parc. č. 3253/69, súpis. 

č. 4020 na pozemku parc. č. 3253/9, súpis. č. 4021 

na pozemku parc. č. 3253/70, súpis. č. 4022 na 

pozemku parc. č. 3253/71, súpis. č. 4023 na pozemku 

parc. č. 3253/72, súpis. č. 4024 na pozemku parc. č. 

3253/73, súpis. č. 4025 na pozemku parc. č. 3253/74, 
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je Bratislavský samosprávny kraj povinný uzatvoriť 

zmluvu o vecnom bremene bez nároku na odplatu za 

zriadenie vecného bremena, 

d) bezodplatné zriadenie práva vecného bremena „in rem“ 

spočívajúce v práve prechodu a prejazdu a v práve 

uloženia, opravy a údržby inžinierskych sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja parc. č. 3253/186 a 3253/187 v 

k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 4526, v prospech 

každodobého vlastníka stavby Internátu, súpis. č. 

7814 na pozemku parc. č. 3251 a stavby školy, súpis. 

č. 7814 na pozemku parc. č.3253/10, pričom v lehote 

do 90 dní odo dňa doručenia výzvy každodobého 

vlastníka stavby Internátu so súpis. č. 7814 na 

pozemku parc. č. 3251 a stavby školy, súpis. č. 7814 

na pozemku parc. č. 3253/10, je Bratislavský 

samosprávny kraj povinný uzatvoriť zmluvu o vecnom 

bremene bez nároku na odplatu za zriadenie vecného 

bremena 

8. Hlavné mesto SR Bratislava sa zaväzuje, že do 60 dní 

odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam v areáli bývalého SOU energetického v 

k. ú. Záhorská Bystrica, pripraví materiál s návrhom 

na zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti 

Bratislava-Záhorská Bystrica, a to pozemky registra 
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„C“ KN parc. č. 3252, 3253/3, 3253/10, 3253/11, 

3253/12, 3253/13, 3253/14, 3253/19, 3253/22, 3253/26, 

3253/38, 3253/213 a 3253/214, vrátane stavieb na 

týchto pozemkoch. 

Zámena sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa z 

dôvodu, že zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

stavieb a areálov stavieb vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja a zosúladeniu užívacieho stavu so 

stavom právnym. Hlavné mesto SR Bratislava zámenou získa 

areál bývalého SOU energetického v k. ú. Záhorská Bystrica, 

v ktorom má záujem realizovať zámer a projekt na plnenie 

svojich samosprávnych funkcií. Na pozemkoch Bratislavského 

samosprávneho kraja v k. ú. Rača na Hliníckej ulici, ktoré 

sú predmetom zámeny, je vybudovaný chodník. Pozemky 

Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Petržalka pri 

Divadle Aréna, ktoré sú predmetom zámeny, sa nachádzajú 

mimo areálu Divadla Aréna. Zámenou týchto pozemkov príde k 

majetkovoprávnemu vysporiadaniu. 

II. 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 pozemkov registra „C“ 

KN a „E“ KN, pre Bratislavský samosprávny kraj so 

sídlom Sabinovská 16 v Bratislave, IČO 36063606: 

1. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 

parc. č. 1982/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 
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výmere 7 920 m², parc. č. 1982/3 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 48 m², parc. č. 1982/4 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 48 m², parc. č. 1983 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 063 m², 

celkom vo výmere 22 079 m², za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k priľahlým 

pozemkom v areáli pri objekte Strednej odbornej školy 

podnikania, súpis. č. 3227 na pozemku parc. č. 1982/2, 

LVč. 2650, na Strečnianskej 20; 

2. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 2644, 

parc. č. 5071/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 791 m², parc. č. 5071/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 35 m², celkom vo výmere 826 m², za 

účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k 

priľahlým pozemkom v areáli pri objekte Gymnázia 

Alberta Einsteina v Bratislave, súpis. č. 3513 na 

pozemku parc. č. 5068/2, LV č. 3607, na Einsteinovej 

35; 

3. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 

2159, parc. č. 3539 – zastavané plochy a nádvoria, 

parc. č. 3540 –zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 

3541 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 3542 – 

zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 3543 – zastavané 

plochy a nádvoria, časti odčlenené GP č. 79/2020 

úradne overeným dňa 10. 12. 2020 ako parc. č. 3539/1 
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vo výmere 1 250 m², parc. č. 3540/2 vo výmere 1 642 

m², parc. č. 3541/1 vo výmere 640 m², parc. č. 3541/2 

vo výmere 122 m², parc. č. 3542/1 vo výmere 2 130 m², 

parc. č. 3542/2 vo výmere 79 m², parc. č. 3542/3 vo 

výmere 29 m², parc. č. 3543 vo výmere 4 106 m² a parc. 

č. 3537 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 695 

m², parc. č. 3538 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 50 m², parc. č. 3549 – ostatné plochy vo výmere 

981 m², parc. č. 3550 – ostatné plochy vo výmere 1 146 

m², parc. č. 3551 – ostatné plochy vo výmere 633 m², 

parc. č. 3552 – ostatné plochy vo výmere 1 618 m², 

celkom vo výmere 16 121 m², za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k priľahlým 

pozemkom v areáli pri objekte Strednej priemyselnej 

školy elektrotechnickej, súpis. č. 993 na pozemku 

parc. č. 3540, LV č. 3258, na Hálovej 16; 

4. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 

parc. č. 4608 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

1 617 m², parc. č. 4609/1 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 1 256 m², parc. č. 4609/2 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 216 m², parc. č. 

4609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m², 

parc. č. 4609/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 031 m², parc. č. 4609/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 683 m², celkom vo výmere 4 862 m², 

za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k 
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pozemkom pod objektami na parc. č. 4608 a parc. č. 

4609/5 a k priľahlým pozemkom parc. č. 4609/1, 4609/2, 

4609/3, 4609/4, v areáli pri objekte Strednej odbornej 

školy gastronómie a hotelových služieb, súpis. č. 1272 

na pozemku parc. č. 4608 a súpis. č. 3546 na pozemku 

parc. č. 4609/5, LV č. 2435, na Farského 9; 

5. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, 

parc. č. 2772 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 

2773 – zastavané plochy a nádvoria, časti odčlenené GP 

č. 81/2020 úradne overeným dňa 11. 11. 2020 ako parc. 

č. 2772/2 vo výmere 115 m², parc. č. 2772/3 vo výmere 

4 m², parc. č. 2772/5 vo výmere 72 m², parc. č. 2773/1 

vo výmere 1 421 m², parc. č. 2773/4 vo výmere 33 m², 

parc. č. 2773/5 vo výmere 10 m², parc. č. 2773/6 vo 

výmere 27 m², parc. č. 2773/8 vo výmere 325 m², parc. 

č. 2773/9 vo výmere 4 m², celkom vo výmere 2 011 m², 

za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k 

priľahlým pozemkom v areáli pri objekte Domova 

sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, súpis. č. 

1194 na pozemku parc. č. 2772, LV č. 3794, na ulici 

Ľuda Zúbka 6; 

6. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Dúbravka, vytvorené GP 

č. 63/2020 úradne overeným dňa 11. 01. 2021 z parc. č. 

2745/39 – ostatné plochy ako diely č. 1, 2, 3, 4, 5, 

9, 10 vo výmere 1 408 m², tvorené pozemkami registra 
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„E“ KN parc. č. 1243, 2728, 2731, 2732, 2735, 2736, LV 

č. 5920, parc. č. 2745/35 – ostatné plochy, časť 

odčlenená GP ako diel č. 15 vo výmere 119 m², tvorené 

pozemkom registra „E“ KN parc. č. 2739, LV č. 5920, 

parc. č. 2745/34 – ostatná plocha, časti odčlenené GP 

ako diely č. 24, 33 vo výmere 63 m², tvorené pozemkami 

registra „E“ KN parc. č. 2740, 2743, LV č. 5920, parc. 

č. 2745/36 – zastavané plochy a nádvoria, časť 

odčlenená GP ako diel č. 16 vo výmere 77 m², tvorený 

pozemkom registra „E“ KN parc. č. 2739, parc. č. 

2748/12 – zastavané plochy a nádvoria, časť odčlenená 

GP ako diel č. 17 vo výmere 61 m² tvorený pozemkom 

registra „E“ KN parc. č. 2739, parc. č. 2745/37 – 

zastavané plochy a nádvoria, časť odčlenená GP ako 

diel č. 18 vo výmere 8 m², tvorený pozemkom registra 

„E“ KN parc. č. 2739, parc. č. 2745/38 – zastavané 

plochy a nádvoria, časť odčlenená GP ako diel č. 19 vo 

výmere 21 m², tvorený pozemkom registra „E“ KN parc. 

č. 2739, LV č. 5920, parc. č. 2745/9 – zastavané 

plochy a nádvoria, časti odčlenené GP ako diely č. 21, 

29, 38, 52, 65, 73, 84, 93, 101, 107, 112, 118, 126, 

135, 141, 146, 153 vo výmere 678 m², tvorené pozemkami 

registra „E“ KN parc. č. 2740, 2743, 2744, 2748, 2751, 

2753, 2756/12759, 2762/1, 2762/2, 2765, 2768/1, 

2768/2, 2771, 2774, 2776, 2778/101, LV č. 5920 a diel 

č. 46 tvorený pozemkom registra „C“ KN parc. č. 
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2745/14, LV č. 847, parc. č. 2749/23 – zastavané 

plochy a nádvoria, časti odčlenené GP ako diely č. 82, 

83, 92, 100, 106, 111, 117, 125, 133, 134, 140, 145, 

150, 151, 157, 159, 164, 167, 63 vo výmere 1 551 m², 

tvorené pozemkami registra „E“ KN parc. č. 2753, 

2756/1, 2759, 2762/1, 2762/2, 2765, 2768/1, 2768/2, 

2762/2, 2771, 2774, 2776, 2778/101, 2778/201, 

2779/100, 2782/100, LV č. 5920 a diel č. 63 tvorený 

pozemkom registra „C“ KN parc. č. 2750, LV č. 847, 

celkom vo výmere 3 986 m², za účelom majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahov k priľahlým pozemkom v areáli pri 

objekte Strednej odbornej školy pedagogickej, súpis. 

č. 1168 na pozemkoch parc. č. 2748/1, 2748/2, 2748/3, 

2748/4, 2748/5, LV č. 3794, na Bullovej 2; 

7. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Rača, LV nezaložený, 

parc. č. 17557/4 – zastavané plochy a nádvoria, parc. 

č. 17557/5 – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú 

tvorené pozemkami registra „E“ KN, LV č. 400, časť 

parc. č. 17377/1 – orná pôda vo výmere 42 m², časť 

parc. č. 17377/2 – orná pôda vo výmere 1 322 m², parc. 

č. 17377/3 – orná pôda vo výmere 1 737 m², parc. č. 

17377/4 – orná pôda vo výmere 1 262 m², parc. č. 

17377/5 – orná pôda vo výmere 1 242 m², parc. č. 

17377/6 – orná pôda vo výmere 1 274 m², parc. č. 

17377/7 – orná pôda vo výmere 1 344 m², parc. č. 17378 

– záhrady vo výmere 856 m², parc. č. 17379/1 – orná 
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pôda vo výmere 623 m², parc. č. 17382 – záhrady vo 

výmere 2 753 m², parc. č. 17384 – záhrady vo výmere 

145 m², parc. č. 17385 – vinice vo výmere 152 m², 

parc. č. 22263/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 344 m², celkom vo výmere 13 096 m², za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k priľahlým 

pozemkom v areáli pri objekte Strednej odbornej školy 

informačných technológií, súpis. č. 2444 na pozemku 

parc. č. 17557/28, LV č. 1196, na Hlinickej 1; 

8. pozemky registra „C“ KN, k. ú. Rača, LV č. 1248, parc. 

č. 422/1 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 422/5 

– ostatné plochy, parc. č. 422/11 – ostatné plochy, 

parc. č. 422/13 – ostatné plochy, parc. č. 422/15 – 

zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 2850/44 – 

ostatné plochy, parc. č. 2850/50 – ostatné plochy, 

časti odčlenené GP č. 73/2020 úradne overeným dňa 08. 

12. 2020 ako parc. č. 422/11 vo výmere 1 303 m², parc. 

č. 422/13 vo výmere 1 765 m², parc. č. 422/24 vo 

výmere 8 m², parc. č. 422/25 vo výmere 123 m², parc. 

č. 422/26 vo výmere 9 m², parc. č. 422/31 vo výmere 61 

m², parc. č. 422/32 vo výmere 114 m², parc. č. 422/36 

vo výmere 68 m², parc. č. 422/37 vo výmere 272 m², 

parc. č. 422/39 vo výmere 3 m², parc. č. 2850/44 vo 

výmere 3 396 m², parc. č. 2850/50 vo výmere 186 m² a 

parc. č. 2850/59 vo výmere 259 m², parc. č. 2850/60 vo 

výmere 459 m², parc. č. 2850/61 vo výmere 852 m² a 
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parc. č. 2850/48 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 15 m², celkom vo výmere 8 893 m², za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k priľahlým 

pozemkom v areáli pri objektoch Domova sociálnych 

služieb a zariadenia pre seniorov Rača, súpis. č. 8701 

na pozemkoch parc. č. 422/1, 422/14, 422/15 a súpis. 

č. 8001 na pozemkoch parc. č. 2850/45, 2850/46, 

2850/47, LV č. 3223, na ulici Pri vinohradoch 267; 

9. pozemky registra „E“ KN, k. ú. Staré Mesto, LV č. 

8925, vytvorené GP č. 69/2020 úradne overeným dňa 04. 

11. 2020 ako parc. č. 8001 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 370 m², parc. č. 8009 – záhrady vo 

výmere 200 m² a parc. č. 8002 –záhrady vo výmere 248 

m², parc. č. 8008/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 108 m², celkom vo výmere 926 m², za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k priľahlým 

pozemkom v areáli pri objekte Gymnázia Jána Papánka v 

Bratislave, súpis. č. 2745 na pozemku parc. č. 7999/1, 

LV č. 7457, na Vazovovej 6. 

Účelom nájmu je aj bližšie určenie práv a povinností 

prenajímateľa ako vlastníka pozemkov pod stavbami, vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve nájomcu, so 

zachovaním zákonného vecného bremena podľa zákona č. 

66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
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usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z 

vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktoré má umožniť nájomcovi 

lepšiu starostlivosť o zeleň, stavby a zariadenia na 

pozemkoch pod stavbami vrátane priľahlých plôch, ako aj 

urýchlenie procesu obnovy areálov stavieb vo vlastníctve 

nájomcu, budovanie športovísk a rôznych iných stavieb pre 

potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti nájomcu, 

bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, 

na dobu určitú 25 rokov, za nájomné 1,00 Eur/rok/za celý 

predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

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

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, 

k. ú. Dúbravka, k. ú. Rača, k. ú. Staré Mesto, pre 

Bratislavský samosprávny kraj 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 doriešenia majetkovoprávnych vzťahov k priľahlým 

pozemkom v areáli objektov vo vlastníctve žiadateľa, pod 
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ktorými sa pozemky usporadúvajú formou zámeny. Vzhľadom na 

polohu a účel užívania pozemkov je špecifickým riešením 

prenechania majetku hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu a 

súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako preukázanie 

iného práva k pozemku podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov potrebné pre vydanie 

príslušného povolenia. 

III. 

1. Návrh na ukončenie Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-

0619-19-00 zo dňa 31. 10. 2019 dohodou do 10 dní od 

schválenia prenájmu pozemkov v bode 3, I. časti tohto 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 266/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým bol schválený 

nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 

3550, pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom v 

Bratislave. 

2. Návrh na ukončenie Zmluvy o nájme pozemku č. 

188804209800 zo dňa 11. 06. 1998 dohodou do 10 dní od 

schválenia prenájmu pozemkov v bode 4, I. časti tohto 

unesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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č. 776/1998 zo dňa 28. 05. 1998, ktorým bol schválený 

dlhodobý nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 4609, pre Stredné odborné učilište 

potravinárske II so sídlom v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5191/3, 
PARC. Č. 5190 A PARC. 
Č. 5142/5,SPOLOČNOSTI INSTITUTE OF 
PROMOTION, S.R.O., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE (AKO VÍŤAZA SÚŤAŽE O 
IDEOVÝ ZÁMER) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A pokračuje pán primátor. Vlastne nepokračuje. Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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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. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štrnásť, a to je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúce sa 

nájmu častí pozemkov v Bratislave, v Petržalke spoločnosti 

Institut of promoušn (INSTITUTE OF PROMOTION), so sídlom 

v Bratislave. Ako víťaza súťaže o ideový zámer. 

Poprosím Lenku Galetovú.  

Nech sa páči. O úvodné slovo. 

Mgr. Lenka   G a l e t o v á ,   kancelária primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva 

zámer prenájmu, alebo teda návrh uzatvorenia nájomnej 

zmluvy na časť pozemkov Tyršovho nábrežia s víťazom súťaže 

o ideový zámer.  

Samotný zámer súťaže bol predkladaný trom komisiám 

mestského zastupiteľstva, následne bola v decembri v roku 
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2020 vyhlásená súťaž, ktorá kládla dôraz na kvalitatívne 

kritériá, ale brala do úvahy aj ponúkanú cenu nájmu.  

V januári bola táto súťaž vyhodnotená komisiou, ktorá 

bola zložená aj s externých expertov, ale aj s odborných 

zamestnancov magistrátu.  

A predkladaný je vám os prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom s víťazom tejto súťaže,  pričom tou finálnou 

výmerou je teda výmera päťtisícpäťstopäťdesiatdeväť metrov 

štvorcových, a za jednotkovú cenu nula celá nula 

tridsaťšesť eura na meter štvorcový na deň.  

Pri nejakom určovaní tej základnej sumy, ktorú musel 

každý uchádzač splniť, sme vychádzali z priemerného 

nájomného na meter štvorcový a deň, ktorý mala v minulosti 

Magio pláž, ktorá tam bola prevádzkovaná, pričom pri tomto 

nájme dôjde k nejakému dlhšiemu prenájmu a dlhšiemu 

využívaniu, nie len sezónnemu a nájom sa uzatvára do 

októbra 2023. 

Tá celková suma za celý teda prenajatý rok by bola 

šesťdesiatsedemtisíc, vyše šesťdesiatsedemtisíc Eur.  

Akoby výsledkom tej súťaže, aj tým, čo bolo našim 

zámerom ako mesta v nej bolo ponúknuť akoby obyvateľom 

dostupný verejný priestor, ktorého väčšia časť bude 

bezplatne dostupná. Samozrejme, sú tam nejaké komerčné 
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aktivity, aby sa ten projekt uživil, ale gro projektu je 

teda dostupné verejnosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v katastrálnom území Petržalka spoločnosti 

Institjut of Promoušn esero (INSTITUTE OF PROMOTION, s. r. 

o.), ktoré prispejú k skvalitneniu verejného priestranstva 

na Tyršovom nábreží spôsobom, ktorý je uvedený v návrhu 

uznesenia, na dobu určitú do 31. 10. 2023 za nájomné, ktoré 

celkovo predstavuje sumu 

šesťdesiatsedemtisícsedemdesiatjedna Eur aj päťdesiatštyri 

eurocentov na rok v zmysle tej kalkulácie, ktorá je uvedená 
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v návrhu uznesenia aj s podmienkou, ktorá je uvedená 

v návrhu uznesenia.  

Treba na to tri pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uzn uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa dvaja, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.14- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. 
č. 5142/5,spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový zámer) 

 Prítomní: 38 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   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 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. 

č. 5142/5,spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový zámer) 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

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 častí pozemkov registra „C“ KN, 

k. ú. Petržalka, a to časť parc. č. 5191/3 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 5 320 m², časť parc. č. 5190 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 114 m² a časť parc. 

č. 5142/5 – ostatné plochy vo výmere 125 m², spolu vo 

výmere 5 559 m², LV č. 1748, spoločnosti INSTITUTE OF 

PROMOTION, s.r.o., so sídlom Medená 5, Bratislava, IČO 

31360742, za účelom komerčnej (ziskovej) aktivity v 

kombinácii s verejne dostupnou plochou, ktoré prispejú 

k skvalitneniu verejného priestranstva na Tyršovom nábreží 

s možnosťou kúpy občerstvenia a nápojov pre návštevníkov, 

vybudovanie bezplatnej oddychovej zóny, športovej zóny, 

usporiadanie kultúrnych programov, prípadne služieb v rámci 

zdieľanej ekonomiky, na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy do 31. 10. 2023, za nájomné v zmysle 

vysúťažených podmienok za sumu 0,036 Eur/m²/deň, čo pri 

výmere 5 559 m² predstavuje sumu 200,124 Eur/deň (335 dní x 

200,124 = 67 041,54 Eur), a zároveň 1,00 Eur/deň/za celý 

predmet nájmu za obdobie 30 dní, čo v roku 2021 predstavuje 

sumu 30,00 Eur, ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 

5 559 m² predstavuje sumu 67 071,54 Eur/rok, rovnaký postup 

pri výpočte nájmu sa použije aj v roku 2022 a v roku 2023, 

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

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ KN, 

k. ú. Petržalka, a to časť parc. č. 5191/3, časť parc. 

č. 5190 a časť parc. č. 5142/5, spolu vo výmere 5 559 m², 

spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., 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 na schválenie do Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu, že 

uchádzač splnil podmienky a požiadavky hlavného mesta SR 

Bratislavy v rámci vyhlásenej súťaže na „Ideový zámer a 

prenájom časti verejného priestranstva na Tyršovom 

nábreží“, a predložená ponuka získala najviac bodov. Ponuka 

uchádzača splnila kritériá týkajúce sa kultúrnej 

a sociálnej oblasti, zahrnula enviromentálne prvky 

s maximálnym úžitkom z verejného priestranstva pre čo 

najširšiu skupinu užívateľov. 

koniec poznámky) 
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BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 2975/19, ING. ONDREJOVI 
TRNOVSKÉMU A ING. MAGDALÉNE 
TRNOVSKEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo pätnásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodno hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemku v Bratislave, katastrálne územie Rača, inžinierovi. 

Ondrejovi Trnkovskému a Magdaléne Trnovskej. Trnovskej. Á 

pardon. 

Poprosím, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Tešovič.  

Vypočujeme si. 

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

Samozrejme. S tým, že sme odporučili úpravu kúpnej 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vy ste, teraz sme to začali počúvať, hej?  

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

Prosím? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nepočuli sme od začiatku pravdepodobne.  

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

Aha, dobre. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Tento bod bol prerokovaný aj na finančnej komisii 

s tým, že teda na základe cenovej mapy komisia odporučila 

úpravu kúpnej ceny na na dvestoosemdesiatšesť Eur 

a tridsaťjedna centov za meter štvorcový.  

Čiže dávam teraz pozmeňujúci návrh, aby sa cena 

zmenila na dvestoosemdesiatšesť Eur a tridsaťjedna centov 

za meter štvorcový. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ja ešte čakám, či to dostaneme aj písomne, lebo 

písomne to zatiaľ nemáme. Tak chvíľočku ešte. 

Áno. Už to máme aj písomne.  

Takže zač. budeme najprv schvaľovať, alebo hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu, a to, že v texte uznesenia slová  

za kúpnu cenu celkovo trinásťtisícstodeväťdesiat Eur 

a deväťdesiatštyri eurocentov 

nahradíme textom 

za kúpnu cenu dvestoosemdesiatšesť Eur a tridsaťjedna 

eurocentov na meter štvorcový, to znamená za kúpnu cenu 

celkovo dvadsaťštyritisícdeväťstoosem Eur aj 

deväťdesiatsedem eurocentov.  

Môžte dať o tomto návrhu hlasovať. 

Je to osobitný zreteľ. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. 
Magdaléne Trnovskej 

 
návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   
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M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   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 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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 
 

SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 

Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 
 

 

Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NEHLASOVAL  J. Buocik ÁNO 

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

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šestnásť, návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predseda návrhovej komisie 

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

Pán primátor,  

ešte  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pre prepáč, prepáč, prepáč. Prepáč, prepáč.  

Choď Ďakujem ti.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Lebo sme si len ten pozmeňovák odsúhlasili.  

 

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

Áno, áno, áno.  

Predseda návrhovej komisie 

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

A mali by sme si aj celé uznesenie. Aby to niekto 

nespochybňoval.  

Takže,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ešte raz, ja sa 

ospravedlňujem, som rozbehnutý.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Rača 

inžinierovi Ondrejovi Trnovskému a jeho manželky inžinierky 

Magdaléne Trnovskej za kúpnu cenu celkovo tú, ktorú sme si 

už odsúhlasili v pozmeňujúcom návrhu a s podmienkami, ktoré 

sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov.  

Môžte dať o tom hlasovať,  
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pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 15- - Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. 
Magdaléne Trnovskej 

 
hlasovanie o celku vrátane prijatých zmien 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   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 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 NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
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A. Berka  NEHLASOVAL  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 pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 

2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne 

Trnovskej 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Rača, parc. č. 2975/19 – ostatná plocha vo výmere 87 m², 

vytvorený GP č. 2101/19, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Ing. Ondrejovi Trnovskému a jeho manželke Ing. 

Magdaléne Trnovskej, obaja bytom Podbrezovská 41, 
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Bratislava, za kúpnu cenu 286,31 Eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 24 908,97 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní 

od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako bezpodieloví spoluvlastníci susedných nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 4767, k. ú. Rača – stavby rodinného 

domu a pozemkov priľahlých k predmetu predaja majú záujem 

o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku 

s nehnuteľnosťami vo svojom výlučnom vlastníctve. Pozemok 

tvorí oplotený celok s pozemkami žiadateľov. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 
MESTO, PARC. Č. 22022/25, 
SPOLOČNOSTI JAROŠOVA OC S. R. O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz už môžem ísť, že?  

Takže bod číslo šestnásť, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, v Novom Meste spoločnosti Jarošova o cé esero 

(Jarošova OC s. r. o.), so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Eee. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Aha, Rasťo Tešovič, prepáč. 

Rasťo Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 
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Trošku, trošku to zdržiava, lebo kým preklikávam na 

lište medzi tými aplikáciami, takže sa ospravedlňujem. 

Ale, tento, tento bod takisto a vlastne tie majetkové 

body, budem sa k nim asi hlásiť, lebo bol prerokovaný vo 

finančnej komisii s tým, že na základe teda uznesenia 

finančnej komisie podávam pozmeňujúci návrh, aby sme 

upravili cenu, kúpnu cenu na tristoštyridsaťjedna celá 

päťdesiat eura za meter štvorcový. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odo. Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme najskôr hlasovať o pozemeňujúcom návrhu pána 

poslanca Tešoviča.  

Čiže te, v návrhu uznesenia text 

za kúpnu cenu dvestopäťdesiatosem Eur aj tridsaťosem 

eurocentov na meter štvorcový, to znamená za kúpnu cenu 
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celkovo osemdesiatsedemtisícosemstoštyridsaťdeväť Eur aj 

dvadsať eurocentov 

nahradíme textom 

za kúpnu cenu tristoštyridsaťjedna Eur a päťdesiat 

eurocentov na meter štvorcový, to znamená za kúpnu cenu  

celkovo stošestnásťtisícstodesať Eur.  

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

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, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 16- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., 
so sídlom v Bratislave 

 
návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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   

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  ÁNO J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
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 NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Teraz budeme už v znení tohto pozmeňujúceho návrhu 

schvaľovať návrh celého uznesenia, to znamená 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa predaj novovytvoreného pozemku 
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v katastrálnom území Nové Mesto spoločnosti Jarošova o cé 

esero (Jarošova OC s. r. o.) za kúpnu cenu, ktorá už bola 

schválená pozmeňujúcim návrhom s podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia s tým, že ide o prípad hodný 

osobitného zreteľa, teda na schválenie je potrebné tri 

pätiny všetkých poslancov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.16- Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., 
so sídlom v Bratislave 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien 

 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš   J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  NEHLASOVAL 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 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  NEHLASOVAL 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 ÁNO 

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

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

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 pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. 

č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so sídlom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

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 novovytvoreného pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/25 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m², vzniknutý 

podľa GP č. G1-1966/2020 oddelením od pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 22022/23, LV č. 5567, spoločnosti Jarošova OC 

s. r. o., so sídlom Jarošova 1, Bratislava, IČO 36858188, 

za kúpnu cenu 341,50 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 

116 110,00 Eur, 

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 

pozemok parc. č. 22022/25 je susedným pozemkom k 

nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a nachádza sa na 

ňom časť parkoviska v užívaní a vlastníctve kupujúceho. 
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Predajom pozemku parc. č. 22022/25 kupujúcemu sa zosúladí 

užívací stav s právnym stavom a príde k majetkovoprávnemu 

usporiadaniu pozemku a stavby. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. NIVY, PARC. Č. 15420/13, 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZASTÚPENEJ 
MINISTERSTVOM DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, V ZASTÚPENÍ 
SPOLOČNOSTI ZERO BYPASS LIMITED, 
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA A SPOLOČNOSTI 
D4R7 CONSTRUCTIONS.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo osemnásť, a to je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zre zreteľa 

týkajúceho sa nájmy časti pozemkov v Bratislave, 

v Slovenskej republike zastúpenej ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti 

Zero baypas limitid (Zero Bypass Limited).  
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Ide o organizačná zložku a spoločnosti dé4 er 7 

konstrakšn (D4R7 Constructions). 

Tam máme dve možnosti, takže poprosím Rasťa Tešoviča 

asi. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel teda navrhnúť na základe aj teda 

výsledku uznesenia finančnej komisie, aby sme hlasovali ako 

o prvej o alternatíve číslo dva. To je tá vlastne 

výhodnejšia pre mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak budeme hlasovať o uznesení,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 
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pozemku v katastrálnom území Nivy Slovenskej republike 

zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky a v zastúpení spoločnosti Ziro bajpas limitid 

(Zero Bypass Limited) s tým, že je to na dobu neurčitú, 

za nájomné,  

po prvé tridsať euro na meter štvorcový na rok pri výmere 

dvadsaťštyri metrov štvorcových, čo predstavuje sumu ročne 

sedemstodvadsať Eur, 

a po druhé devätnásť Eur na meter štvorcový za rok, čo 

predstavuje pri výmere dvadsaťštyri metrov štvorcových 

ročne sumu štyristopäťdesiatšesť Eur 

aj s tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov je potrebných. 

Môžte dať o tom hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 18-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v 
zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná 
zložka a spoločnosti D4R7 Constructions.r.o., so sídlom 

v Bratislave 
 

Alternatíva č. 2 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  
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J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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:. 

Tu môžeme ísť ďalej, Milan, že? Lebo už vlastne 

automaticky sme hlasovali za tú sprá. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jednu. 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v 

zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná 

zložka a spoločnosti D4R7 Constructions.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 18. 02. 2021 

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 v Bratislave, k. 

ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha 

vo výmere 24 m², za účelom realizácie stavebného objektu 

„Verejné osvetlenie – vetva C2“ v súvislosti s realizáciou 

stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 

rekonštrukcia“ Slovenskej republike – zastúpenej 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so 

sídlom Námestie slobody 6 v Bratislave, IČO 30416094, v 

zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná 

zložka, so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50110276, 

a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom 

Odborárska 21, Bratislava, IČO 50245350, na dobu neurčitú, 

za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu, čo pri výmere 24 m² predstavuje sumu 

ročne 720,00 Eur, 

2. 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu, čo pri výmere 24 m² predstavuje ročne 

sumu 456,00 Eur, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 15420/13 v k. ú. Nivy 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 z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku, na ktorom Slovenská republika, zastúpená 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky – 

zastúpenej spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačnou 

zložkou a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., bude 

realizovať stavebný objekt „Verejné osvetlenie – vetva C2“ 

v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D1 Bratislava, 

Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, pričom pre vydanie 

stavebného povolenia, resp. rozhodnutia o zmene stavby pred 

jej dokončením potrebuje stavebník preukázať k dotknutému 

pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, PARC. Č. 10374/1 A 
PARC. Č. 10374/5,CIRKEVNÉMU ZBORU 
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO 
VYZNANIA NA SLOVENSKU BRATISLAVA 
LEGIONÁRSKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo devätnásť Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 

Bratislave, v Starom Meste, Cirkevnému zboru Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

A poprosím asi Rasťa Tešoviča. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Rovnako ako maj, všetko (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) majetkové body, keďže zápisnica z finančnej komisie 

má tridsaťosem strán, tak vám to tak trošku priblížim. 

Boli tam dve varianty. Jedna varianta bola teda podľa 

rozhodnutia primátora štandardne vypočítaná, druhá 
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varianta, respektíve prvá varianta bola, bola za jedno 

euro.  

Takže ja dávam teda návrh a tak, tak sme sa uzniesli 

aj na komisii, aby sme hlasovali ako o prvej o variante 

číslo jeden, to znamená za, prenájom za jedno euro.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom pozemkov v katastrálnom území 

Staré Mesto Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku  na účely, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia na dobu neurčitú za nájomné 

teda, ak sa nemýlim tá prvá alternatíva jedno euro na rok 

za celý predmet nájmu a s tou podmienkou, ktorá je uvedená 

v návrhu uznesenia.  
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Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

Sú to tri pätiny všetkých poslancov. (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(poznámka: počuť ženský hlas „Samo, zase mi to 

vypadáva.“) 

(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 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 19-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5,Cirkevnému 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Bratislava Legionárska 
 

Alternaťíva č. 1 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák 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   

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

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5,Cirkevnému zboru 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Bratislava Legionárska  

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, a to časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 

10374/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 794 m², LV 

č. 1656, a pozemku parc. č. 10374/5 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 989 m², LV č. 1656, spolu vo výmere 1 

783 m², Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska so sídlom na 

Legionárskej 4 v Bratislave, IČO 42267145, za účelom 

vytvorenia centrálnej pešej promenády, opravy a obnovy 

dlažby a obrubníkov na bezbariérové, osadenia nového 

dopravného značenia, realizácie nového vyznačenia 12 

verejne prístupných parkovacích miest a 19 parkovacích 

miest vyhradených pre cirkevný zbor, obnovy zelene, 

doplnenia mobiliáru s dôrazom na prepojenie Kmeťovho 

námestia s predpolím kostola promenádou a užívanie predmetu 

nájmu, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, 

za nájomné 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
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nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. KARLOVA VES A PETRŽALKA, POD 
KONTAJNEROVÝMI STOJISKAMI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsať, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

častí pozemkov v Bratislave, v Karlovej Vsi a v Petržalke, 

pod kontajnerovými stojiskami. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ja sa chcem len opýtať, je to, je to síce štandardný 

materiál, mohol som sa to opýtať aj skôr, ale viem, že aj 
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viacerí ľudia sa ma na to pýtajú, že ono je teda nejaký 

koncept, nejaká filozofia, že pod tými kontajnerovými 

stojiskami dávame len nájom a nepredávame tie pozemky, lebo 

viem, že veľa ľudí by si chcelo aj odkúpiť tie pozemky pod 

tým kontajnerovým stojiskom, teda že ten, ten dôvod prečo 

to nepredávame, ale len dávame nájom je, je teda v čom? Ak 

by mi to vedel niekto povedať. Je to preto, že je to 

strašne malý pozemok, aby sa to nedrobilo? Alebo sú tam 

nejaké iné dôvody? Aby to potom tí ľudia nemohli zrušiť 

a niekomu inému predať, alebo? Rád by som tomu porozumel, 

aj vedel tým ľuďom povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno skúsim odpovedať ja. Ďakujem pekne za otázku.  

Pokiaľ môžme prenajať a nemusíme predať, tak ako 

mesto chceme prenajať, že môže, môžu sa tie kontajnerové 

stojiská môžu zmeniť, spôsob smetí sa bude meniť postupne, 

môžme nájsť možno niekde lepší, lepší, lepší priestor za 

neja nejaký čas a bolo by fajn, aby sme nemuseli absolvovať 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) mať akože malé fliačky 

uprostred našich pozemkov vlastníkov, ktorí väčšinou keď to 

vlastnia, tak je to iks vlastníkov ak to chcú kúpiť ako 

bytové spoločenstvo a tak ďalej.  

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

Len krátka reakcia.  

Ďakujem za vysvetlenie.  

Aj kvôli tomu, že je naozaj, aj povedzme v Petržalke, 

veľké množstvo tých nevysporiadaných pozemkov pod 

kontajnerovými stojiskami a tým ľuďom sa častokrát nechce 

ísť do toho, keď je to iba nájom. 

Ale dobre, ja im to skúsim nejak vysvetliť a skúsim 

ich motivovať, že predsa len aby, aby si to vysporiadali.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja plne súhlasím s tým, čo si povedal, pán primátor, 

skutočne, tam je ten nájom asi lepší, le lepšie riešenie. 

Bude sa aj možnože teraz redukovať počet tých kontajnerov 

o PET flaše budú, budú zálohované, takže možnože aj tam 
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bude redukcia tých stojísk. Teda toho, tej, tej samotnej 

výmery.  

Ja by som len chcel sa spýtať, mo možnože ma hneď 

zavrhnete, že teda kvôli tomu, že to je osobitný zreteľ to 

musí ísť do zastupiteľstva, ale ja som si pozrel, táto 

žiadosť tam bola od od apríla 2020, hej? teraz to ne neni 

výtka na  na pracovníkov majetkového, ale proste toto a tá, 

tá celá tá tortúra zistenie, kým to obehne kolečko, zdá sa 

mi to proste dosť časovo náročné. Či či by sa ne, či by sa 

neuvažovalo nad tým, že by sme splnomocnili primátora, že 

za týmto vybraným účelom, do istej výmery, by to nemuselo 

ísť do do zastupiteľstiev, stačilo by, ke keby tá 

informácia prišla na na radu. Či, či sa neuvažovalo o tom, 

že že by sa spracovala nejaká smernica, ale alebo nejaký 

postup na to, aby sme tuná proste ľudí, ktorí majú záujem, 

ich ešte nemuseli tunák skoro rok teda držať kvôli 

pätnástim metrom štvorcovým.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba rýchlo zareagujem. 
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Naše úsilie je prenajímať flexibilne a rýchlo, aj keď 

v tomto prípade to tak nebolo. Pravdepodobne tam chýbali 

nejaké materiály a a prenajať flexibilne rýchlo tieto 

stanovy stanovištia, aby, aby sme odstránili nejaký, nejaký 

problém medzitým, že keď niekto si chce vybudovať normálne 

stanovište na smetiaky a nemáme ho ešte my buzerovať.  

Zapájame do toho, robíme na takom programe na to už 

dlhšiu dobu aj s niektorými poslancami a dám si na to 

pozor, aby sme to mali ukončené čím skorej, aby, aby táto 

večná trauma všetkých bytových spoločenstiev skončila čím 

skorej. 

A podľa mňa je dobrý nápad, aby to mohlo ísť možno 

iba maximálne cez mestskú radu, alebo aby to nemuselo ísť 

do zastupiteľstva. Lebo hneď keď je majetkový materiál do 

zastupiteľstva, prebieha tam aj nejaké kolečko, ktoré to 

ešte viac nabaľuje a samozrejme sa to zdržuje.  

Pán poslanec Krúpa,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba s faktickou som chcel na Peťa Pilinského.  
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Proste zákon o obecnom zriadení neumožňuje proste, 

majetkové nakladanie musí ísť cez zastupiteľstvo. Tam sú 

tie nájmy naozaj okreslené na pár vecí. Či je to akákoľvek 

nariadenia, alebo úzus nás poslancov, myslím že neprichádza 

do úvahy. To by muselo, muselo prísť k zmene zákona.  

Toľko z mojej strany, čo si myslím, že to tak je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa chcela spýtať. Ja mám, neviem to teraz 

nájsť, ale ja mám asi tri mejly (maily) od obyvateľov, 

ktorí čakajú a pýtajú sa ma v akom to majú stave. A už teda 

čakajú viacej, niektorí trištvrte roka.  

Ja by som sa chcela spýtať, koľko takýchto žiadostí 

máme v procese a že zhruba ako dlho trvá, kým oni sa 

dopracujú k tomu, aby si to mohli prenajať?  

A a tiež som za určite za nejaké zjednodušenie celého 

procesu, tak aby zis, aby to netrvalo rok alebo rok a pol.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ko, má, máme tu Andreja Bednárika?  

Áno, nech sa páči, Andrej.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , poverený vedením sekcie 

správy nehnuteľností: 

Ja neviem to presné číslo z hlavy, že koľko ich máme 

v súčasnosti, ale my sa s každým jedným žiadateľom snažíme 

aktívne komunikovať. A väčšinou, ako pán primátor spomínal, 

sú tam nejaké nedostatky v podaní tej žiadosti.  

My rovnako pracujeme na odstránení tých nedostatkov, 

aby to bolo jasne komunikované už pri samotnej žiadosti, čo 

všetko budeme potrebovať od toho žiadateľa, ako má vyzerať 

ten podklad, aby sme vedeli posúdiť teda vhodnosť takého 

nájmu, alebo sa vyjadriť hneď na začiatku, že, že tento 

nájom na danom mieste možný nebude.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. Milan. 

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

Áno. Teraz mi až zaplo mikrofón.  

Ja len krátko keď vidím pána riaditeľa Bednárika, že 

ja viem z minulosti, že veľa ľudí odrádza  pri tých 

kontajnerových stojiskách to, že mestské časti to považujú 

za dobnú drobnú stavbu a vyžadujú potom od tých vlastníkov 

všetky možné prehlásenia od rôznych spoločností, ktoré by 

tam potenciálne mohli mať siete pod tým pozemkom, s tým že 

mohlo byť také riešenie niektoré, niektoré z mestských 

častí to zvyknú akceptovať, že keď mesto magistrát vydá 

takú informáciu o tom, musí mať magistrát prehľad, či tam 

idú nejaké siete, o tom, že tam žiadne siete nie sú, tak 

niektoré tie stavebné úrady v niektorých mestských častiach 

to akceptujú, ale nie všetky.  

Čiže, bolo by možno dobré toto nejakým spôsobom 

zjednotiť, mať aktualizované tie podklady na meste, ktoré 

by potom stavebné úrady akceptovali na mestských častiach, 

lebo veľmi to uľahčí život tým, ktorí žiadajú  aj o o tú 
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výstavbu toho kontajnerového stojiska aj o ten nájom 

pozemku. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

My sme s pánom Karmanom boli účastní takéhoto procesu 

finalizácie manuálu kontajnerových stojísk.  

Ak ste si všimli, my sme tu mali ako informačný 

materiál, tuším na decembrovom alebo novembrovom 

zastupiteľstve a vlastne útvar hlavnej architektky dal 

dokopy všetky také tie a nie podmienky, ale teda písomný 

manuál, ako tie kontajnerové stojiská majú vyzerať. To je 

jedna z vecí, ktoré sme v tom procese riešili a ktoré ešte 

bude treba dotiahnuť presne, ako kebyže zjednodušenie toho 

vystupovanie toho celého procesu, ktorým musia tie, tí, tí, 

tí vlastníci tých bytov alebo teda správcovia prejsť, aby 

sa oveľa rýchlejšie proste dostali k nejakému rozhodnutiu.  

Ja teda akože keď som videl ten proces, viem, že to 

nie je jednoduché a veľmi verím a myslím, že to bude veľké 
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víťazstvo ak toto dobojujeme do konca tohto volebného 

obdobia a spravíme systém, ktorý po prvé ľuďom povie ako 

majú vyzerať tie kontajnerové stojiská, lebo má to veľký 

súvis s verejným priestorom, rovnako uľahčíme ten celý 

proces tak, aby to dajme tomu, ja neviem, v ideálnom 

variante netrvalo viac ako tri mesiace, maximálne pol roka 

a výsledok by potom bol aj vidieť na tých uliciach.  

Ja sa aj chcem poďakovať pani hlavnej architekte, aj 

pánovi Karmanovi, že sa tomuto venovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, my sme sa tým kontajnerovým stojiskám z hľadiska 

toho vzhľadu venovali tiež v OLe (OLO) a potom sa to 

posunulo na mesto. 

Čiže, je, ja som aj rád tomu, že ste to nejakým 

spôsobom potom dotiahli, alebo urobili väčší, väčšiu časť 

práce. 

Len sa chcem spýtať, že tam vždy bola za tým celým 

jedna základná otázka, že či ten manuál bude mať nejaký 
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záväzný charakter, alebo či to bude len manuál, ktorý bude 

mať nejaké, nejaké odporúčajúci charakter, lebo môže sa 

stať, že tie kontajnerové stojiská budú v tom odporúčanom 

vzhľade príliš drahé pre tých ľudí a že ne nevyberú si 

nakoniec žiadny a samozrejme, tam potom s tým súvisiace 

otázky, akože čím sa to bude zamykať, ktorým druhom zámku 

z pohľadu OLa (OLO) a tak ďalej.  že ako ste toto, ak mi 

vieš, Igor, povedať, dotiahli, teda akú to má. Lebo vidím 

to tu, že sú tu priložené, ale mi to príde tak, že môžte to 

aj takto postaviť , ale môžte si to ako chcete postaviť 

vlastne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja na to tiež odpoviem ešte rýchlo.  

Problém v minulosti bol, že tie kontajnerové 

stojiská, ktoré odporúča  manuál kontajnerových stojísk od 

hlavnej architektky, boli proste drahé. Tam sme sa bavili 

okolo dvadsaťtisíc Eur. Vieme, že dneska päť, šesť, sedem, 

osemtisíc Eur, podľa veľkosti domu do kontajnerových 

stojísk sa sa väčšinou, sú ochotní ľudia investovať do 

týchto vecí.  

Takže sme kancelária hl arch na tom pracovala, aby sa 

to zlacnilo a idea je taká, že ľudia si budú môcť stiahnuť 

zadarmo projektovú dokumentáciu aj vizualizáciu toho, ako, 
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dvoch typov kontajnerových stojísk, ktoré budú môcť dať 

priamo tej firme, ktorá, ktorá im to bude robiť. Im to 

uľahčíme. Zatiaľ nevieme si to podmieniť tým, že im 

prenajmeme tie pozemky, len keď budú robiť tie kontajnerové 

stojiská, ktoré im dávame, hej?  Aspoň to je posledná 

informácia, ktorú mám.  

Nech sa páči, Igor Polakovič. 

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

Ja veľmi rýchlo. Ja som (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) ja som (poznámka: nezrozumiteľné slovo) určite by 

sme mohli spraviť nejaký taký ten informačný kol (Cool) ako 

je zvykom aj na túto tému, lebo je to zaujímavá téma. A mne 

sa páči ako k tomu pristúpili. Vlastne je to svet návrhov, 

hej? Že nejaké štandardy, že čo sa má spĺňať, nehovorí, 

nehovorí sa, že toto je presne ten typ, ale proste ak 

chcete stavať, tak tak takéto pravidlá by ste mali dodržať. 

Je to aj v rámci podmienok (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

vzdialenosti, vetranie, hygiena a tak ďalej.  

Čiže, veľmi dobrý materiál, ktorý treba si to prejsť.  

Tieto, čo som si pozeral, sú viacmenej oukej, až na 

možno jedno je také, že okej, že, že, že tam by som, tam by 

som to navrhoval robiť inak.  
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Ale podľa mňa treba, ako treba sa posunúť ďalej, 

treba spraviť tú prezentáciu pre všetkých, všetkých 

poslancov a určite aj pani architektka rada proste 

odprezentuje (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja by som možno dal slovo iba malú ochutnávku tej 

prezentácii mojej kolegyni Lenke Galetovej, ktorá to rieši 

ako projekčne u nás v kancelárii. 

Takže, Lenka, iba daj nám vedieť prosím ťa, že kde sa 

(gong) nachádzame.  

Mgr. Lenka   G a l e t o v á ,   kancelária primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Takže aktuálne  k spomínaným veciam sme riešili aj 

elektronické žiadosti o nájom pozemkov pod kontajnerovými 

stojiskami. Bude to súčasťou nejakého väčšieho balíčka 

elektronizácie žiadostí, takže v priebehu niekoľkých 

mesiacov sa to tam bude zaraďovať.  

A čo sa týka už teda prijatého, alebo teda zobratého 

na vedomie manuálu pani hlavnej architektky, tak aj v ňom 
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sa vlastne uvádza, že pokiaľ žiadateľ dodrží predpísaný 

dizajn kontajnerového stojiska, je ich tam teda viacero 

typov, ktoré si môže vybrať podľa rôzneho finančného zas 

zaťaženia, tak pokiaľ ho dodrží, tak ten proces u nás bude 

rýchlejší, pretože môžeme vlastne preskočiť jedno 

substanovisko nášho nejakého odborného oddelenia, napríklad 

MIBu (MIB). A pokiaľ.  

Je tam samozrejme možnosť podať aj nejaký vlastný 

dizajn tohto stojiska, ale ten bude sa teda posudzovať 

samozrejme dlhšie a budú tam možno nutné aj nejaké zmeny.  

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 by som chcela, aby sme zvážili, alebo je to 

v podstate asi na pána, pánovi primátorovi.  

OLO má taký problém, že s uzamykateň uzamykaním 

kontajnerových stojísk. Každý má v podstate iný ten zámok. 

Aj by sa veľmi hodilo nejaké jednotné zamykanie, alebo teda 

nejaký jednotný systém. Samozrejme, že to zvyšuje trošku 
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nárok na, na realizáciu toho zámku. Ale viem si predstaviť 

také kreatíne riešenie, že by sme im eee možno prispeli 

nejakou menšou sumou, ktorá by zároveň nás, zároveň toho 

žiadateľa zaväzovala aj na použitie toho manuálu, pretože 

to zamykanie je veľmi dôležité hlavne pre čistotu. Však asi 

všetci viete, že otvorené kontajnerové stojisko je veľmi 

zaujímavé aj pre vrany, aj pre teda niektorých obyvateľov.  

Čiže, skúsiť zvážiť nejaký malý príspevok na na ten 

zámok, ja neviem, možno dvesto, tristo Eur a pre tú 

samosprávu je to veľmi, veľmi inšpiratívne. A zároveň tou 

sumou zaviazať ich aj za (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

toho manuálu. A zároveň aj použitie toho zámku. 

Čiže, spojiť tieto dve veci. Manuál aj ten zámok 

a dohodnúť teda s s OLOm (OLO), že aký zámok by to mal byť, 

aby im to zefektívňovalo prácu.  

To len tak na, na inšpiráciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Ja tu tu nechcem breistormovať na tému kontajnerových 

stojísk. Ja si myslím, že by bolo fajn a mať taký manuál, 

mať také ako je, to sa mi páči, ten tvoj návrh, pán, pán 

primátor, aby teda mali možnosť si zadarmo stiahnuť 

projektovú dokumentáciu, už to je nejaká finančná pomoc tým 

spracovateľom. A možno ich nejako motivovať, že ak sa 

zaviažu, že použijú ten z toho nášho manuálu, budú mať inú 

cenu za nájom, ako, ako tí, ktorí si budú chcieť tam urobiť 

svoj. Alebo.  

Toto je téma na stretnutie starostov teda ako 

stavebných úradov  a aby aj oni mali nejakú kompetenciu ich 

tlačiť na to.  

Budú štyri škály tých, tých ma manuálov. Či už to 

bude dedinský ráz, mestský ráz a tak ďalej.   

A ja si myslím, že v tomto treba byť striktný. Je to 

verejný priestor, ktorý si takýmto spôsobom vytvárame. 

A ja, mňa bolí srdce, keď, keď vidím nejaké oklietkované 

roxormi pozvárané stojiská. Proste, to je, to je niečo š 

čo, čo, čo ten verejný priestor špatí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Pani hlavná architektka Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo aj za, za spedmety predrečníkov.  

My na tom pracujeme dlhodobo práve z tohoto dôvodu, 

čo uviedol pán Pilinský. 

Ja, sme pri chystali také podujatie, pretože tento 

manuál bol súčasťou informačných materiálov na konci 

minulého roku pri zastupiteľstve a tiež cítime takú potrebu 

ešte (poznámka: nezrozumiteľné slovo), že by sme vám tu 

predstavili. Takže ja som pripravená aj onlajn (online) 

samozrejme. 

A čo sa týka teda tých návrhov, veď bola súťaž 

architektonická. Tieto veci sú k dispozícii. Všetko je to 

pod stránkou v súčasnosti hlavnej architektky.  

My s pani Galetovou a s oddelením nehnuteľností ešte 

pracujem na tom, že ako by sa ten proces urýchlil, ale 

verte, že moja kolegyňa chodí do terénu, máme (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), komunikujeme so žiadateľmi. Vyvíja 

sa to. 

Ako, ja som (poznámka: nezrozumiteľné slová) ako teda 

veľmi pozitívna. Vyvíja sa to naozaj dobre. Lebo to, že sú 

to zábery verejného priestoru, ovplyvňuje to naše okolia. 
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Ako pán primátor správne povedal, nájmy sú jediná 

cesta, pretože tie technológie sa menia a nemôžme si 

rozdrobovať mestský majetok. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Karman. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Ja som pôvodne ani neplánoval mať riadny príspevok. 

Viackrát som sa hlásil do faktickej, ale nejak, nejak to 

ten systém ma tam stále nevidel, tak musím si to ešte 

otestovať na nejakom ďalšom bode.  

Prihlásil som sa teda aspoň do riadneho príspevku, 

kde sa chcem takisto poďakovať všetkým zúčastneným, pretože 

eee aj napriek tomu, že sme to s nejakou pompou zatiaľ 

nepreberali, ale je za tým kus práce.  

A určite, určite chcem povedať to, že toto si zaslúži 

prezentáciu nie len poslancom, ale následne hlavne 

verejnosti. Aby sa dozvedeli o tom, čo sa zatiaľ spravilo, 

čo ich čaká a čo môžu získať. 
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No samozrejme tam sú ešte niektoré kroky, ktoré, 

ktoré potrebujeme doriešiť a uzniesť sa na tom, ako to bude 

fungovať. Každopádne jedna otázka v po, ak som dobre 

zachytil, no tak nebola zodpovedaná. Nie je to momentálne 

nastavené tak, že by ten dizajn bol povinný, ale sú 

stanovené určité povinné požiadavky pre stavbu 

a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa, napríklad 

umiestnenie, stavebné prvky, kde sú konkrétne rozpísané aké 

by malo byť podložie, alebo nosná konštrukcia, zastrešenie, 

nejaké architektonické požiadavky.  

Čiže, skôr je to, skôr je to zadefinované v rámci 

takých všeobecných prvkov, ktoré ale musia byť dodržané. 

Nie je to, nie je to vyslovene tak, že toto a toto 

konkrétne stanovište je povinné.  

Každopádne eee aj pri takejto zástupnej téme teda, 

pretože sa momentálne nachádzame v bode prenájmu pozemkov, 

som rád, že sme sa k tomuto dostali. A a určite by som bol 

rád, pokiaľ by, pokiaľ by sme v tomto ďalej pokračovali 

a tú prezentáciu určite spravili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ďakujem aj pánovi Karmanovi, aj Polakovičovi za to, 

že nás tlačia, aby sme na tejto téme makali. Akože, ďakujem 

veľmi pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v Bratislave za 

účelom vybudovania a rekonštrukcie a užívania 

kontajnerových stojísk na dobu neurčitú za nájomné päť Eur 

na meter štvorcový na rok a to tak v katastrálnom území 

Karlova Ves pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Jurigovo námestie číslo 11 až 15 a takisto 

v katastrálnom území Petržalka pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Bohrova číslo 3 a 5. 

s podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Je to prípad hodný osobitného zreteľa, čiže je 

potrebných tri pätiny všetkých poslancov na schválenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

Pán poslanec Kríž, vy budete dvakrát hlasovať? 

(poznámka: so smiechom)  

(gong) 

nehlasovať, ale (poznámka: so smiechom). Máte vlastnú 

výpomoc.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Za chvíľku už on bude kandidovať. To už ja už 

nebudem, to je rodinná záležitosť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

Účes máte rovnaký tuším.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 380 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

A tiež dedi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.20- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Karlova Ves a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NEHLASOVAL  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 schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Karlova Ves a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, za 

účelom vybudovania, rekonštrukcie a užívania kontajnerových 

stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok: 

1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 1172/2 – ostatné plochy vo výmere 15 m², 

zapísaného na LV č. 46, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Jurigovo námestie 

č. 11 – 15, v zastúpení Karloveská realizačná 

spoločnosť s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 1/E v 

Bratislave, IČO 35696583, 

2. časť pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. 

č. 4958 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 
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4959/1 – ostatné plochy spolu vo výmere 25 m², 

zapísaných na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Bohrova č. 3 a 5, 

v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. 

o., so sídlom Rusovská cesta 36 v Bratislave, IČO 

36838209,  

s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná 

zmluva podľa bodu 1 alebo 2 uznesenia v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti 

stratí platnosť. 

Nájom pozemkov 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 SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 16948/2, 
MESTSKÉMU PARKOVACIEMU SYSTÉMU, 
SPOL. S R. O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme, ideme rovno ďalej na bod číslo dvadsať, Návrh, 

dvadsaťjedna, pardon. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, v Trnávke, Mestskému Parkovaciemu systému, 

spoločnosti s ručením obmedzením. 

Nech sa páči, otváram diskusiu.  

Asi Rasťo Tešovič. Povie čo treba. 

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

Ďakujem veľmi, ďakujem veľmi pekne.  

Ja sa prihlásim oficiálne, len ma vyplo, počkajte, to 

sa mi stalo prvýkrát. Zadám si ten kód.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kód je jedna, jedna, jedna, jedna.  

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

Štyri päť deväť jedna mám. Dobre. To je ten tajný 

kód.  

Takže ja som len chcel povedať, že áno, tento návrh 

je viacmenej taká povinná jazda. My sme to na komisii 

prerokovali s tým, že sa prikláňame, sa prikláňame k tomu, 

aby sme teda hlasovali o alternatíve číslo jedna. To 

znamená, že za, za tú nižšiu cenu. Však je to pre našu 

spoločnosť.  

Takže to je asi všetko čo chcem povedať k tomu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja možno iba poviem, že možno urobíme aj, aj 

prezentáciu teda.  
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Tomášovi, poprosím Tomáša Maleca, aby sme urobili 

prezentáciu o kontajnerových stojiskách postupne, keď to 

bude hotové. To si zapamätajme.  

Chcel som povedať. a urobíme prezentáciu aj o tom, 

akým spôsobom, viete, že Herceg a jeho tím nakopol našu 

vlastnú odťahovku. Máme vlastného na Technickej, tam sa 

odťahuje a čakáme na to, aby sme mohli odťahovať aj trojky, 

štyrky a potom sa dohodneme s s mestskými časťami, že 

budeme, ak budú mať záujem, pre nich odťahovať aj trojky, 

štyrky. A myslím, že to je projekt, ktorý, ktorý funguje 

a ide ďalej.  

Takže, okej.  

Mal som byť asi ticho.  

No, Rasťo Tešovič, povedz. 

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

Ja som len chcel využiť tú túto príležitosť na to, 

aby som poďakoval naozaj veľmi pekne celému kolektívu ľudí 

z Dopravného podniku, ktorí, ktorí to rok ťahali. To bola 

viacmenej také, akože núdzové riešenie, že oni tú odťahovku 

prebrali, kým sa my teda nejakým spôsobom, kým my sme to 

takto vyriešili. A ja im chcem veľmi pekne poďakovať. Úplne 

super tím, urobili čo bolo treba. A takže, že naozaj myslím 

si, že väčšina Bratislavčanov a Bratislavčaniek ani 
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nepocítilo, že aj vlastne došlo k nejakej zmene. To 

znamená, že veci fungovali, ako mali fungovať. Takže 

ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Okej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemku v katastrálnom území 

Trnávka spoločnosti Mestský Parkovací systému, esero (s. r. 

o.), na dobu neurčitú, za nájomné, teda alternatíva jedna, 

jedno euro na rok za celý predmet nájmu a tými podmienkami, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

Tiež sa požadujú tri pätiny všetkých poslancov na 

schválenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.21-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému Parkovaciemu 
systému, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave 

 
Alternatíva I 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 
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T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 
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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. 

Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému Parkovaciemu systému, 

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

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Trnávka, registra „C“ KN parc. č. 16948/2 – ostatná 

plocha vo výmere 7 000 m², za účelom užívania pozemku ako 

príjazdovej cesty, na odstavenie áut odtiahnutých z 

miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného 

mesta SR Bratislavy a umiestnenia a užívania bunkoviska ako 

administratívno-sociálneho zázemia pre zamestnancov 

odťahovej služby a mestskej polície, spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, v 
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Bratislave, IČO 35738880, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 

Eur/rok, za celý predmet nájmu – podľa návrhu žiadateľa, 

s podmienkami: 

1. Prenajímateľ bude uhrádzať všetky náklady na správu, 

prevádzku a stráženie predmetu nájmu (v areáli na 

Technickej ulici). Prenajímateľ bude následne 

pravidelne jedenkrát mesačne refakturovať nájomcovi 

len náklady za skutočnú spotrebu elektrickej energie a 

vody odmeranú podružnými meračmi elektrickej energie 

(na odber elektrickej energie), vody (vodné, stočné), 

ktoré namontuje nájomca na náklady prenajímateľa, a 

nájomca sa zároveň zaväzuje tieto náklady uhrádzať. 

2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 16498/2 v k. ú. Trnávka 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 z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku, ktorý Mestský parkovací systém, spol. s r.o., 

plánuje užívať ako príjazdovú cestu, na odstavenie áut 
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odtiahnutých z miestnych komunikácií I. a II. triedy v 

správe hlavného mesta SR Bratislavy a umiestnenia a 

užívania bunkoviska ako administratívno-sociálneho zázemia 

pre zamestnancov odťahovej služby a Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. JAROVCE, PARC. Č. 870/1 A 
PARC. Č. 432/8, SPOLOČNOSTI JAROVCE 
INVESTMENT, S. R. O., SO SÍDLOM 
V TRNAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťdva, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobiť ného zreteľa týkajúceho sa nájmy 

častí pozemkov v Bratislave, v Jarovciach spoločnosti 

Jarovce Investment so sídlom v Trnave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdá. Rasťo Tešovič, nech sa páči. 
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Nepočujeme zatiaľ, Rasťo. Musíš vždy zapnúť ten 

mikrofón.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len som chcel povedať, že komisia toto 

prerokovala, ja to teraz čekujem (chacking), s tým že, 

teda. Odporučila to schváliť za cenu, ktorá bola uvedená 

v uznesení. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Takže tak ako to máme predložené. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom častí pozemkov v katastrálnom 

území Jarovce spoločnosti Jarovce Investment, esero (s. r. 

o.) v súvislosti s pripravovanou stavbou Obytná zóna 

Jarovce Dvor Juhozápad na dobu neurčitú, za nájomné jednak 

tridsať Eur na meter štvorcový na rok, čo predstavuje ročne 
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sumu tridsaťosemtisícsedemstodeväťdesiat Eur a takisto 

v bode dva je iná suma kvôli, teda iným súvislostiam, 

i iným časovým súvislostiam, a to je pätnásť euro na meter 

štvorcový na rok, čo predstavuje ročne sumu 

devätnásťtisíctristodeväťdesiatpäť Eur, s podmienkou, ktorá 

je uvedená v návrhu uznesenia.  

Prípad hodný osobitného zreteľa, tri pätiny všetkých 

poslancov.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Chceš, všetkým chcem iba povedať, že obedová 

prestávka bude o 13.00. Bude trvať hodinu. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

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

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 22-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti 

Jarovce Investment, s. r. o., so sídlom v Trnave 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

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

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti 

Jarovce Investment, s. r. o., so sídlom v Trnave 

 
Uznesenie  
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zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Jarovce, a to časť parc. č. 870/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 593 m² a časť parc. 

č. 432/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 700 m², 

spolu vo výmere 1 293 m², LV č. 1237, spoločnosti Jarovce 

Investment s. r. o., so sídlom na Strojárenskej 1C v 

Trnave, IČO 43848222, za účelom realizácie stavebného 

objektu SO-27 Stavebné úpravy na Jantárovej ulici, obslužná 

komunikácia – rozšírenie vozovky a obslužná komunikácia – 

preplátovanie vozovky a preloženia stĺpu verejného 

osvetlenia, v súvislosti s pripravovanou stavbou „Obytná 

zóna Jarovce – Dvor Juhozápad“, na dobu neurčitú odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok od nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 38 790,00 

Eur, 

2. 15,00 Eur/m²/rok od mesiaca nasledujúceho po 

nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
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stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo 

predstavuje ročne sumu 19 395,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ 

KN v Bratislave, k. ú. Jarovce, a to časť parc. č. 870/1 a 

časť parc. č. 432/8, spolu vo výmere 1 293 m², spoločnosti 

Jarovce Investment s. r. o., 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 

na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy z dôvodu, že pre vydanie stavebného povolenia na 

realizáciu stavebného objektu SO-27 Stavebné úpravy na 

Jantárovej ulici, obslužná komunikácia – rozšírenie vozovky 

a obslužná komunikácia – preplátovanie vozovky a preloženia 

stĺpu verejného osvetlenia, potrebuje stavebník preukázať 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 NÁVRH NA ODŇATIE SPRÁVY POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. 
Č. 2406/257,MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-DÚBRAVKA A NÁVRH NA 
ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
DÚBRAVKA, VO VLASTNÍCTVE 
ING. MIROSLAVA RADIČA, ZA POZEMKY VO 
VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, bod číslo dvadsaťtri, Návrh na odňatie 

správy pozemku v Bratislave, v Dúbravke mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, v 

Dúbravke, vo vl vo vlastníctve inžiniera Miroslava Radiča. 

Za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, 
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

v bode jedna odňatie správy nehnuteľného majetku 

v katastrálnom území Dúbravka 

a v bode dva ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu 

pozemkov v katastrálnom území Dúbravka  

v tom znení, v akom je to navrhnuté v uznesení, pričom so 

záväzkom finančného vyrovnania rozdielu v hodnote 

zamieňaných pozemkov v sume šesťtisícosemstodvadsaťtri Eur 

aj sedemnásť eurocentov a s tými podmienkami, ktoré sú 

následne uvedené v návrhu uznesenia.  

Je to, je tam osobitný zreteľ. Čiže, znovu tri pätiny 

všetkých poslancov je potrebných na schválenie.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasovali  traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.23-Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 2406/257,mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová  J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO 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 NEHLASOVAL 

P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2406/257,mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 403 

Uznesenie  
zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa 

čl. 84 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 2406/257 – ostatná plocha vo výmere 753 

m², k. ú. Dúbravka, evidovaného na LV č. 1, zvereného 

do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka so sídlom 

Žatevná 2, Bratislava, IČO 00603406. 

2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákonov SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov zámenu pozemkov registra 

„C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2522/24 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 296 m², evidovaného na LV 

č. 6502, parc. č. 2522/7 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 268 m², odčlenenej GP č. 96/2020 úradne 

overeným dňa 18. 01. 2021 pod č. G1- 23/2021 od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 2522/7, evidovaného 

na LV č. 6456, parc. č. 2726/51 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 21 m², odčlenenej GP č. 30212/2018 

úradne overeným dňa 18. 09. 2018 pod č. 2095/2018 od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 2726/51, evidovaného 

na LV č. 6083 a parc. č. 2726/52 – zastavaná plocha a 
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nádvorie vo výmere 488 m², odčlenenej GP č. 30212/2018 

úradne overeným dňa 18. 09. 2018 pod č. 2095/2018 od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 2726/52, evidovaného 

na LV č. 6083, vo výlučnom vlastníctve Ing. Miroslava 

Radiča, trvale bytom Tatranská Lomnica 14726, Vysoké 

Tatry, ohodnotených znaleckým posudkom č. 106/2020 a 

znaleckým posudkom č. 148/2020 vo všeobecnej hodnote 

126 364,08 Eur, 

za pozemky registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

2590/33 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 109 

m², odčlenenej GP č. 96/2020 úradne overeným dňa 18. 

01. 2021 pod č. G1-23/2021 od pozemku registra „E“ KN 

parc. č. 1361/201, evidovaného na LV č. 5920, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2590/22 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 49 m², odčlenenej GP č. 96/2020 

úradne overeným dňa 18. 01. 2021 pod č. G1-23/2021 od 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 1365/8, evidovaného 

na LV č. 1216, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2592/23 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 208 m², 

odčlenenej GP č. 96/2020 úradne overeným dňa 

18. 01. 2021 pod č. G1-23/2021 od pozemku registra „E“ 

KN parc. č. 1365/8, evidovaného na LV č. 1216, k. ú. 

Dúbravka, a parc. č. 2406/257 – ostatná plocha vo 

výmere 753 m², evidovanej na LV č. 1, vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ohodnotených 

znaleckým posudkom č. 106/2020 vo všeobecnej hodnote 
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133 187,25 Eur, so záväzkom finančného vyrovnania 

rozdielu v hodnote zamieňaných pozemkov v sume 

6 823,17 Eur, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude Ing. Miroslavom Radičom podpísaná 

do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že zámenná zmluva nebude kupujúcim v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov v sume 6 823,17 

Eur Ing. Radič uhradí naraz do 30 dní od podpísania 

zámennej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

Zámena pozemkov 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 nekorších predpisov. 

Osobitný zreteľ navrhovanej zámeny pozemkov spočíva v 

nutnosti majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod 

plánovanou líniovou stavbou „Rozšírenie Harmincovej na 4-

pruh s napojením na Lamačskú a D2”, ktorej umiestnenie bolo 

schválené územným rozhodnutím č. D – 2007-06/8453-

1057/U/14/Ry právoplatným dňa 03. 09. 2007 s platnosťou 

predĺženou rozhodnutím stavebného úradu č. SU-

7847/3066/2019/Platnosť/Ma do 03. 09. 2021. 
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Pozemky registra „C“ KN parc. č. 2727/35, parc. č. 2727/38, 

parc. č. 2733/2 a parc. č. 2724/2 sú podľa GP č. 

515/06/2008 vyhotoveného dňa 07. 05. 2008, úradne overeného 

dňa 08. 07. 2008 pod č. 1304/08, vyhotoveného na oddelenie 

a určenie vlastníckych práv k pozemkom podľa zoznamu pre 

projekt rozšírenia Harmincovej ulice, nevyhnutné pre 

konečné usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rozšírenie 

Harmincovej na 4-pruh s napojením na Lamačskú a D2“. 

Navrhovaná zámena pozemkov bola dohodnutá ako riešenie pre 

odplatný prevod pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 2727/35, parc. č. 2727/38, parc. č. 2733/2, parc. 

č. 2724/2, zo spoločnosti CEEbase s. r. o., IČO 46822429, 

na spoločnosť ITB Development a.s., IČO 35870176, 

a následný bezodplatný prevod týchto pozemkov zo 

spoločnosti ITB Development a.s., na hlavné mesto SR 

Bratislavu. 

Nutnosť majetkovoprávneho usporiadania v lehote do 

ukončenia platnosti územného rozhodnutia č. D – 2007- 

06/8453-1057/U/14/Ry do 03. 09. 2021 je daná dôvodným 

predpokladom, že márnym uplynutím tejto lehoty bude 

stavebné konanie týkajúce sa rozšírenia komunikácie 

Harmincova zastavené, v dôsledku čoho na strane hlavného 

mesta SR Bratislavy vzniknú nové priame a nepriame náklady. 

V kontexte rizika pozastavenia plánovanej rekonštrukcie 

vyvolanej dlhodobým preťažením komunikácie Harmincova sa 
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navrhovaná zámena  pozemkov javí ako jediná možnosť 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou 

“Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh s napojením na Lamačskú a 

D2” v stanovenom termíne. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O 
UROVNANÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A NÁVRH 
NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE 
POD REKLAMNÝMI STAVBAMI TYPU 
„MEGABOARD“ A „CITYLIGHT“, 
SPOLOČNOSTI AKZENT BIGBOARD, A.S., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvadsaťštyri. Návrh na uzatvorenie 

dohody o o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami 

typu „megaboard“ a sitilajt (citylight), spoločnosti Akcent 

Bigbord (Akzent BigBoard)  so sídlom v Bratislave 
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Poprosím o úvodné slovo spracovateľa Jána, Janka 

Mazúra. 

Dze je?  

Tomáš Malec,  

máme tu na úvodné slovo Jána Mazúra, lebo toto bolo 

vypýtané ako úvodné slovo. 

Sekundu, dajte nám trpezlivosť trošku. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Á áno. Volali sme mu, mal by tam byť pripojený. Už sa 

pripája. Sekunda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Už je džojning (joining), takže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Tridsa, už by to malo byť.  

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. zástupca riaditeľa magistrátu: 

Dobrý deň.  

Ospravedlňujem sa. Už som tu. Áno, už som tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. zástupca riaditeľa magistrátu: 

Počujete ma? Prepáčte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Počujeme. 

Poprosím vás, aby ste stručne uviedol bod číslo 

dvadsaťštyri. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. zástupca riaditeľa magistrátu: 

Áno.  
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V podstate týka sa to avizovanej dohody o urovnaní 

s Akcent Bigbord (Akzent BigBoard) celou skupinou, súčasťou 

ktorej je v podstate, á pardon, týka sa to vlastne dohody 

o urovnaní, ktorej teda súčasťou je eee  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My ťa počujeme. 

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. zástupca riaditeľa magistrátu: 

Prepáčte, ja mám tu pustený. Prepáčte, moja chyba, ja 

som mal pustené paral (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Urovnaní a súčasnej nájomnej zmluvy, ktorá by sa mala 

teda zároveň podpísať. Respektíve uzatvoriť s touto 

skupinou.  

Dôležité je to, že na základe vlastne dát, ktoré máme 

o o vlastne fungovaní vonakajšej reklamy, skupina Akcent 

Bigbord (Akzent BigBoard) vlastne na mestských pozemkoch 

okolo (poznámka: nič nie je počuť), kde sa nám vlastne 

podarilo identifikovať tie, ktoré, ktoré by teda mali sa 

v najbližších dvanástich mesiacoch na základe tejto dohody 

odstrániť, kde sa vlastne týka to okolo 

šesťstosedemdesiatsedem objektov. 
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Niektoré medzičasom na základe pasportu boli 

odstránené. Zvyšok okolo stodeväťdesiattri objektov pre, 

pardon, reklamných plôch navrhujeme zazmluvniť na základe 

tejto dohody.  

V podstate, samotný  zoznam sme vám posielali. Boli 

tam veľmi drobné zmeny, ktoré v podstate musíme dnes 

skorigovať. Týka sa to zmien, ktoré sa v podstate asi 

v štyroch kusoch vlastne zmenili. Nijako to neovplyvňuje 

vlastne nejakú výhodnosť pre mesto. Naopak, vlastne 

medzičasom odkedy sme mali prezentáciu pred niekoľkými 

týždňami, pribudlo ešte ďalších sto reklamných plôch, ktoré 

sa vlastne budú odstraňovať. 

Ešte dodám, že súčasťou dohody je aj to, že sa 

stiahnu žaloby. Jednak teda vo vzťahu k mestu, čo je 

vlastne veľká žaloba o náhradu škody na úrovni dva celé tri 

milióna Eur a zároveň vlastne mesto stiahne postupne žaloby 

o vypratanie týchto nehnuteľností mestských. A zároveň 

dôjde vlastne k doplateniu nájomného.  

(poznámka: nie je nič počuť) 

... na pozemkoch mesta ako súčasť tejto dohody, 

vlastne len sa poskytne dočasná zmluva na štyri roky a na 

na časť dní, ako som spomenul. Je to vlastne okolo dvadsať 

percent z tých plôch. Zároveň treba povedať, že väčšina 

z nich sú v podstate sitylajty (citylight),  to znamená 
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objekty, s ktorými mesto dlhodobo počíta, v zásade 

nepredstavujú nejakú veľkú bariéru v rámci mesta.  

Možno posledná poznámka. Nájomné zmluvy sú 

štrukturované ako eee v podstate veľmi robustné zmluvy. 

Máme tam vlastne dohodnutú notársku zápisnicu pre prípad, 

že by teda po uplynutí tejto nájomnej zmluvy nechcela 

spoločnosť sama vlastne vypratať pozemky, plus bude sa 

skladať trojmesačný depozit, z ktorého budeme vlastne 

uhrádzať náklady na, na toto odstraňovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Toto bolo stručne o čo tu vlastne ide.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Však pán 

Mazúr je tu, odpovie vám na hocičo.  

Nech sa páči.  

Soňa, si prihlásená s nejakým, s nejakou? 

Asi ideme teda pani Svoreň, pani poslankyňa 

Svoreňová, nech sa páči. Ale nie tá zelená, ale tá prvá. 

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

Ja sa ospravedlňujem, ja som sa omylom prihlásila, 

lebo mi nešlo hlasovanie. A skúšala som klikať na všetko. 

Čiže, chyba. Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V pohode. Nech sa páči. 

Aha, takže nejdeš nič. 

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

Nie, nie, nie, nejdem nič. Omylom som sa prihlásila. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, dobre. Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by som náhodou presiahol časový limit, tak 

poporosím o predĺženie. 
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Vlastne to, čo avizoval pán Mazúr, ja teda chcem 

predložiť ako návrh na zmenu navrhnutého uznesenia. 

Dopĺňa sa teda príloha číslo jedna, kde sa vlastne 

upravuje tá tabuľka. Sú tam nejaké technické opravy ohľadom 

typu objektov na teda či to ide o, či ide o megabord 

(megaboard) alebo teda ten rozmer šesť krát tri, alebo 

sitylajt (citylight). Čiže taktéto technické sa tam robili. 

Bolo z toho pôvodného zoznamu vlastne odstránených 

päť objektov, doplnených bolo deväť objektov, kde sa 

vlastne uzatvárajú nejaké nájomné zmluvy. Čiže, tam sme 

narástli o štyri konkrétne objekty.  

Na druhej strane v rámci týchto ako dohôd, ktoré sa 

ešte vlastne dorábali ešte aj včera, sa zvýšila, zvýšil 

počet tých plôch, ktoré sa odstraňujú z pôvodných 

päťstosedemdesiatsedem na šesťstodeväťdesiatšesť, ak to 

dobre počítam. Čiže vlastne o ďalších vyše sto, sto plôch. 

Ja som, je to teda tabuľka, asi je, nebudem čítať, 

bola zaslaná teda aj návrhovej komisii. Dúfam, že takto je 

to v poriadku.  

Ja ešte chcem využiť túto šancu a teda poďakovať sa 

pánovi Mazúrovi. Asi teda tí, čo ma poznajú, tak viete, že 

toto je ako keby téma, ktorej sa venujem a som dlžný 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). A teda pán Mazúr si toto 
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akože odo mňa zlizol na na plnej čiare. A teda veľakrát sme 

si večer ešte vymieňali názory, ktoré plochy teda teda ako 

by sme mali nechať a ktoré určite nie. Aj teda, aj keď 

prenechávajú v rámci toho, toho štvorročného obmedzeného 

nájmu z mož, zlepšuje, s možnosťou lepšieho odpratania. 

Nakoniec teda sme dospeli k tomuto zoznamu, a teda 

hlavne teda pán Mazúr so spoločnosťou, s ktoru, s ktorou to 

dohadujeme. 

Ja si myslím, že takýto masaker reklamného smogu, 

alebo vizuálneho smogu Bratislava ešte nezažila a osobne sa 

z toho veľmi teším a verím, že budú nasledovať aj ďalšie 

plochy. 

Ak si niekto chce zvizualizovať to, čo vlastne 

v Bratislave zmizne, stačí si zavrieť oči a predstaviť si 

Námestie Franca Lista (Franza Liszta), kde vlastne v strede 

toho zeleného ostrova, alebo, alebo možno v budúcnosti aj 

parčíka, je vlastne obrovský megabord (megaboard). Máme tu 

brutálny megabord (megaboard) pred Slovesnkým rozhlasom. 

A ko kopec takýchto, takýchto eee hnusných stavieb. Takže, 

toto všetko ide preč.  

Ja teda určite túto dohodu podporím a verím, že 

budeme takto ďalej pokračovať. 

Ďakujem pekne. 
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Vidíme niekoho fejsbuk (facebook). Niekto zdieľa. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Pa pani, pani starostka zdieľate skrin (screen) 

omylom. Takže pozor. Musíte vypnúť vzdialene.  

Dobre. Ďakujem pekne. 

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

To bude. Pá pán primátor, asi to bude moja, ale 

neviem, čo s tým mám urobiť. Takže asi budem musieť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vypnite to v (poznámka: nezrozumiteľné slovo). To, to 

nejak sa vám to preplo. To sa obsač stáva, že zazdiela ten 

skrin (screen).  

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

Ospravedlňujem sa. Ešte to tam je?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vôbec nič sa nedeje. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže ide o nejaké technické doplnenie zoznamu. 

Ďakujem pánovi poslancovi Polakovičovi. 

S faktickou pán poslanec Vetrák.  

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

Ja len k pánovi poslancovi, že ja teda už mám 

vytlačený ten pozmeňujúci návrh, len niekto by ho mal 

prečítať.  

Čiže, ten predkladateľ. Tak ono by bolo treba 

spresniť, že o čo ide, lebo tuná ja, ono sa dosť ťažko 

vyzná z tohto návrhu, že čo sa tam menilo, lebo to sú 

farebné vlastne rôzne kolonky.  

Takže ak, ak sa vieš ešte raz prihlásiť, potom 

v rámci diskusia, teda prečítať ten svoj pozmeňovák. Teda 

povedať podrobne, že čo tam, čo tam meníš v tej prílohe, 

nech je to jasné. Lebo niekto to raz musí prečítať a ja ti 

to neprečítam dobre, lebo to z tohto, sa ja nevyznám v tej 

tabuľky, tak ako to si chcel povedať ty. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak tesne pred tým, ako to budeme hlasovať, to Igor 

ešte raz prečíta.  

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No, som tu dneska počul, že nerozumiem niektorým 

veciam,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ja jaj jaj jaj. 

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

ale  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sa dotklo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

a ja jaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa.  

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

Ale tejto veci rozumiem. 

Tak ako pán Polakovič hovoril, že sa tej téme 

bilbordov (bilboardov) venuje dlhodobo, tak musím povedať, 

že aj ja sa jej venujem pomerne, pomerne dlho.  

Ja som ešte ako miestny poslanec v Ružinove som 

žiadal o vyt vykonanie passportu bilbordov (bilboardov). 

Potom v roku 2015 som interpeláciou požiadal primátora 

Nesrovnala, aby sme vôbec zistili, že koľko tých bilbordov 

(bilboardov) a koľko z toho vlastne získava mesto peňazí.  

Pán primátor vie, že som zahltil magistrát aj na 

začiatku jeho funkčného obdobia s tým, aby sme 

aktualizovali v akom stave, v akom stave tie bilbordov 

(bilboardov) sú. Alebo vôbec reklamné zariadenia.  

My sme sa na túto tému rozprávali, rozprávali eee 

rozprávali aj, aj mimo eee mimo zastupiteľstva, alebo mimo 

komisií a veľmi  som zvažoval, že či takto, takýto návrh, 
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aký je dnes predložený, že či takýto návrh stojí za 

podporu. pretože všetci, všetci sme presvedčení o tom, že 

tie bilbordov (bilboardov) majú jednoducho zmiznúť. Dnes je 

to vyvážené tým, že na ďalšie štyri roky tu deväťdesiatšesť 

bilbordov (bilboardov) bude. Ale pri plnej vážnosti musím 

povedať, že stojí to za to.  

A eee toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú ja budem 

považovať keď naozaj tá Bigmedia splní to čo, to čo 

povedala, za jeden z významných úspechov primátora Valla, 

pretože ani stavebné úrady, ani súdy nie sú na strane, nie 

sú na strane mesta a vôbec tých, ktorí tie reklamné plochy 

prenajímajú.  

To to čomu rozumiem je to, že naozaj sa dnes domáhať 

práva o odstránenia reklamnej stavby je, je sizyfovská 

robota a napriek tomu teda že mám právne vzdelanie, tak 

viem, že čo to znamená. Alebo nie že napriek tomu, práve 

preto, že mám právne vzdelanie, viem čo to znamená. To je 

proste neuveriteľné. 

A eee preto tu po, pre toto, pre to to podporím 

a naozaj si zaslúži aj pán primátor, aj pán Mazúr v tomto 

zmysle teda veľkú pochvalu.  

Nedá mi tiež nepovedať to, že je to len, je to len 

nejaké čiastočné riešenie toho problému. Týka sa len 

Bigmedie. 
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Pán primátor vie, aj pán Mazúr to vie, že aktuálne je 

v parlamente od poslanca Tomáša Lehotského novela 

stavebného zákona, ktorá by mala určiť, že bilbordov 

(bilboardov) sa budú môcť povoľovať len na tri roky, bude 

tam tridsaťdňová lehota stavebného úradu, aby rozhodol. Aby 

rozhodol o odstránení. Zvyšujú sa tam pokuty. 

To znamená, taká, taká systémová zmena, ktorá sa 

naozaj bude týkať aj iných plôch, ako sú tie, ktoré sú, 

ktoré sú v tejto dohode.  

Preto hoc som bol na začiatku skeptický, tento 

materiál podporím. Je to dobrá robota. Je za tým fakt, že 

milión roboty. A je to jedna z takých tých vecí, ktoré boli 

potrebné urobiť a super že som pri tom, keď sa to urobí. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Buocik. 

Ideme ďalej. 

Pani starostka Kolková,  

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Asi zrejme nadviažem na pána Buocika, hoci som to 

nečakala.  

Odznelo v jeho príspevku, že stavebné úrady 

nepodporujú pána primátora v snahe ako keby minimalizovať 

ten vizuálny smog. Ja som práve chcela požiadať, alebo 

poukázať na to, že je potrebné prijať aj nejaké, nejakú 

dohodu, nejaké usmernenie, nejaký, nejaké regulatívy, 

o ktoré sa bude vedieť stavebný úrad oprieť pri žiadostiach 

o povoľovanie týchto megabordov, bigbordov (megaboardov, 

bigboardov) na súkromných pozemkoch popri cestách.  

Máme tento problém. Ľudia sa domnievajú, že o všetkom 

akože všetko by sme vedeli zakázať, alebo zrušiť, alebo 

nepovoliť, ale ja nemám v ruke nástroje ako nepovoliť 

bigbord (bigboard) na súkromnom pozemku vedľa cesty. Nemám 

prečo.  

Čiže, je potreba aj venovať sa aj ce, aj takýmto 

pozemkom, takýmto problémom a vypracovať niečo, čo vieme 

využiť v rámci stavebných úradov tak, aby sme pána 

primátora podporili v tejto snahe.  

Ďakujem. 
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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:  

Áno, ďakujem.  

Chcem veľmi pochváliť prácu magistrátu na tomto, na 

tej, na tejto pôde a naozaj je to obrovský kus roboty, 

ktorý bol vykonaný.  

Podporujeme akékoľvek znižovanie vizuálneho smogu 

v rámci Bratislavy, ale v tejto situácii musím spomenúť, že 

to, čo bolo aj medializovaná správa ohľadne odstraňovania 

tých bilbordov (bilboardov) na Nemocnici štátnej, teda na 

Americkom námestí, tam sme ako stavebný úrad zastavili 

konanie, pretože nepre, nebolo preukázané iné právo a mesto 

nás informovalo, že tam je dohoda o odstránení. A keďže sme 

teda to konanie prerušili. Mali sme to, že to je vec 

uzavretá a medzitým Nubiom prišla žiadosť, kde žiadajú 

o predĺženie lehoty na preukázanie iného práva. Takže 

musíme si k tomu stre, sa stretnúť, lebo to treba naozaj že 

u uzavrieť tú vec.  

My sme v rámci konania stavebného, keďže to bolo 

bilbordov (bilboardov), ktoré mali riadne povolenie, to bol 
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ten rozdiel oproti nejakým čiernym stavbám, že sme 

upozorňovali na to, že musíme postupovať v súlade so 

zákonom, keďže bolo preukázané, že tam je tá dohoda 

o odstránení, tak si musíme pozrieť iba, že s kým bola 

uzavretá a možno to Nubium naozaj robí ťahy, ktoré sú 

absolútne neprijateľné. A možno to treba preskúmať. Neviem. 

Akože iba oznamujem, že toto nám teraz došlo ako nová 

skutočnosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Janko,  

chceš nejak reagus reagovať? Alebo potom budeme. 

Zozbierame všetky podnety a potom zareagujeme.  

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Len veľmi krátko.  

Najskôr sa ospravedlňujem za ten skrinšot 

(screenshot), veľmi ma to mrzí, ale neviem to celkom 
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ovládať. To pozadie som si chcela zmeniť tak, ako mnohí 

z vás.  

K veci.  

Kolegovia, veľmi ma mrzí, že u nás v Karlovej Vsi sa 

nejako markantnejšie nepreukáže úbytok tých bilbordov 

(bilboardov), lebo je to asi tým, že už sme narazili na 

nejaké samosprávne limity a my sme tu už urobili naozaj 

veľký kus práce v Karlovej Vsi.  

Ale práve preto, že sme urobili a viem, čo to obnáša, 

tak dovoľujem si aj na tomto fóre povedať, že mimoriadne 

oceňujem tú ťažkú diplomaciu, ktorú musel teda magistrát 

v tomto konaní, alebo v tejto pri príprave tohoto materiálu 

vystupovať a že dosiahol to, čo dosiahol. Je to naozaj 

veľký pokrok v tejto veci.  

Takže veľmi pekne ďakujem a mimoriadne oceňujem. Aj 

keď teda ma mrzí, že v Karlovej Vsi sa to až tak veľmi 

neukáže.  

No, chcem ešte reagovať aj na pána kolega Buociku, 

Buocika, pardon, že nie všetky stavebné úrady 

nespolupracujú, náš určite a dúfam, že aj iné s magistrátom 

v tejto veci aktívne spolupracujú, lebo bez tej spolupráce 

to nejde. To jednoducho nejde. tieto v 
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A posledná vec, ktorú chcem povedať, že pani 

starostka Kolková má naozaj pravdu. So súkromnými 

pozemkami, pre tých z vás, ktorí ste sa nezúčastňovali 

prezentácií, je to naozaj veľmi ťažké, lebo ak žiadateľ 

splní podmienky, tak stavebný úrad musí vydať povolenie na 

postavenie bilbordu (bilboardu), ak má ten žiadateľ všetky 

potrebné dokumentácie, vrátane nájomnej zmluvy platnej 

k vzťahu k pozemku.  

A tuná sa v zásade tiež treba pochváliť magistrát, že 

pripravuje aj tie regulatívy, o ktoré sa budeme môcť, 

dúfam, v budúcnosti oprieť a že, že čoskoro to proste vojde 

do nejakej platnosti, aby sme sa mohli na niečo záväzné 

odvolať.  

Takže veľmi pekne ďakujem za kus roboty urobenej na 

tomto poli. Vzhľadu nášho mesta to určite pomôže. Možno 

v tej pokladnici asi nie, ale vzhľadu určite áno.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Kar Karlova Ves je v tomto akože pionier 

v odstraňovaní bilbordov (bilboardov) a musím povedať, že 

sme čerpali aj z ich skúseností. To treba povedať.  
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Pán poslanec Buocik,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Veľmi krátko.  

No tie stavebné úrady, ktorých sa to týkalo, tie 

veľmi dobre vedia, že ktoré sú to, ktoré nespolupracujú.  

Ja som zabudol v tom svojom príspevku oceniť to, 

alebo povedať to, že v Ružinove je reklamných zariadení 

okolo tritisíc a viac. Z Ružinova ich naozaj vďaka tejto 

dohode zmiznú desiatky a Ružinov teda na rozdiel od 

Karlovky má šťastie v tom, že ak sa nemýlim, zostanú ich 

tam, no jednotky, do desať.  

Takže, to je ako keby, ešte aj te, ešte aj ten 

lokálny bonus je, je, je vynikajúci.  

Takže, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová,  
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s faktickou. 

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

Tiež ja som osobne podpisovala desiatky odstránení, 

takže myslím si, že stavebný úrad koná v medziach zákona 

a v záujme toho, aby sme čo najviacej, keď môžem poprosiť 

pána Mazúra, aby povedal, že v koľkých tých veciach, alebo 

v tých konaniach naozaj Staré Mesto zobralo na seba dokonca 

poručníctvo na to, aby mohli byť tie reklamné stavby 

odstránené, pretože si to zákon vyžadoval v podstate ten 

úkon, medziúkon toho, kto by zastupoval neznámeho 

vlastníka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás poprosím ešte o doplnenie informácie, či je 

možné, či mesto môže ísť aj do preverovania stavebných 

povolení, napríklad s mestskej, s mestskou časťou 
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Petržalka. Konkrétne ma zaujíma bilbordov (bilboardov), 

ktorý je postavený na pozemkoch Incheby, vytŕča nad Most 

SNP a naozaj brutálnym spôsobom zacláňa ten výhľad na, na 

hrad.  

Podľa mojich informácií z polície, tam nemohlo byť 

súhlasné stanovisko polície, pretože tá vzdialenosť toho 

objektu od telesa mostu nie je sto metrov.  

Takže, ja vás, ja sa chcem spýtať, či je možné 

dodatočné preverovanie stavebných povolení? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ešte ďalej. 

Dobehnime to. 

Pán starosta Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som tiež chcel pochváliť aktivitu mesta vo 

vzťahu k bilbordom (bilboardom), hoci pravda je to, ako 

kolegyňa Danka Čahojová povedala, nie každej mestskej časti 
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sa to doz sa to nejakým spôsobom odrazí a ľudia to vnímali 

ako, ako nejakú aktivitu celomestskú a niekedy reagovali. 

Ale u nás sú stále akože, u nás konkrétne v Záhorskej tej 

bilbordov (bilboardov) je veľa.  

Treba však povedať ale jednu vec. U nás, my sme 

takisto, možnože Karlovka je pionier, my sme možno menší 

pionier, pretože sme možno menšia mestská časť, ale takisto 

u nás nie je ani jeden bilbord (bilboard), ktorý by bol na 

pozemku mestskej časti, alebo magistrátu. Všetky sme, so 

všetkými sme sa vysporiadali.  

V čase čé, to bolo obdobie asi pred štyrmi, šiestimi 

rokmi, doposiaľ stále sú aj nejaké súdne spory, kde 

Asociácia reklamy, keďže neboli označené, proste prebehlo 

odstránenie bilbordov (bilboardov) za, za asistencie tej 

Asociácie reklamy. Samozrejme, obrátili sa vlastníci, ktorí 

povedali, že ale to sú veci, ktoré proste v zmysle te 

terajšieho zákona, teda tých súdnych procesov idú.  

Ja som chcel iba povedať, že my vieme, alebo mesto 

dokáže a urobilo veľký krok vo vzťahu k dohode s týmito 

bilbordovými (bilboardovými) spoločnosťami, hoci myslím si, 

že by malo pokračovať v tom a postupne, keď to bude možné, 

vypovedávať tieto zmluvy a nie nejakým spôsobom ich iba 

limitovať. Ale normálne ich zrušiť, aby tie zmluvy 

s bilbordovými (bilboardovými) spoločnosťami neboli. 
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Rozumiem za na vzťah k pokladnici, ale bez ohľadu na 

to, takisto sme pristúpili k tomu my a tiež z toho nemáme 

teda momentálne, pokiaľ sa týka bilbodov (bilboardov) 

žiaden príjem. 

Ale to znamená, vieme riešiť primerane tie naše poje, 

pozemky.  

Ale čo je veľký problém, to sú naozaj súkromný 

vlastníci, súkromné pozemky,a tu je jediná šanca a tu by 

som chcel možno požiadať niektorých kolegov, ktorí sú, 

okrem toho, že sú mestskí poslanci, sedia aj v národnej 

rade, naozaj, to je už taká vyššia legislatívna forma, 

ktorá by mala dať naozaj väčšiu kompetenciu obciam na, na 

povedzme tento, tento druh stavieb. Rozumiem novele 

stavebného zákona, ktorá bude možno riešiť iný proces, ale 

určite takýto vzhľad, hlavne ten bilbordový (bilboardový), 

alebo estetický by mal byť viac v kompetencii priamo mesta. 

My máme nástroje, respektíve mesto, alebo obce, ktoré 

sú regulolátor, tvorcovia územného plánu, že to vedia 

nejakým spôsobom robiť. Čiže, tu je tiež, taký by som 

povedal ďalší apel.  

Ja viem, že tie, tie témy tu odznievali ako naozaj aj 

súčasťou zmien územného plánu by mali byť takisto aj 

výrazná regulácia hlavne na tých mestských pozemkoch, ale 
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aj na tých súkromných, aby proste tieto, takéto stavby tam 

nemohli byť. 

Čiže, z taký, jednoduchý záver. Super aktivita. Treba 

riešiť súkromné pozemky. A zapojiť naozaj, či už cez 

stavebný zákon, alebo národnú radu, aby bola väčšia 

kompetencia v rukách samosprávy a možno aj mestských častí 

na to, kde tie bilbordy (bilboardy) budú, aby sme boli 

naozaj reálne pravdivo  zodpovední voči tým ľuďom, pretože 

veľakrát nás obviňujú, že bilbordy (bilboardy) existujú, 

ale naozaj nevieme s tým reálne nič robiť. Preto či už 

polícia, alebo krajský dopravný inšpektorát, alebo 

vlastníci s touto stavbou súhlasia.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Vetrák.  

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

Ja len krátko chcem zareagovať, nakoniec už aj pán 

kolega to hovoril, že aktuálne je v národnej rade 

predložený jeden, jedna novela zákona, ktorá sa snaží 
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určitým spôsobom vysporiadavať s tým reklamným smogom, 

ktorý všetci pociťujeme navôkol nás.  

Je aj otvorená diskusia. Veď nakoniec aj pán primátor 

je naklonený tomu, alebo teda sám sa o to zasadzuje, že aby 

sa aj zdaňovala tá vonkajšia reklama oveľa prísnejšie ako 

doteraz.  

Uvidíme, že či nejakým poslaneckým návrhom 

predbehneme tú reformu financovania samosprávy, lebo zatiaľ 

ministerstvo financií uprednostňuje skôr ten variant, že to 

bude v rámci balíka finan, teda reformy financovania 

samosprávy.  

Ale ak sú nejaké vážnejšie zmeny do stavebného zákona 

a zásahy, tak je dobré naozaj s podpredsedom pre 

legislatívu, pánom Hollým  o tom rokovať a zo strany ZMOSu 

(ZMOS) alebo  Únie miest a podobne. Bude to efektívnejšie, 

ako (gong) takým individuálnym poslaneckým návrhom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Polakovič. 
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To znamená, že je v červenom. Čo to znamená 

z hľadiska rokovacieho poriadku? Teraz neviem ako to je 

nastavené tento softvér (software)? 

Organizačné? 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  organizačné oddelenie: 

On mal teda ten príspevok, len nepovedal celý ten 

návrh, takže sme ho aj vyzvali, aby sa prihlásil a nakoniec 

povedal celý návrh s po zmeny  

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

Teda môžem ísť na koniec. Tým, že sú ďalší, tak 

poprosím, asi ma len teraz zaraďte na koniec. Tak ja sa 

odhlásim.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja som myslel, že to povie celý ten návrh tesne 

predtým ako odovzdám slovo návrhovej komisii, aby potom už 

to fungovalo. Dobre? 

Tak ako, úplne posledné to prečíta.  

Pán poslanec Strapák,  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa veľmi chcel poďakovať za túto iniciatívu 

a špeciálne aj Jankovi Mazúrovi za, za túto enormnú snahu, 

ktorú vyvinul.  

My v Ružinove tak troška bojujeme na podobnej fronte. 

Snažíme sa, poslanci Ružinova, na odstránení jednej 

bilbordovej (bilboardovej) aleje na, na plote Trhovisko 

Miletičova. Dokonca sme petíciu urobili cez tisíc ľudí ju 

podpísalo a a a stavebný úrad troška tak koná veľmi, veľmi 

pomaly sa nám zdá. A teda naozaj vidím, že je to fakt veľký 

problém s týmito bilbordami (bilboardami) bojovať 

a a naozaj musím poďakovať, že, že sa toto podarilo. To je 

fakt super. Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa.  

To znamená, že neviem či chceme, ja, ja neviem, či to 

má význam, akože roztáčať nejakými odpoveďami na otázky.  

Pani Pätoprstej určite tú vec zodpovieme. Ja by som 

pravdepodobne išiel ďalej akože, aby sme sa necyklili. Mám 

pocit, že to boli skorej konštatovania, ako nejaké otázky.  
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Zachytil som iba pani Pätoprstej, ktorej to, ktorú 

zodpovieme potom, lebo aj tak ju presne nevieme teraz, 

podľa mňa. 

Že ak to nevadí, poďme poprosiť pána Polakoviča nech 

prečíta ten, ten, ten zoznam a poďme ďalej.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No ja som si na seba uplietol pekný bič. 

Poprosím pána Mazura, keby zaprezentoval mi, mi sme 

si spravili 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Troška hlasnejšie, Igor. Málo ťa počujeme.  

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

My sme si spravili takú porovnávaciu tabuľku, ktorú 

teraz môžte vidieť a vlastne v nej sú vyznačené tie, tie 

zmeny.  

Čiže, ja budem čítať hlavne tie zmeny, pretože tá, tá 

vlastne tá pôvodná tabuľka sa nahrádza novou, kde sú tieto 

zmeny teda uvedené.  
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Ja si to teda tiež otvorím, lebo to budem u seba asi 

vidieť lepšie, takže ešte mi dajte sekundu. Dobre. 

Čiže, v prípade bilbordov (bilboardov) kra, 

v katastri Dúbravka, cé (C) 2727/18,  cé (C) 2727/19 sa 

vlastne mení typ rekla, typ objektu na, na megabord 

(megaboard), bol pôvodne nesprávne uvedený. 

Rovnaké katastrálne územie, pozemok cé (C) 2963/1,  

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. zástupca riaditeľa magistrátu: 

Prepáč, Igor, preruším ťa. Naopak. To toto je pôvodná 

na ľavej strane, na pravej strane je nová. Čiže tu bol 

megabord (megaboard), zmenil sa na šesť na tri. 

Ospravedlňujem sa. Dobre?  

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

Dobre. 

Takže ďakujem veľmi pekne.  

Čiže, takto naopak to meníme. Čiže mení sa vlastne na 

stály rozmer šesť na tri.  

Rovnako katastrálne územie Dúbravka, pozemok cé (C) 

3026/5 a tiež pozemok cé (C)  3026/50 rovnako meníme 

megabord (megaboard) na veľkosť šesť na tri.  
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Potom katastrálne územie Karlova Ves E 20776 a cé (C)  

388/153 tam sa znova mení z megabordu (megaboard) na šesť 

na tri.  

Ideme ďalej. Máme katastrálne územie Nové Mesto, kde 

teda v tom novom návrhu na pozemku E 13328 a E 13329 meníme 

megabord (megaboard) znova na šesť na tri.  

Katastrálne územie Petržalka, parcela cé (C)  4700 

meníme megabord (megaboard) na správny typ šesť na tri. 

Katastrálne územie Petržalka, parcela E 972 a E 973 

znova meníme megabord (megaboard) na správne označenie šesť 

na tri. 

Katastrálne územie Petržalka, cé (C)  2150/1 megabord 

(megaboard) sa mení na šesť na tri. 

Petržalka cé (C)  2 5221/29 a E 5937/2 meníme 

megabord (megaboard) znova na šesť na tri. 

Teraz tu máme plochu, ktorá bola vypustená. Čiže 

vymazaná z tej tabuľky, a to je teda pôvodne to bolo Staré 

Mesto cé (C)  1707/4 a cé (C) 22344/2, bol to pôvodne 

megabord (megaboard). Táto plocha sa vypúšťa.  

Staré Mesto cé (C)  28822/44, znova megabord 

(megaboard) tá, tá, táto plocha sa z nájmov vypúšťa. Čiže, 

sa vlastne neprenajíma.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 439 

Máme potom katastrálne územie Vajnor na parcele E 

571/105, máme tu opravu z megabordu (megaboardu) na šesť  

na plochu šesť krát, šesť krát tri. 

Vrakun, Vrakuňa, parcela cé (C)  1238, vlastne 

rovnaká oprava, megabord (megaboard) na správny rozmer šesť 

krát tri.  

Potom tu máme tiež tri plochy, ktoré sa z tých nájmov 

vypúšťajú, to všetko sú Karlova Ves a všetko sú sitylajty 

(citylighty). A ide o parcely cé (C)  2985/2 v týchto troch 

prípadoch.  

Dobre. (gong) Potom máme ešte k tej pôvodnej tabuľke 

máme vlastne upresnenie. Pôvodne sme tam mali uvedené, že 

tie sitylajty (citylighty), ktoré boli v podchode na 

Hodžovom ná, na Hodžovom, Hodžovom námestí, ak tomu správne 

rozumiem, ak nie, tak pán Mazúr ma opraví. Tak sa vlastne 

upresňuje pre, konkrétna parcela a upresňuje sa aj list 

vlastníctva. Čiže tam máme toto, toto ujasnenie.  

A potom tu máme teda doplnených deväť pozemkov. Čiže 

vlastne pribudne nám päť naviac. A tie zmeny sú teda 

vyznačené zelenou.  

Tak máme katastrálne územie Ružinov, kde sa prenajíma 

pacela cé (C)  21949/25, cé (C)  21949/4 a tam tá plocha je 
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vlastne megabord (megaboard), alebo teda bigbord 

(bigboard). 

Rovnako katastrálne územie Ružinov parcela E 22 

22179/200 a E 21329/100 rovnako megabord (megaboard). 

Nivy parcela cé (C)  21844/2 rovnako megabord 

(megaboard). 

Petržalka, katastrálne územie Petržalka, parcela cé 

(C)  58 5081/11 a cé (C)  5081/2 megabord (megaboard). 

Karlova Ves, E 20777 megabord (megaboard). 

Nové Mesto, parcela cé (C)  17029/1 to je rozmer šesť 

na tri. 

Katastrálne územie Nivy, parcela cé (C)  15293/10 

rozmer, alebo teda typ šesť na tri. 

Petržalka, parcela E 630/1 a parcela E 663 rovnako 

typ šesť na tri. 

Potom tu ešte máme jeden sitylajt (citylight), ktorý 

pribudol, kataster, v katastrálnom území Staré Mesto, je to 

cé (C)  7347/1. 

A to by malo byť všetko.  
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Ja sa ospravedlňujem, že takýmto spôsobom to musíme 

dopĺňať. Opakujem, že teda tie jednania ešte prebiehali 

včera a vlastne na druhej strane sa odstráni oveľa viacej 

bilbordov (bilboardov) a iných stavieb.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak osobitne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem 

Takže,  

Mgr. Ján   M a z ú r ,   PhD. zástupca riaditeľa magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Ja, ja sa chcem ospravedlniť. Ešte možno teda, aby 

sme to naozaj mali všetko on d rekord (on thr record) 

správne treba ešte povedať, že v tomto v položke 

tridsaťdeväť Vrakuňa bola pôvodne uvedená s týmto, s touto 

parcelou. Pribudla tam ešte parcela E 806/2. 

Čiže, je to len technická oprava.  

A takisto pribudol tuto nový list vlastníctva k tomu, 

lebo tam je presah, to isté vlastne tuto v Petržalke, kde 
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sa vlastne pribudli parcely cé (C)  5222/42, cé (C)  

5222/74.  

A to myslím, že je potom všetko.  

Ospravedlňujem sa za tú zmenu na poslednú chvíľu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Myslím, že odo, tak sme boli dohodnutí, že ide rovno 

slovo návrhovej komisie po tomto.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Čiže, nahrádzame kompletne prílohu číslo jedna 

k uzneseniu v tom, v tom znení, v akom sme to, s tými 

úpravami, v akom sme ich počuli pred pred chvíľou. 

Čiže, najprv budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

a doplňujúcom návrhu. 

Pán primátor,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 24-Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných 
vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod 
reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, 

spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 
 

návrh p.Polakoviča 
 

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

 

Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   
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M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 

G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer 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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

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

 

koniec poznámky)  
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia už s tou 

schválenou prílohou, ktorú sme si pred malou chvíľou 

schválili.  

Čiže, návrh uznesenia,  

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje  

po prvé, uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných 

vzťahov so spoločnosťou Akcent Bigbord (Akzent BigBoard), 

ktorej predmetom bude znížiť počet reklamných plôch typu 

bilbord (bilboard), bigbord (bigboard), megabord 

(megaboard) a informačných tabúľ typu ierpé (IRP) na 

pozemkoch vo vlastníctve  a v priamej správe hlavného mesta 

Bratislavy, čo predstavuje približne šesťstopäťdesiat 

reklamných a informačných plôch,  
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tiež uzatvorenie štvorročnej nájomnej zmluvy pre reklamné 

stavby typu sitylajt (citylight) a megabord (megaboard) na 

deväťdesiatich šiestich reklamných stavbách,  

vysporiadanie a urovnanie finančných záväzkov v hodnote 

jeden milión Eur  

a urovnanie existujúcich súdnych sporov vo vzťahu 

k pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, čo je teda súdny 

spor o zaplatení istiny v sume dva milióny 

dvestoštyridsaťšesťtisícdvestoosemdesiattri Eur aj 

osemdesiatdeväť eurocentov z titulu náhrady škody,  

lebo to je všetko v tom bode jedna zhrnuté. Nie od slova do 

slova, ale v tom zmysle uznesenia.  

A bod dva je ako prípad hodný osobitného zreteľa budeme 

schvaľovať nájom častí pozemkov spoločnosti Akcent Bigboard 

(Akzent Bigboard), a to v tom zmysle v akom je to uvedené 

v návrhu uznesenia, teda pri sitylajte (citylighte) je to 

dvestopäťdesiat euro na rok, v tej sume pri megaborde 

(megaboarde) je to dvetisíc euro na rok a pri reklamnej 

plochy, ploche stavby typu šesť krát tri je to päťsto euro 

na rok, pri čom reklamná stavba môže mať aj viac plôch. 

A s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

Je to osobitný zreteľ, čiže tri pätiny všetkých 

poslancov sú potrebné na schválenie. 
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Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem všetkým. Veľmi pekne ďakujem, samozrejme, aj 

tým, ktorí na tomto pracovali, aj Jánovi Mazúrovi, veľmi 

skvelé. Aj vám všetkým za podporu.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.24-Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných 
vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod 
reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, 

spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 
 

hlasovanie o celku v znení prijatých zmien  
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič   

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   

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

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a 

návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod 

reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, 

spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

1. uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov so 

spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 

Bratislava, IČO 44540957, ktorej predmetom bude: 

- znížiť počet reklamných plôch typu „billboard“, 

„bigboard“, „megaboard“ a informačných tabúľ typu 

„IRP“ na pozemkoch vo vlastníctve a v priamej 

správe hlavného mesta SR Bratislavy, čo predstavuje 

približne 650 reklamných a informačných plôch, 

- uzatvoriť 4-ročnú nájomnú zmluvu pre reklamné stavby 

typu „citylight“ a „megaboard“ na 96 reklamných 

stavieb, 

- vysporiadať a urovnať finančné záväzky v hodnote 1 

000 000,00 Eur. Nová pohľadávka hlavného mesta SR 

Bratislavy v plnom rozsahu nahradí pôvodnú spornú 

pohľadávku hlavného mesta SR Bratislavy za užívanie 

všetkých pozemkov hlavného mesta SR Bratislavy na 

umiestnenie reklamných stavieb, ktoré vlastní alebo 

v minulosti vlastnila spoločnosť Akzent BigBoard, 

a.s., 

- urovnať existujúce súdne spory vo vzťahu k pozemkom 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pričom 

zo strany hlavného mesta SR Bratislavy sú to spory 

o vypratanie nehnuteľností a zo strany spoločnosti 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 451 

Akzent BigBoard, a.s., je to súdny spor o 

zaplatenie istiny v sume 2 246 283,89 Eur z titulu 

náhrady škody, 

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 častí pozemkov 

definovaných v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto uznesenia, spoločnosti Akzent BigBoard, 

a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO 44540957, 

nájom za 1 reklamnú plochu na reklamnej stavbe typu 

citylight je 250,00 Eur/rok, nájom za 1 reklamnú 

plochu na reklamnej stavbe typu megaboard je 

2 000,00 Eur/rok, nájom za 1 reklamnú plochu na 

reklamnej stavbe typu 6x3 je 500,00 Eur/rok, pričom 

reklamná stavba môže mať viac plôch, 

s podmienkami: 

1. Dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov bude účastníkmi 

dohody podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najskôr deň 

nasledujúci po dni nadobudnutia platnosti a účinnosti 

dohody o urovnaní vzťahov, najneskôr však do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
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3. V prípade, že dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov 

alebo nájomná zmluva nebude spoločnosťou Akzent 

BigBoard, a.s., ako účastníkom dohody o urovnaní 

vzájomných vzťahov 

 

Príloha: 

Príloha č. 1: Nájom pozemkov 

 
k. ú.  pozemok LV typ plochy 
Karlova Ves "E" 20792 4971 megaboard, 

bigboard 
2 

Nové Mesto "C" 17029/1 1 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "E" 5403/13 4833 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "E" 6001/10 4833 megaboard, 
bigboard 

3 

Petržalka "E" 989, "C" 
4704/2 

4833, 
1748 

megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 4699/1 1748 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 4361/1, "C" 
4361/3 

1748 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "E" 5377 4833 megaboard, 
bigboard 

3 

Petržalka "C" 5947/58 1748 megaboard, 
bigboard 

1 

Petržalka "C" 5947/58 1748 megaboard, 
bigboard 

1 

Petržalka "C" 5947/10 2644 megaboard, 
bigboard 

1 

Petržalka "C" 5105/227, "E" 
5854, "E" 2775 

2021, 
4833 

megaboard, 
bigboard 

3 

Petržalka "C" 5287/42 1 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 5287/37 1 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 5947/83 2644 megaboard, 
bigboard 

3 
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Petržalka "C" 5221/1, "C" 
5222/42, 
"C"5222/74 

2644, 
1748 

megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 5947/12, "C" 
5947/85 

2644, 
1748 

megaboard, 
bigboard 

3 

Petržalka "C" 5068/1 1748 megaboard, 
bigboard 

1 

Petržalka "C" 5105/178 2644 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 5947/1, "C" 
5947/85 

1748 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 3080 2644 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 3336/7 1748 megaboard, 
bigboard 

2 

Rača "E" 17491 400 megaboard, 
bigboard 

1 

Ružinov "C"21949/25, "C" 
21949/4 

326 megaboard, 
bigboard 

1 

Trnávka "C" 17007/3, "E" 
17008/100 

1, 
5109 

megaboard, 
bigboard 

2 

Ružinov "E" 22179/200, 
"E" 21329/100 

7868, 
9062 

megaboard, 
bigboard 

1 

Nivy "C" 21844/2 797 megaboard, 
bigboard 

2 

Petržalka "C" 5081/11, "C" 
5081/2 

2644 megaboard, 
bigboard 

3 

Karlova Ves "E" 20777 4971 megaboard, 
bigboard 

1 

Dúbravka "C" 2727/18, "C" 
2727/19 

5920 6x3 2 

Dúbravka "C" 2963/1 847 6x3 2 

Dúbravka "C" 3026/5, "C" 
3026/50 

847 6x3 2 

Karlova Ves "E" 20776, "C" 
3888/153 

4971, 
46 

6x3 1 

Nové Mesto "E" 13328, "E" 
13329 

5567 6x3 2 

Petržalka "C" 4700 1748 6x3 2 

Petržalka "E" 972, "E" 973 4833 6x3 3 

Petržalka "C" 2150/1 1748 6x3 2 

Petržalka "C" 5221/29, "E" 
5937/2 

2644, 
4833 

6x3 1 
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Vajnory "E" 571/105 5389 6x3 2 

Nové Mesto "C" 17029/1 1 6x3 2 

Nivy "C" 15293/10 1 6x3 2 

Vrakuňa, 
Ružinov 

"C" 1238, "E" 
806/2 

1327, 
8342 

6x3 2 

Petržalka "E" 630/1, "E" 
663 

4833 6x3 3 

Nivy "C" 15293/10 1 citylight 2 

Nivy "C" 21915 797 citylight 2 

Nové Mesto "C" 23013/1 5567 citylight 2 

Petržalka "C" 5947/93 2644 citylight 2 

Rača "E" 17310/2 1 citylight 2 

Staré Mesto "E" 21714/1 8925 citylight 2 

Staré Mesto "E" 21546 8925 citylight 2 

Staré Mesto "C" 7347/1 10 citylight 2 

Staré Mesto "C" 7347/1 10 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21786/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21853/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21425/2 8925 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21358 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21358 1656 citylight 2 

Staré Mesto "E" 21360 8925 citylight 2 

Staré Mesto "E" 21360 8925 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21346 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21352 1656 citylight 2 
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Staré Mesto "C" 21386/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "E" 3290/2 8925 citylight 2 

Staré Mesto "C" 3250/54 8925 citylight 2 

Staré Mesto "E" 21545/1 8925 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21351 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21753/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21753/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21753/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21361/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21425/1 8925 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21378/7 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 9165/22 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21853/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21719 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21723 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21786/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21746, "E" 
21756 

1656, 
8925 

citylight 2 

Staré Mesto "C" 21748/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21748/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21361/1 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21361/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21361/2 1656 citylight 2 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 

1656, 
8925 

citylight 1 
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21550, 3313 
Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 

8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8926 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8927 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8928 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8929 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8930 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8931 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8932 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8933 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8934 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8935 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8936 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8937 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8938 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8939 

citylight 1 

Staré Mesto "C" 21753/4, "E" 
8313/2, 21551, 
21550, 3313 

1656, 
8940 

citylight 1 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyhlasujem obedovú prestávku, myslím, že za päťdesiat 

minút to zvládneme, takže začneme o štrnásť nula nula. 

Kľudne sa tam prihlasujte potom aj skorej, aby keď máte 

nejaký problém, pomôžu vám naši to odstrániť. Dobre? Budú 

pri, budú tam pripravení.  

Takže, štrnásť nula nula začíname.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(prestávka: od 13.10 do 14.02 h) 

 

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ SKÚŠKA PRIPOJENIA 
A ÚČASTI POSLANCOV A POSLANKÝCH MSZ 
PO OBEDŇAJŠEJ PRESTÁVKE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

...hlasovanie, aby to každému fungovalo a hlavne, aby 

sme vedeli, či má nejaký problém niekto. Takže poprosím vás 

skúste skúšobne pre, poprosím vás o prezenčné hlasovanie.  
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Nech sa páči. Teraz. A zároveň skúšobné, no. 

(Prezentácia.) 

Ak nikto ne nesignalizuje žiadny problém. 

(poznámka: počuť ženský hlas „neni po, v je v pohode, 

že to bolo hlasovanie k bodu číslo dvadsaťpäť?“) 

Nie, to to. Prezenčné hlasovanie po obednej prestávke 

tam bolo. Takže je to v poriadku.  

(poznámka: počuť ženský hlas „Jáj. To už sme vybavili 

teda.“) 

Dvadsaťpäť je hotové, hej.  

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Prezentácia po obednej prestávke  

 Prítomní: 32 Áno 21 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 8 

 
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   

J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 
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P. Strapák ZDRŽAL SA  L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky NEHLASOVAL 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  NEHLASOVAL 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 NEHLASOVAL 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

R. Jenčík NEHLASOVAL O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ja trošku 

budem ešte dojedať, som nestihol, ale myslím že to nijakým 

spôsobom nezruší moju perfomác (performance) na dnešnom 

zastupiteľstve. 

 

 

BOD 44 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že bod dvadsaťpäť, Správa o výsledkoch 

kontrol.  

Prepáčte. Po obede by mali byť asi podľa poriadku, 

aby som bol úplne presný, ospravedlňujem sa. Po obede by 

sme mali ísť s, nesedí mi to. S poslaneckými.  

(poznámka: počuť mužský hlas „Interpelácie?“) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak. Tak taký je zvyk náš, že vždy po obede ideme 

s poslaneckými interpeláciami.  

Takže, nech sa páči,  

pán poslanec Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dovoľte, aby som vás interpeloval vo veci žiadosti 

obyvateľov z našej mestskej časti. Ide konkrétne 

o vlastníkov a užívateľov bytov na Vajnorskej ulici čísla 

64 až 78.  

Oni sa obrátili na hlavné mesto ešte s pôvodnou 

žiadosťou 2. úna 2020, kde teda žiadajú o zámenu časti 

pozemkov, nakoľko hlavné mesto užíva bez právneho titulu 

časť ich pozemku. Všetky tie veci sú vysvetlené v tej 

žiadosti. Nakoľko nedostali doteraz odpoveď, obrátili sa 

teraz v januári ešte na vás vo forme opätovnej žiadosti 

a petície a chcel by som teda vedieť v akom stave je 

riešenie tejto žiadosti, ale ich, či im bude vyhovené, či 

takýto materiál bude posunutý do zastupiteľstva a taktiež 

v akom stave je riešenie tejto konkrétnej petície.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme zodpovieme.  

Dúfam, že to už niekde fičí po magistráte.  

Pán poslanec Jenčík,  

nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som tiež teraz dobehol, sa ospravedlňujem. 

Ja by som mal dve veci, pán primátor.  

Jedna je v krátkosti. Zástavka Rusovce. To by som sa 

chcel informovať, teda interpelovať vás, že my máme nejaký 

harmonogram, že kedy v Rusovciach na Balkánskej zástavka 

Hajová, Hajová, Kováčová smer Jarovce, že kedy sa bude 

obmieňať?  

A druhá vec. To by som vás poprosil, to som si aj 

napísal.  

Chcel by som vás interpelovať vo veci vybudovania 

vodovodnej kanalizačnej prípojky pre mestskú pláž Tyršák, 
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ktorú v objeme devätnásťtisíc euro pre bévees (BVS) buduje 

spoločnosť Infra servisis (Infra services) a či túto 

prípojku bude platiť spoločnosť, ktorá, ktorá prevádzkuje 

Tyršák, alebo to bude na náklady mesta, alebo akým spôsobom 

(gong) bude, bude prefinancovaná táto prípojka? 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Odpoveď, odpoveď by som poprosil písomne potom keď sa 

dá. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Samozrejme. Odpoveď písomne. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ak nemáme ďalšie interpelácie, poďme, poďme rovno 

ďalej. respektíve, nikto neni prihlásený.  

 

 

BOD 25 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže keď je to v poriadku a všetkým funguje všetko 

čo má, poďme na bod číslo dvadsaťpäť. Ide o Správu 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Dohodli sme sa s kontrolórom, že to pôjdeme akože bez 

bez predstavenia. 

Iba ja chcem pripomenúť jednu vec, možno pán 

kontrolór ma upresní, že riešime v tomto bode aj to, že my 

nejakým spôsobom odhlasovaním týmto aj schválime to, že 

bude pán kontrolór kontrolovať žiadosť ministerstva 

zdravotníctva a po dohode s ministerstvom zdravotníctva 

sedemdesiatjedna, nejakú časť zo sedemdesiatjedna 

existujúcich momiek (MOM), takzvaných mobilných odberových 
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miest, ktoré, ktoré v Bratislave máme a ktoré oni nestíhajú 

kontrolovať. Sú tam nejaké prísne pravidlá, za ktoré oni 

vyplácajú tým súkromným zriaďovateľom peniaze a musia byť 

dodržiavané.  

Čiže, otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán poslanec Vagač, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som teda bol rád, keby sa mohol pán kontrolór 

trošku bližšie vyjadriť. 

Ja som si pozeral túto jeho správu a musím povedať, 

že je celkom podrobne spravená a dosť obsažná. Priznám sa, 

že, že niekedy som bol až prekvapený, aké veci sa našli v r 

v rámci MARIANUMu (MARIANUM)  a poviem len jednu vec ako za 

všetkých a možno by pán kontrolór mohol povedať aj viac.  

Proste, zákazka pre doda dodávateľa Bedrock za kde 

bol finančný limit stoosemdesiattisíc Eur, ktorá ale bola, 

bola robená tak, aby, aby sa dalo obchádzať, tak bola ešte 

rozdelená na, na ďalších päťdesiattisíc.  
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Ja len budem citovať, čo napísal pán kontrolór, že on 

ho, tu píše, že, že v rámci viacerých obstarávaní v jednom 

kalendárnom roku, zákazka bola delená aj napriek tomu, že 

to bolo to isté miesto, to isté vecné plnenie vykonané tým 

istým dodávateľom. Zákazka sa rozdelila z hľadiska 

funkčného a vecného sa jednalo o to isté plnenie, a tak 

ďalej. 

To znamená, že, že sa zvolil spôsob a určenia 

predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú 

hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.  

Čiže, takýchto vecí je tam viac. možno by nás pán 

kontrolór mohol akože s týmto oboznámiť, lebo, lebo neviem, 

som to nepočítal na koľkých stranách to je, ale, ale tam 

boli aj nejaké nákupy a takéto veci.  

Čiže, poprosím.  

A hlavne, že, že ako sa potom s takýmito zisteniami 

akože nakladá. Lebo si myslím, že toto je nejaké 

obchádzanie zákona a jako s tým budeme robiť ďalej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán kontrolór,  
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máte slovo. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Takže čo sa týka kontroly spoločnosti MARIANUM, my 

sme kontrolovali obdobie 2019 a 2020. Pôvodne bola kontrola 

zameraná len na obdobie roku 2019 a potom na základe 

požiadavky pána primátora, kontrola bola rozšírená aj na 

obdobie roku 2020, kde sme hlavne sa pozerali aj na 

činnosti konkrétne za oblasť verejného obstarávania.  

Ja len čo sa týka spoločnosti MARIANUM poviem možno 

z pohľadu takého strategického, tá spoločnosť je akurát 

zrelá na na na také úplné prekopanie od základov. Lebo ak, 

ak ste si čítali túto správu, tak ste zistili, že viacmenej 

spoločnosť MARIANUM vykonáva v podstate pohrebnícke služby 

vrátane správy cintorínov, ale čo je zásadné, v minulosti 

čo je ten majetok, s ktorým hospodári spoločnosť MARIANUM, 

bol nie daný do, alebo nebol zverený do správy, ale bol 

prenajatý. Pôvodne to bolo rádovo niekoľko miliónov korún 

a v súčasnosti je to v podstate pred výška prenájmu dva 

celá deväť milióna Eur. Čo z nášho pohľadu je absolútne 

nelogické a dovolím si povedať, že je to taká umelá 

transakcia, lebo my jeden deň pošleme tranfer dva celá 

alebo nejak sedemstotisíc na činnosť a ten istý deň nám 
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spoločnosť MARIANUM tie isté peniaze vráti ako nájomné. To 

znamená, v podstate my z tých päť miliónov, ktoré ročne 

dávame do MARIANUMu (MARIANUM), tak dva celá deväť milióna 

sa nám vráti vo forme nájomného.  

Čiže, tu by sa žiadalo asi úplne to prekopať 

a povedať si okej, tak ten ma, tie cintoríny dáme do 

správy, alebo respektíve zveríme spoločnosti MARIANUM  

a nech to má zverené, tak ako iné príspevkové organizácie.  

Samozrejme, prečo to bolo v minulosti robené, to 

nikto nám nevedel zdôvodniť. My sa domnievame toho, že tam 

bola snaha v podstate dodržať zákon o rozpočtových 

pravidlách, ktorý hovorí, že päťdesiat percent, menej ako 

päťdesiat percent nákladov má byť kryté tržbami. Ma 

MARIANUM v zmysle týchto ekonomických ukazovateľov 

viacmenej deklaruje, že túto základnú podmienku spĺňa, ale 

nám počas kontroly nepredložil konkrétne údaje, z ktorých 

by bolo zrejmé, že táto skôr podmienka je splnená.  

Čiže, tu si my zastávame názor, že by to trebalo celé 

prehodnotiť a možno potom tú príspevkovú organizáciu 

transformovať na nejakú inú obchodnú spoločnosť.  

To je prvá vec.  

Druhá vec. 
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Čo si myslím, že sú zásadné zistenia, a napríklad je 

to aj porušenie zákona o účtovníctve, spoločnosť MARIANUM 

účtuje v troch účtovných sof softvéroch (softwar). 

V Pohode, v Norise a v nejakom Topsete (TOP-SET). Čiže 

každé nejaké účtovné stredisko má svoj účtovný sof systém. 

A čo je, čo je dôležité, v podstate zákon o účtovníctve 

hovorí, že účtovníctvo má byť vedené priebežne 

a preukázateľné. Ale oni v podstate nie ne ne nekonsolidujú 

ako keby každý mesiac, ale oni až na konci roku zhrajú 

všetky sys účtovné údaje z týchto troch účtovných systémov 

do jedného účtovného systému do Norisu a na základe toho 

robia účtovné závierky.  

Čiže, zase si myslíme, mal byť tam byť jeden účtovný 

systém, asi kompatibilný s účtovným systémom, ktorý vlastní 

hlavné mesto.  

Ďalej sme sa pozerali aj samozrejme na inventarizáciu 

majetku, na na to, že v podstate má povinnosť vykonávať, 

alebo tvoriť rezervný fond. Spoločnosť MARIANUM rezervný 

fond nevytváral podľa zákona, čiže je porušený zákon. 

Pozerali sme sa ako nakladajú aj s majetkom. MARIANUM  

má v majetku päť bytov. Prenajíma ich za tridsaťtri Eur. 

Mesačne od roku 2008 nebolo valorizované nájomné. MARIANUM 

vlastní aj taktiež jeden dom na pod Slavínom, ktorý využíva 

viacmenej ako skladisko pre údržbu toho Slavína.  
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Dokonca sme sa pozerali na, na ceny nájmov za hrobové 

miesta, porovnávali sme to s inými krajskými mestami 

a nevychádza, že by tie ceny boli vysoké, Košice majú 

vyššie, ale keď sme si to tak nejak prepočítavali, tak sme 

zistili, že niektoré činnosti MARIANUM  účtuje s dépéhá 

(DPH), iné mestá to účtujú bez dépéhá (DPH), čiže žiadame, 

aby MARIANUM v spolupráci s ministerstvom financií 

požiadalo metodiku, či majú byť účtové činnosti niektoré 

tie, tie služby hrobové miesta s dépéhá (DPH), alebo nie 

bez, alebo bez dépéhá (DPH). Je to možno banalita, ale 

ročne to robí stoštyridsaťdvatisíc Eur, ktoré takto 

MARIANUM odpa zaplatí do do štátneho rozpočtu.  

Taká strategická otázka je v podstate sú kapacita 

cintorínov, lebo v súčasnosti spravujú deväťdesiatjedna 

miest urnových miest a podobne. Čiže, deväťdesiatjedna 

miest, z toho ale sedemnásťtisíc miest je bez nájomnej 

zmluvy. To  znamená, my sme to tak nejak vyčíslili podľa 

súčasného cenníka, že reálne dvestotisíc im uteká ročne 

z toho dôvodu, že nie sú z titulu ne akož neexistuje 

nájomná zmluva. Preto má máme za to, že tie hrobové miesta, 

kde nie sú uzatvorené nájomné zmluvy, treba postupne 

vysporiadavať.  

Týmto by sa vyriešil ďalší problém, a to je to, že 

súčasná kapacita cintorínov postačuje na nejaké podľa 

zdrojov MARIANUMu (MARIANUM)  na nejaké štyri, päť rokov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 471 

dopredu a následne je potrebné skúmať, alebo zamýšľať sa 

nad novým pohrebiskom, ale ak by sa tých sedemnásťtisíc 

hrobových miest nejak prekontrolovalo a zistilo by sa, že 

možno nejaká kapacita z týchto hrobových miest by sa 

uvoľnila, čiže tým pádom by sme zase predĺžili obdobie, 

ktoré by nám pokrylo kapacitou voľné hrobové miesta.  

A čo s týka ďalších zistení, tak samozrejme, pozreli 

sme sa aj na, na verejné obstarávnie. Áno, pri tom verejnom 

obstarávaní sme narazili na problémy, ktoré sú podľa nášho 

názoru dosť zásadné z jedného prostého dôvodu, že jednak 

bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, ale jednak bol 

aj porušený zákon o zápis, ktorý vyžaduje, že v podstate, 

firmy, ktoré dodávajú niektoré služby pre, pre verejný 

sektor, mali by byť zapísané v registri partnerov verejného 

sektora.  

Ja nechcem prechádzať každé jedno naše zistenie po 

zistení, ale principiálne v podstate aj spoločnosť MARIANUM 

už v priebehu kontroly niektoré veci si uznala a od 1. 1. 

vydali už novú smernicu o verejnom obstarávaní. 

Čiže, niektoré veci si myslím, že sú priebežne, alebo 

začínajú sa riešiť. 

Samozrejme, my naše zistenia ak uznáme, že sú tak 

zásadné, postúpime tam, kde treba a je už potom len na vás, 

že, že vlastne čo ďalej s tým MARIANUMom (MARIANUM), ako 
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poslanci, ktorí máte v podstate tú právomoc rozhodovať 

o organizáciách, čo budete robiť ďalej. 

Ak sú ďalšie otázky, nech sa páči.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán kontrolór. 

Poďme ďalej. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

No ja som celkom nepochopila to, čo ste spomínali, že 

nie sú uzatvorené nájomné zmluvy. Oni na to berú nejaké 

úhrady? Lebo ak nie, tak potom by bolo dobré, keby ste aj 

overili, konkré, alebo si zobrali námatkovo nejaké 

konkrétne miesta, že či to naozaj neni nejaká, prepáčte za 

výraz, nejaká černota, že sa vyberajú financie, ale nie sú, 

nie sú v účtovníctve. To je moja prvá otázka, či ste si 

overovali niektoré konkrétne miesta, ktoré nemajú nájomné 

zmluvy?  

A druhá otázka k tej, k tým zverovačkám pozemkov. Tam 

treba, tam moja otázka je, že či vieme potom ale aj 

zabezpečiť, aby sa to zverovanie tých pozemkov nakoniec 

nevypomstilo mestu tým, že zrazu zistíme, že sa tam, že tam 
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došlo k nejakým predajom, alebo dlhodobým nájmom, ktoré sa 

potom nedajú, nedajú zrušiť tie nájomné zmluvy?  

Čiže toto je moja otázka. Tieto dve otázky na vás.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Miškanin, asi môžte rovno 

zodpovedať.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka hrobových miest, tak v podstate na strane 

dvadsaťštyri je jasne napísané, MARIANUM spravuje 

deväťdesiatjednatisícdeväťsto sedemstodeväťdesiatsedem 

hrobových, urnových a kryptových miest. Uza uzavretých 

nájomných zmlúv má sedemdesiattritisícstotri. Čiže z toho 

berie aj úhrady a sedemnástitisícsedemstopäť hrobových 

miest je bez nájomnej zmluvy. Čiže zá tieto  hrobové miesta 

nikto neplatí, ale na druhej strane, MARIANUM sa stará 

o všetky hrobové miesta. To znamená, 

deväťdesiatjednatisícsedemstodeväťdesiatsedem.  

A keď hovoríme, že takto reálne prichádza MARIANUM  

o cca o nejakých dvestotisíc, tak to, ten príjem, ktorý by 

mal, ak by v podstate na tých sedemnástitisícsedemstopäť 

hrobových miest boli uzatvorené nájomné zmluvy.  
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A čo sa týka zverovania pozemku. Viete, aj iné 

organizácie, ja neviem, napríklad békáíes (BKIS), alebo 

Mestské lesy majú zverené do správy pozemky a hospodária 

s nimi, myslím si, že celkom rozumne a nikto by si 

nedovolil predať, alebo nejak založiť tieto pozemky 

v prospech inej osoby, lebo jednak to nemôžu, a zá bez za 

súhlasu zastupiteľstva nie je možné, aby takto príspevková 

organizácia naložila s majetkom mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Haló. Prepáčte mi, niečo sa tu deje. Sa tu pospúšťali 

reklamy.  

Prosím vás, ďakujem pekne. Poďme ďalej. 

Pán poslanec Vagač s faktickou.  

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

Ďakujem pekne. 

Ale ešte chcem teda dopovedať. Tam je teda viacej ako 

aj celkový hospodársky výsledok na rovných osemtisíc Eur. 

Dole v tých strediskách sú v záporných číslach a tak ďalej.  

Čiže, naozaj to chce nejakú radikálne ako inú, iný prístup.  
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Ale akože nejdem teraz nejaké uznesenie tu akože 

kreovať, ale ja by som bol rád, keby sme toto nezobrali len 

na vedomie, ale toto musí mať nejakú ako keby dohru.  

A tak, ako povedal pán kontrolór, tak mali by sme 

dostať potom nejaký návrh, že ako  naložíme s MARIANUMom 

(MARIANUM),  akým spôsobom sa tieto veci akože zmenia. Lebo 

to, toto zistenie je naozaj akože zlé, akože veľmi zlé. 

A mali by sme, a nechcem teraz, skutočne nechcem teraz 

kreovať uznesenie a tu teraz dávať úlohy, ale aspoň keby 

sme dostali napríklad od primátora, alebo od riaditeľa 

magistrátu nejaké ubezpečenie, že do nejakého dátumu sa 

toto a toto spraví a tak ďalej.  Poprosím. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Možno ja k tomuto poviem jednu vec, alebo Ctibor 

Košťál, ty chceš ty povedať? 

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

Mô môžem ja. Lebo pár vecí som chcel povedať, že 

samozrejme, my sme počas posledného asi pol roka si všimli 

v MARIANUM niektoré veci, ktoré sme potom aj s pánom 
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kontrolórom si prechádzali, aj sme požiadali, aby 

kontroloval aj končiaci rok dvadsať dvadsať s tým, že sme 

na to upozornili aj pána riaditeľa pána Šramka, že niektoré 

veci sa ná, sa nám nepozdávajú a chceli sme si ich viac ako 

keby vysvetliť.  

Súčasťou toho celého je, že vy ste na, myslím že na 

decembrovom zastupiteľstve aj pre predlžovali jeho nejaký 

mandát do ďalších, do ďalšieho výberového konania. To je 

momentálne už vonku. Našou snahou je ako keby, aj ten 

inzerát je tak nastavený, aby sa vybral nový manažér, aby 

teda v oblasti, so skúsenosťami s riadenia podobných 

firiem, alebo teda kvalitný ekonóm, keďže vnímame, že tá 

firma, alebo respektíve tá organizácia potrebuje kva, 

hlavne kvalitného menežéra (manažéra) a ktorý bude riadiť 

ľudí, ktorí rozumejú potom tomu samotnému fachu.  

Potom ďalšia vec, ktorú so, ešte som chcel zdôrazniť 

je, že my sme požiadali aj pána Peschla, ktorý tu dneska 

ráno reprezentoval veci ohľadne Dopravného  podniku aj 

bévees (BVS), ktorý má na starosti me mestské podniky, aby, 

aby sa aj so svojim tímom pozrel na hospodárenie MARIANUM, 

respektíve, aby kontroloval dnes prebiehajúce verejné 

obstarávania, to mu momentálne prebieha.  

A takisto ako keby kontrolujeme tento aspekt a zas, 

jeho ako keby úlohou je aj zastaviť, prípadné nejaké veci, 
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ktoré, ktoré by neboli úplne v súlade s nejakým dobrým 

hospodárením.  

Takže ako, prijali sme nejaké opatrenia. A hlavne 

ideme do výmeny, výmeny vo vedení spoločnosti, od ktorého 

si sľubujeme, že, že nastaví iný štandard spravovania tej 

spoločnosti. 

Ďakujem. 

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

Dneska ráno sme tu hovorili o pánovi Valkovi, tak 

možná že máme v zásobníku niekoho.  

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: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Mňa by len taká čiastková otázka zaujímala vzhľadom 

na to, že Bratislava nemá dostatok hrobových miest, alebo 

teda nemá dlhodobú zásobu voľných hrobových miest, že tie, 

ktoré sú ako keby nezazmluvnené, alebo nepokryté nejakým 
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administratívnym vzťahom, že či tieto majú, či je tam 

nejaká časová tendencia po jakých poklesu, alebo pribúdajú 

počtu? Či už z hľadiska pôsobenia súčasného alebo pána 

povereného riaditeľa, alebo za nejaké dlhšie obdobie? Či 

pribúda takýchto hrobových miest, alebo či sa to nejako 

rieši? V časovom horizonte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Neviem, či to vie pán hlavný kontrolór odpovedať. 

Áno? Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka hrobových miest, na ktoré nie je 

uzatvorená nájomná zmluva, tak v podstate podľa zákona je 

tam stanovený postup a mám dojem, že aj súčasné vedenie sa 

snaží postupovať tohto, podľa tohto zákona a a do dopátrať 

sa k tomu, že buď sa nájde nejaký a dospeje sa 

k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na hrobové miesto, alebo 

jednoducho, sa to hrobové miesto zruší a ponúkne sa, sa 

ďalej.  
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Takže, v podstate myslím si, že, že tam snaha to do 

riešiť je, len to je, to je dlhodobý, dlhodobý problém, 

ktorý sa ťahá. 

A tak jak aj možno z tej správy vyplýva, ten 

MARIANUM, v tom MARIANUMe (MARIANUMň sa nakopilo strašne 

veľa nejakých, možno nedoriešených vecí, že a chcel by som 

aj zdôrazniť, že sú tam veci z minulého obdobia. 

A v podstate čo mňa ako, napríklad, tak, takú 

perličku poviem. Riešenie pohľadávok aj to sme pre 

prekontrolovali. Jedna najväčšia pohľadávka voči jednému, 

jednej, jednej osobe je v podstate rádovo desaťtisíce. 

Začali to vymáhať a spísali zmluvu o splátkach na 

štyristosedemdesiatšesť splátok. To znamená, bude splácať 

do roku 2057. To sú podľa mňa úplne nehoráznosti. Jednak je 

to porušenie všeobecne záväzného nariadenia, ale aj 

zdravého rozumu. Nie je možné splá, spísať takýto splátkový 

kalendár. To bolo spísané v roku 2017. 

Čiže, preto hovorím, treba to zobrať ako sa hovorí od 

podlahy a t ten MARIANUM úplne odznova nac nastaviť, lebo 

je to potrebná spoločnosť, jednotlivé strediská vykazujú aj 

plusové čísla, len to by, chce nastaviť jasné mantinely.  

Toľko za mňa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ja by som chcel naozaj poďakovať pánovi kontrolórovi 

za, za dobrú robotu, to je ako, takto, takýto komplexný 

obraz, ktorý sme ako poslanci dostali, si myslím, že nám 

dáva, že nám tam zasvecuje tú baterkou pomyselnou 

v podstate na cestu pred nás a vieme sa tým pádom zariadiť. 

Ja by som chcel možno ešte tak povedať, že keď sa 

bavíme o tých hrobových miestach, samozrejme, vždy každý 

cintorín bude generovať vždy nejaké nezaplatené hrobové 

miesta, lebo tí ľudia proste zomierajú, tí príbuzní sa nie 

vždy starajú a zaujímajú a tak ďalej.  

Ale ja aj z vlastnej praxe viem, keď sa bavím teraz 

so známymi, susedmi a tak ďalej, že pomohlo by možno 

posunúť to trošku aj do, do nového milénia, dávať ako 

povinný atribút do zmlúv kontakt telefonický, kontakt 

imejlový (e-mail) vedieť tých ľudí kontaktovať. Dať to ako 

nejaký automat, že, že dajme tomu pár mesiacov, alebo 

mesiac pred uplynutím zmluvy proste príde nejaký imejl (e-
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mail). Pretože to byť úplne že pomohlo k tomu, aby 

zminimalizovali ten počet tých neplatičov, alebo tých, tých  

nezaplatených miest, (gong) lebo, lebo dnes je naozaj 

niekedy problém aj z hľadiska tých zákazníkov sa dopátrať 

vôbec na kontakt toho, že či po tej babke, pratete, alebo 

niekom, je vôbec niečo zaplatené. Oni to veľakrát tí ľudia 

ani chudáci nevedia. 

Čiže, skúsme vyjsť v ústrety a byť viacej 

proklientskí. Môj návrh. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani námestníčka Kratochvílová,  

nech sa páči. 

Nepočujeme, Táňa? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, už mi, už sa mi to zasvietilo. 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som ešte to dala do takého kontextu toho 

minuloročného. 

Áno. Pán Šramko bol zvolený na jednoročné volebné 

obdobie. Sami sme mu ho predĺžili o pol roka. Súčasťou 

vlastne toho jedného roka mala byť aj príprava koncepcie. 

Koncepciu so  s určitým zdržaním pripravil. My sme ju ešte 

neprerokovali.  

Tá koncepcia rieši mnohé veci, na ktoré upozorňuje 

pán Miškanin.  

To, čo tu už bolo povedané, to čo je v tej správe, sú 

desať až neviem koľkoročné, teda upozornením na na určité 

skutočnosti, ktoré tam pretrvávajú naozaj dlhé roky. ale ja 

by som veľmi rada ešte zdôraznila to, že MARIANUM a teda aj 

vedenie MARIANUMu (MARIANUM) momentálne pracuje v situácii, 

kedy máme KOVID (COVID). Oni naozaj dennodenne riešia 

problémy, ktoré možno im, nie že možno, určite neumožňujú, 

alebo nedávajú priestor na to, aby riešili koncepčné 

a tieto zásadné veci. 

Iste, porušovanie zákona a tak ďalej, nie je na 

mieste, ale ja som presvedčená, že v tej dobe, ktorú teraz 

prežívame a tú službu,  ktorú oni teraz pre mesto 

Bratislava ako všetci vieme, nie len pre mesto Bratislava 

robia, si vyžaduje zásadne väčšie nasadenie. Takže. 
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A takisto sú tam zamestnanci, ktorí musia byť 

chránení. Takisto majú karantény a rôzne situácie. Mnoho 

z tých technológií a teda aj tých zariadení je zanedbaných. 

Takže toto všetko sa teraz nakopilo.  

Tak ja by som len chcela upozorniť na tento kontext.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, ďakujem pekne.  

Nech sa páči, pani námestníčka Štasselová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

no, ja by som, uznám, akože naozaj žijeme ťažkú dobu 

a majú to ťažké. A to teda na jednej strane teda uznávam, 

že treba byť, mať aj pochopenie, ale ja to potrebujem 

dokresliť.  

Ja som opakovane žiadala od všetkých našich mestských 

spoločností, aby nám nahlásili vlastníctvo bytov, alebo 

nebytových, alebo bytových priestorov, ktoré sú voľné. 
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Naozaj sme mali informáciu, len o dome pod, pod Slavínom, a 

o tých piatich bytoch sme vôbec nevedeli.  

Čiže, potrebujem to dať tiež do kontextu. Akože, to 

je všetko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme, poďme asi, asi ďalej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len aj pre ostatných, aby si všimli, že bolo 

k tomuto bodu programu predložené nové znenie uznesenia, 

ono aj bolo rozposlané.  

Čiže, ja budem čítať, pre istotu ho prečítam, aby sme 

vedeli, o čom hlasujeme. Nie nie je nejaké rozsiahle.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
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Jednak po A, berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy,  

a po bé (B), to tam pôvodne nebolo, ukladá mestskému 

kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy zúčastniť sa v 

súlade s paragrafom 18 ef (f) zákona Slovenskej národnej 

rady číslo 369/1990 Zbierky zá Zbierky o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov kontrol mobilných odberových 

miest na diagnostiku ochorenia KOVID 19 (COVID-19) 

v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 

Môžte dať o tomto uznesení, pán primátor, hlasovať. 

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. 
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Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.25- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. schvaľuje 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
B. ukladá 

mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 

zúčastniť sa v súlade s § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrol 

mobilných odberových miest na diagnostiku ochorenia COVID-

19 v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 
2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej. dvadsaťšesť, Správa o kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

a jeho útvaru za rok 2020. 
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Nech sa páči. Teda respektíve, otváram diskusiu 

k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Správu o kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za 

rok 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.26- Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020 

 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 28 KONCEPCIA MESTSKEJ BYTOVEJ POLITIKY 
2020 – 2030 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťosem, Koncepcia mestskej 

bytovej politiky dvadsať dvadsať tridsať.  

Poprosím o predstavenie materiálu asi, asi pani 

Štasselovú. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Ja sa trošku teraz ešte len zo zorientujem, lebo 

chcela by som vám eee pre odpremietať materiál.  
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Je to, toto je materiál, na ktorom sme, zatiaľ teda 

budem hovoriť, tak bude to tak paralelne, materiál, na 

ktorom sme pracovali viac ako rok.  

Neviem či teraz vidíte moju prezentáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, vidíme. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Super. 

Takže pracovalo na nej množstvo, množstvo ľudí na 

magistráte aj externých spolupracovníkov. Musím povedať, že 

je to materiál, ktorý Bratislava extrémne potrebuje keď 

chce rozvíjať nájomné bývanie a tie dôvody sú nasledovné: 

Už sme hovorili dneska aj o, aj teda na rôznych 

fórach o mnohých nedostatkoch teda nájomného bývania, ale 

aj problémov spojených s nájomnými bytmi.  

Takisto sme narazili hneď ako sme prišli ne na 

neefektívnu správu bytového fondu. Byty veľakrát nám 

ostávajú prázdne a nerekonštuované. A ako to celé môže 

spôsobiť v najbližšom období, v najbližších rokoch ten tlak 
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na, teda na bývanie môže spôsobiť v Bratislave, že teda si 

nebude môcť splniť svoje vitálne funkcie.  

Tento dokument, prečo ten, takýto dokument Bratislava 

potrebuje? Ja vám trošku akože dám do do nejakého taký 

obrazok možno len, čo sa nám dialo v predchádzajúcom 

volebnom období.  

My sme sa snažili s niektorými poslancami zabrániť 

niektorým účelovým rokovaniam s developermi, bolo to celé 

také pofidérne, sme sa naháňali, strážili sme ich na chodbe 

a tak ďalej.  Bolo to, bolo to strašne, strašne čudné.  

My sa potrebujeme našich zamestnancov presvedčiť, že 

Koncepcia mestskej bytovej politiky je materiál, za ktorým 

si stojíme. Je to nastavenie vlastne takého základného 

rámca pre činnosť v oblasti bývania.  

Ide o silné mesto, ktoré vie, čo potrebuje a ide 

o silné mesto, ktoré vie, kde môže stavať a kde má svoje 

nejaké rezervy, s ktorými treba pracovať.  

Takisto tu definujeme tu bytovú politiku na 

najbližšie desaťročné obdobie. V rámci tohto obdobia 

pracujeme aj na Programe hospodárskeho, sociálneho rozvoja.  

Ak sa táto koncepcia začne napĺňať, tak vlastne sa 

nám zvýši dostupnosť nájomného bývania, ktoré môžme 

považovať aj ako za nejaký nástroj sociálnej politiky, keď 
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keďže časť bytov bude a je určená aj pre ľudí, ktorí sú 

vlastne úplne na tých spodných priečkach postavenia 

spoločenského.  

No a v neposlednej rade koncepcia pomenováva ďalšie 

dokumenty, ktoré je potrebné spracovať. Dnes už sme 

hovorili pri pri tom bode o zámene, že je potrebné urobiť 

nejakú robustnú pozemkovú politiku, ako sa Bratislava chová 

na svojom území. Je potrebné vypracovať generel bývania, 

tak ako je spracovaný generel školstva, napr, napríklad 

a tak ďalej. Čiže tých dokumentov je ďalej, ďaleko viacej. 

A tie sú tie, teda aj určené ako keby, že to je ten náš 

cieľ, ktorý treba dopracovať. 

Hlavný, hlavnou takou úlohou tohto, tejto koncepcie  

je podržať a navýšiť bytový fond. Za tých desať rokov si 

vieme predstaviť, že Bratislava bude mať vo vlastníctve 

päťtisíc bytových jednotiek. A takisto je potrebné nejakým 

spôsobom sa posunúť a ako efektívne spra spravovať náš 

bytový fond.  

To navýšenie sa deje na dvoch úrovniach. Už som 

opakovane pri tých povinných vlastne takých referovaniach 

polročných som hovorila o tom, že môžme nakupovať byty na 

(gong) sekundárnom trhu, môžme stavať byty. Už prebehli dve 

súťaže na našich pozemkoch, kde to je možné, rekonštruovať 

objekty, ktoré sú prázdne. To bol práve ten príklad tej 

Záhorskej Bystrice, že dostaneme do vlastníctva objekt, 
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ktorý je objemovo relatívne veľký a získame relatívne 

rekonštrukciou veľký počet bytov.  

A takisto využívaním kompetencií samosprávy, a to je 

vypracovaním alebo nastavením nejaký, nejakých štandardov 

pre spoluprácu so súkromným se sektorom s developermi.  

A nastavíme metodiku pre zmeny územného plánu 

a posudzovanie rozvojového potu potenciálu niektorých 

území, aj keď sú v rukách súkromníkov.  

A už som spomínala tú pozemkovú politiku.  

Pre dosiahnutie teda tej efektivity, čiže, toho 

celého systému, odporúčame, aby napriek tomu, že fond 

obnovy už bol opakovane aj v minulosti viakrát, viackrát 

spomenutý, aby sa tento fond naozaj začal za založil 

a začal sa fond, teda pre rozvoj bývania a začal sa 

napĺňať.  

Aby sa využívali participatívne mechanizmy pri správe 

a rozvoji bytového fondu, a to už nie len pri súťažiach 

a pri komunikácii s obyvateľmi v dotknutých lokalitách, ale 

aj pri  s obyvateľmi, ktorí bývajú v našich domoch a našich 

bytoch, pretože tam takisto zlyhávame v určitých momentoch 

pri správe bytov.  

Ďalej by sme mali zrevidovať, alebo nanovo nastaviť 

kritériá a princípy prideľovania a bytov, aj správu, 
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pretože sa mení aj nejaká demografické zloženie a potreby, 

potreby obyvateľov.  

O sociálnej politike vlastne s narábaním s bytovým 

fondom, tak môžme teda na nejakým spôsobom utvárať sociálnu 

politiku. 

A posledný bod, kto, o ktorom hovorím je, že vytvoriť 

naozaj funkčné štruktúry. On sa začal napĺňať, od 1. 1. na 

magistráte vlastne vznikla nová sekcia  nájomného bývania, 

kde sa presunulo oddelenie nájomného bývania a rátame tam 

ešte aj s ďalš ďalšími pozíciami. A na sekcie, takisto 

novej sekcie, ale tá už funguje dlhšie, sociálnej sekcii, 

tak tam pôsobia vlastne ľudia, ktorí rozbiehajú pilotné 

projekty Hauzing frst (Housing First) a takisto po vlastne 

pôsobia ľudia, ktorí, ktorí sa starajú o rodiny v kríze. 

A a to je vlastne ako keby také, stretávajú sa také 

medziodborové riešenia.  

Tento materiál má, je rozsiahly. Má sedem kapitol, 

devätnásť priorít a štyridsaťdva cieľov. V tomto momente 

je, sa pripravuje do tlače, čiže, každý z vás dostanete, 

trošku sa to zdržalo, keďže tie kapacity naše aj na 

oddelení vlastne, ktoré nám zabezpečuje tlačené materiály 

(gong), ale aj vzhľadom na to, že materiál bol prezentovaný 

na spojených troch komisiách, kde sme mali nejaké 

pripomienky, snažili sme sa ich vlastne zapracovať už aj do 
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tejto hotovej koncepcie. Čiže tie pripomienky boli 

relevantné.  

Súčasne bude materiál obsahovať aj prílohu, ktorú 

teda ja som si dovolila nazvať ako taký implementičný plán, 

pretože obsahuje, každá kapitola obsahuje v sebe aj nejaké 

opatrenia, návrh opatrení, zodpovednosti, aj časový rámec, 

aj nejaké parciálne ciele.  

Čiže, čiže bude to živé, živý materiál. O odporúčam, 

moje, naše odporúčanie je, aby sa vyhodnocoval každý rok. 

a aby sa potom tá príloha mohla nejakým spôsobom 

aktualizovať, pokiaľ sa nebude plniť.  

Čo sa týka spätnej väzby z interných zamestnancov, 

tak sme mali relevantné pripomienky, ktoré boli 

zapracované. (gong) A na, naozaj veľmi oceňované najmä 

materiál je veľmi oceňovaný najmä s sekcie urbáneho 

urbanistického plánovania a územného plánovania, ktorí 

práve na základe tých nových postupov eee sa budú môcť 

o tento materiál oprieť. (gong) 

Z externom, z externého prostredia mám spätnú väzbu 

od bývalej generálnej riaditeľky nájomného bývania 

ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  pani 

Solgajovej, ktorá eee, ktorá mi napísala, nemala čas eee 

vlastne podrobne ho popísať, ale mala čas si ho podrobne 

preštudovať a povedala na margo tejto koncepcie, že ko 
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konečne má Bratislava materiál, ktorý má európsku úroveň. 

Nie je to materiál, ktorý by bol len formálny, ale on 

navrhuje konkrétne riešenia. A je škoda, že nebol takto 

spracovaný pred dvadsiatimi rokmi a mohlo sa podľa neho 

postupovať. Čiže to, to ma veľmi potešilo.  

Poslednú vec, čo chcem povedať, že ktorá nie je 

v mater, ktorá nie je v týchto materiáloch, ktoré máme, že 

už s touto koncepciou som mala možnosť vystúpiť na dvoch 

zahraničných konferenciách, budúci týždeň idem na tretie 

a ukazuje sa, že je to dobrá báza na to, aby sa Bratislava, 

možno, ja nechcem povedať, že to je to isté, mohla zapojiť 

do niektorých iniciatív, ktoré vznikajú v rámci obnovy, 

zelenej obnovy Európy, kde vzniká platforma, ktorá sa snaží 

eee vylobovať eee zdroje pre obnovu bytového fondu v sto 

európskych mestách.  

Čiže toto je taká, taká ambícia a táto bytová poli, 

alebo teda táto koncepcia mestskej bytovej politiky je, je 

jedným, jedným s argumentov prečo sa môžme do do takýchto 

projektov ako plnohodnotný partner zapojiť.  

Posled, naposledy by som chcela teda len takto 

obrázkovo ako keby ukázať, že koľko ľudí pracovalo na 

materiály a osobne, alebo teda konkrétne poďakovať Borisovi 

Hrbáňovi, ktorí pôsobí ako splnomocnenec pre nájomné 

bývanie na magistráte, Martinovi Chrojdovi, ktorý prišiel 

z Brna a prináša k nám sociálny aspekt bytovej politiky 
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a Janovi Mazúrovi, ktorý sa venoval najmä právnym 

súvislostiam a expertízam pre tento materiál.  

Takže toto je za mňa zatiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

A otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Matej Vagač.  

Pán Kuruc, pán starosta Kuruc, nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Pani námestníčka,  

ja by som takisto chcel veľmi vyzdvihnúť tento 

materiál. Mne sa osobne páčil. Som si to veľmi pozorne 

prečítal.  

A ako bolo spomenuté na, spomenuté, naozaj Bratislava 

konečne má nejaký koncepčný materiál, na záklae na zákalade 

ktorého sa bude dať možno do budúcna odpichnúť.  

Mňa zaujalo jedno číslo. Päťtisíc bytov by sme chceli 

do desať rokov mať. eee chcel som sa len opýtať, alebo 
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upresniť, že plus päťtisíc bytov, alebo dokopy päťtisíc 

bytov nájomných, ktoré máme.  

A keď teda to má byť dokopy päťtisíc, tak koľko máme 

teraz a koľko teda tých bytov chceme za tých desať rokov 

postaviť, alebo nejako získať do vlastníctva. Lebo s tou 

výstavbou, veľmi dobre vieme, že to bude určite problém, 

lebo zahusťovanie občania nejako veľmi moc eee neakcepujú, 

bojujú proti tomu. Už na tých okrajovýchmestských častiach 

je problém, kde nájsť ten priestor na výstavbu. Ak sa teda 

nezmení územný plán.  

Ja neviem, či ešte v tomto volebnom období budeme 

meniť územný plán kvôli výstavbe nájomného bývania, alebo 

podobne.  

Takže, možno k tomu nejaké takéto krátke tri 

informácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

neviem či na konci, alebo v  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyzbierame podnety, hej? Zozbierame podnety. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

dobre. Dobre. 

MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

Nech sa páči,  

pán Vagač. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa len zle prihlásil technickou a chcem ako 

príspevok.  

Chcem len upozorniť, že na tomto zastupiteľstve, toto 

je tretí materiál, ktorý je skutočne strategického rozmeru, 
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aby so povedal zásadného rozmeru. A musím teda len oceniť 

ako prácu vedenia tohto mesta a primátora.  

A a chcem na to ešte raz upozorniť, aj keď ja som si 

to šetril a pri tých prvých dvoch som sa neprihlásil, tak 

dneska sme teda schválili tie zámeny so župou, to bola 

obrovská práca, obrovský materiál, druhý materiál sme pred 

obedom schvaľovali tá, tá, to zrušenie a zničenie tých, 

tých reklamných, reklamných prie bilbordov (bilboardov), 

bigbordov (bigboardov) a vlastne tento reklamný smog. 

A toto je vlastne tretí zásadný materiál, ktorý vynáša toto 

mesto a a toto vedenie a proste musím teda oceniť prácu 

a aj tú hĺbku a tú komplexnosť, čo tam bola.  

A ja si teda dovolím upozorniť, že, že toto je taký 

problém, ktorý bohužiaľ tí primátori pred proste neriešili. 

A to bolo, to je vážny problém z toho hľadiska, že my teraz 

vlastne doplácame ako mesto a každý, každým rokom a platíme 

jedna celá osem milióna za tie, za tie neriešené veci, 

ktoré neriešil ani Ďurkovský, ani Ftáčnik, ani Nesrovnal 

a a my tie ich osem celé, jedna celá osem milióna hádžeme 

proste do Dunaja len preto, že sa takáto vec pred 

dvadsiatimi rokmi nezačala riešiť, tak ako sa to vyriešilo 

teraz.  

A a mňa teda zaujalo aj aj tiež jeden, jeden, jeden, 

jeden fakt, a to je, že na strane päť, ja len skúsim 

prečítať v bode jedna, proste eee čo sa tu vlastne dialo? 
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Tu sa presne píše, že teda využitie nevyužitých mestských 

budov alebo budov na území mesta, a píše sa: 

Hlavné mesto momentálne nedisponuje aktuálnym 

prehľadom o tom, aké mestské budovy ako dlhodobé  

nevyužívame a sú vhodné na bývanie. Treba zrealizovať 

audit. 

Toto je časť z toho materiálu a toto je veľmi 

podstatná vec, že si predstavte, že tie predošlé vedenia a 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) predošlé vedenia nevedeli, 

že aký máme mestský majetok. Aké, koľko máme bytov. To už 

keď si spomínam, tak v roku 2008, keď enkáú (NKÚ) Národný 

kontrolný úrad toto vytkol Ďurkovskému, že nie je spravená 

taký, takáto inventarizácia a takýto audit mestského 

majetku  a pozrime sa, kde sme tu, že, že toto sa vlastne, 

táto skupina, ktorá tento materiál rok pripravovala, na 

toto narazila.  

Čiže, čiže toto sú za, naozaj podstatné veci, aby, 

aby toto mesto naozaj zauditovalo svoj majetok v tejto 

oblasti, zinventarizovalo, aby sme vedeli, že čo máme. Že 

teraz pred chvíľou kdesi päť bytov vybehlo, lebo, lebo pán 

kontrolór išiel do MARIANUMu (MARIANUM) a tak ďalej.  

To znamená, že my stále ako keby neovládame tieto 

veci a som rád, že toto je proste reštart a štart.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 505 

A naozaj teda veľmi pekne ďakujem. A a teda oceňujem, 

že, že sa púšťame aj do takýchto vecí. Aj do takýchto 

vážnych vecí a , a naštartovali sme. Aj keď to možno nebude 

hneď, ale naštartovali sme tú tú bytovú politiku, aby sme 

nevyhadzovali tých jedna celá osem milióna do Dunaja. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. Pán Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Z veľkej časti to, čomu som sa chcel venovať teraz 

povedal pred malou chvíľou pán poslanec Vagač, tak nebudem 

to dupľovať, ale poviem, že svojim spôsobom to pani 

viceprimátorke Štasselovej aj vyšlo na toto zastupiteľstvo, 

lebo skutočne je to už druhý materiál predkladá, za ktorým 

je vidieť veľké množstvo práce a ja som tomu aj rád a rád 

ten materiál podporím. 

Inak naozaj ide o zásadný materiál. Navyše, my ho 

neberieme len na vedomie, my ho schvaľujeme. A schvaľujeme 

v ňom aj také zásadné veci, ktoré budú ovplyvňovať potom 
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ďalšie materiály, ktoré sa budú na základe tejto koncepcie 

vypracúvať a už sa budú odvolávať na túto koncepciu. 

Čiže, je rozsiahly. Pre tých, ktorí neboli zapojení 

priamo do pracovnej skupiny to bolo niekedy aj náročnejšie 

čítanie, ale je to materiál, ktorý bude mať dopad nie len 

na bytovú politiku mesta, ale myslím si, že sa môže stať 

prípadne už potom aj neskôr predmetom určitých 

kontroverzií, najmä pokiaľ ide o tú zamýšľanú pozemkovú 

politiku mesta.  

A na tú by som sa chcel aj pani viceprimátorky 

spýtať, lebo ten materiál je veľmi dobre spracovaný. On 

ponúka rôzne nástroje ako sa dopracovať k nájomným bytom, 

najmä vo vzťahu, alebo v spolupráci so súkromnými 

developermi. Sú tam rôzne ďalšie metódy a spôsoby popísané. 

Ale jeden z tých spôsobov, ktorý podľa mňa môže byť 

v budúcnosti kontroverzný bude práve tá pozemková politika 

mesta. inými slovami, však aj mesto má pozemky, aj na tých 

pozemkoch môže stavať aj ono samo nájomné byty. A to je 

v podstate taká naozaj tá citlivá otázka, ktorú spomínal aj 

pán starosta Kuruc, že tam väčšinou narážame aj na nevôľu 

obyvateľov mesta, najmä v takých zastavanejších zónach.  

A teda čo sa chcem spýtať, aby som, aby mi to bolo 

jasnejšie je, že teda kto bude mať na starosti tú pozemkovú 

politiku, pardon, pozemkovú politiku mesta? A v akom 

časovom horizonte sa predpokladá, že sa k tomu, to bude asi 
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samostatný materiál, dostaneme?  Že a a aké sú plány 

v tomto smere? Lebo to ostatné si nemyslím, že bude nejakým 

spôsobom kontroverzné, lebo tam to bude závisieť asi od 

toho, ako sa budeme vedieť dohodnúť so súkromnými 

developermi, alebo koľko aj mesto bude mať na peňazí, ako 

možno bude nastavená aj legislatíva štátu, ako bude 

podporovať výstavbu nájomných bytov. Vieme, že táto, táto 

vláda je tomu naklonená.  

Takže toto by som si rád ujasnil, lebo to môže byť 

potenciálne predmetom kontroverzie.  

A ešte jednu poznámku k tomu, čo povedal pán Vagač.  

No, presne tak. To mesto nemalo poriadne spravenú 

inventarizáciu, teraz sa veľa vecí dobieha, ale boli by ste 

prekvapení, že pokiaľ ide o budovy a majetok 

a nehnuteľnosti, tak na štátnej úrovni to je veľmi podobné 

ako to, čo tuná toto vedenie našlo na úrovni mesta. 

Takže, tej roboty je všade, kde sa pozriete navôkol, 

a čím skôr sa  s tým začne, tak tým skôr sa budeme potom 

dopracovávať aj k výsledkom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej. S faktickou pán Vagač.  

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

Ďakujem. 

Ja som chcel ešte povedať, že tak ako si treba 

spraviť tento audit vlastne v tomto majetku, tak treba 

spraviť audit v pozemkoch. A tam , tam si myslím, že tam je 

ešte tiež veľký neporiadok. Ako keby sme nevedeli presne, 

že čo nám patrí aj v rámci pozemkov a potom nám to 

vystreľuje kade-tade.  

Takže, že tá, tá veľká inventarizácia a audit musí 

nastať aj v pozemkoch a toto tiež treba ako dať do 

programu, lebo to je ešte veľký Augliášov chliev.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne pán (poznámka: nie je počuť) 

Tiež kole povedali čo som chcel povedať ja a týka sa 

to tých náhradných nájomných bytov, kde naozaj v minulom 

roku sme na to minuli jedna celá deväť milióna a v tomto 

roku je rozpočtovaných jedna celá sedem milióna. 

Pre tých, ktorí by náhodou nevedeli o čom sa bavíme, 

tak je to rozdiel v nájomnom, ktoré musí doplácať hlavné 

mesto od 1. 1. 2017 tým vlastníkom reštituovaných 

nehnuteľností. Konkrétne v Bratislave je to teraz, myslím 

že okolo štyristo bytov.  

Pán poslanec Vagač to parádne povedal, že my tie 

peniaze vyhadzujeme do vzduchu, alebo splavujeme do Dunaja.  

Ja len si dovolím povedať, že od toho roku 2017 to už 

je k dnešnému dňu bezmála osem miliónov euro. 

Preto aj na tej komisii, kde nám pani námestníčka 

prezentovala tento ná materiál, sme sa dohodli, že bude ten 

materiál doplnený aj o túto otázku náhradných nájomných 

bytov. S tým že aké sú tie riešenia, ktoré sú na stole. My 

sme, pán primátor, tiež na na túto tému rozprávali, že už 

nejaké riešenia sa črtajú, ajj v Ružinove. 
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Eee,  skrátka ten materiál je fajn. On hovorí do 

budúcna, ale to, čo je dnes dôležité je to, že eee aby 

mesto prestalo vyhadzovať peniaze von oknom.  

Ak si spomeniete na to, možno niektorí kolegovia si 

spomenú, že presne toto som hovoril aj keď sme schvaľovali 

rozpočet na rok 2021, že tu ja vidím ešte eee, ešte 

priestor na zlepšenie a a zrýchlenie celej tej, eee, celej 

tej témy. 

Takže, áno, pripájam sa k tomu, že ten materiál, tak 

ako je urobený, je fajn. Ja sa ani nebojím tej, tej debaty, 

ktorá súvisí eee, súvisí s tými zmenami územného plánu. 

Iste, diabol sa skrýva v detailoch. Treba si dať na to 

veľký pozor, ale myslím si, že fajn. 

Ďakujem pekne. všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak ďakujem veľmi pekne. 

K tomu potom môžme povedať zopár slov tiež.  

Pán poslanec Tešovič. 

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

No, už by malo byť aj počuť. Počujeme sa? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

No, tak kolegyne, kolegovia,  

ja som teda nejak tak sľúbil, že budem zdržanlilvlý 

k tomuto materiálu, aj budem, lebo v podstate poviem len, 

len zopár takých vecí. 

Moja pani manželka, ktorá teda je miestna poslankyňa 

a s za zachytila časť tejto diskusie, tak odhalila jeden 

veľmi zaujímavý point, že, že každá, že v politike je 

v podstate každá koncepcia na desať rokov je, je vlastne 

nezmysel, že nejaká somarina. Nechcem povedať, že to je 

somarina, ale, ale jednoducho naozaj, že stavať si vzdušné 

zámky, že čo bude o desať rokov je, je pre nás, podľa mňa, 

úplne že mimo. To je, to je jedna vec. 

Druhá vec je taká, že, že plat tých ľudí, čo na tomto 

robili a tak ďalej, toto sú všetko proste náklady, ktoré sú 

veľmi také že pochybné, či sa vôbec niekedy niečo z tohto 

vráti naspäť.  
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Ja chcem povedať toľko, že my naozaj vyhadzujeme do 

Dunaja tie peniaze každý jeden kalendárny rok. každý jeden 

rozpočtu (poznámka: nezrozumiteľné slovo) vyhadzujeme, a to 

je niečo, čo mňa naozaj trápi. A s týmto by sme mali začať 

niečo robiť.  

Keby sme už zrovna začali tie byty kupovať jeden po 

jednom, kus po kuse, tak sme mohli byť niekde ďalej, ako 

sme dnes, pretože my na to tie peniaze vynakladáme, ale 

vynakladáme to niekde niekomu na nejaký rozdiel medzi na na 

nájomnom. 

Takže, ja naozaj sa stotožňujem úplne s pánom 

Vagačom, stotožňujem sa aj s pánom Buocikom, v tomto naozaj 

že, že to mesto musí začať robiť, že okamžite, nie že si 

naplánovať nejaké veci, čo ideme urobiť o desať rokov, ale 

my musíme teraz proste začať robiť koncepčne veci. 

My už je úspech to, že my už vieme aj, že kto nám 

neplatí. Je úspech to, že za tohto vedenia mesta, čo ja 

veľmi oceňujem, sa začalo už aj vymáhať  nájomné, ktoré 

nebolo zaplatené, sa nám nepremlčuje nezaplatené nájomné. 

To je že, úplne že, že etauč, oproti predchádzajúcemu 

volebnému obdobiu. 

Dnes už aj vieme, že máme nejaké byty v nejakých 

mestských spoločnostiach, to je ďalšie (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 
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Ale naozaj, my začnime, my začnime proste riešiť veci 

teraz. Teraz, tento rok, na budúci rok, o dva roky. 

neriešme čo bude o desať rokov, keď sa náhodou niečo 

zadarí, nezadarí. Proste, toto nie je cesta. Toto nie je 

cesta, pretože my o desať rokov na to minieme ďalších 

dvadsať miliónov Eur dole Dunajom a situácia sa nevyrieši 

jednoducho. Nevyrieši sa.  

Ďakujem 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, či mám na to zareagovať. Asi potom na to 

zareagujem.  

Pán poslanec Krúpa. S faktickou. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som chcel iba, viackrát odznelo, že hádžeme 

peniaze do Dunaja.  

Kolegovia,  

my plníme literu zákona. Nie hádžeme peniaze do 

Dunaja. Hádžu sa peniaze do Dunaja, keď si niečo roz 

s rozpašou, s roztopašou robíme.  
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Čiže, ja rozumiem, že treba hľadať riešenia. Veď toto 

je jedno z tých riešení, ktoré k tomu smeruje. Ja iba 

hovorím, nepoužívajme, lebo to je, to sa tak potom hovorí.  

Proste, my musíme zo zákona týchto reštituentov, 

ktorých nevieme teda nejakým spôsobom uspokojiť, im proste 

mesto musí platiť. Lebo nevytvorilo (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) podmienky. Toto je jeden z krokov. 

Áno. Mohli sa robiť pred štyrmi  rokmi, pred ôsmimi, 

alebo teda vtedy. To iba na margo.  

Čiže, to neni, že, že ro rozhadzujeme, proste, plníme 

zákon. Tak ako plníme zákon v zmysle financovania 

sociálnych služieb a ostatných vecí. Toto je tiež jednu 

vec, ktorú musíme naplniť literu zákona.  

Toľko som chcel. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán starosta. 

Rasťo,  

ideš diskutovať o tom? Nejdeme ďalej?   

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

Ja len veľmi krátko možno zareagujem, že áno, my máme 

kopec bytov, ktoré napríklad nie sú obýva v obývaniahodnom 

stave. Toto je cesta. Možno proste vieme ich získať. Tých 

bytov nie je veľa, ale už tie, ktoré máme, proste, musíme 

sa o ne postarať. Vieme ich využiť, vieme ísť ďalej.  

Rezonuje veľmi aj, aj teda tá pomoc proste 

v sociálnej oblasti ľuďom bez domova a tak ďalej, a tak 

ďalej.  To je fajn. Ale my pokiaľ dáme byt nájomcovi 

v reštituovanom byte, tak my kvázi získame dodatočné voľné 

zdroje, ktorými môžeme potom pomôcť paradoxne aj týmto 

ľuďom v tej sociálnej oblasti.  

To znamená, že, že my keď dáme raz, tak ako keby 

získame dvakrát naspäť. To, to, to je to, čo ja hovorím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová) dávať primárne len 

na tú sociálnu oblasť, tak, tak vlastne, si krátime zdroje.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Petrovič.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Chcel by som len krátko zareagovať na pána poslanca 

Vetráka.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová) sa nemali báť 

akejkoľvek petície, ktorú dostaneme na stôl proti výstavbe 

a už vôbec nie proti výstavbe nájomných bytov. Naše ambície 

by mali byť trochu, trochu väčšie a my by sme mali začať 

pracovať s tými obyvateľmi a ukazovať im, v čom sú pozitíva 

výstavby nájomných bytov, nie iba celošpolo 

celospoločenský, ale aj pre nich.  

Tieto nájomné domy môžu mať v prízemí rôzne 

spoločenské priestory, napríklad, klubovne, alebo 

telocvične, ktoré potom môžu slúžiť aj okolitému 

obyvateľstvu. A práve v čase korona sa ukazuje, že tie 

developenty sú dobré, ktoré takéto niečo ponúkajú 

obyvateľom, a tým pádom  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Drahan,  

vyplo ťa, vyplo ťa. Ten záver sme nepočuli už.  

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

Lepšie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Lepšie, no.  

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

Ukazuje sa to, že tie developmenty sú kvalitné, tie 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) developmenty, ktoré 

ponúkajú ľuďom na nejaký nadštandard v podobe nejakých 

klubovní, alebo malých, malých takýchto stretávacích 

priestoroch. Toto je to, čo by sme mali tým (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) obyvateľom tiež komunikovať. Keďže 

naozaj v čase korony je to, je to veľký benefit.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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S faktickou pán poslanec Vetrák. 

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

Ja chcem zareagovať kvôli tomu, že tento materiál 

v čom ja vidím jeho prínos je v tom, že sa už neorientuje 

len na to, čo tu bolo doteraz, že poďme náhradné nájomné 

bývanie riešiť tým, že tých pár pozemkov, čo mesto má 

v mes, teda čo mesto má vôbec na území mesta, tak tam poďme 

stavať aj cez mŕtvoly, ale práve tento a úplne že proti 

absolútnemu odporu tých ľudí, ale tento materiál je práve 

dobrý v tom, že on popisuje ú úplne iné možnosti a spôsoby, 

ako to dosiahnuť. Ak sa spraví to mapovanie tých budov, 

alebo aj rôzne iné dohody, ako sme dneska videli so 

samosprávnym krajom, tak my môžme získať pozemok, alebo 

budovu, kde ako bolo povedané, bude šesťdesiatdva nájomných 

bytov.  

Potom sú tu tie spolupráce so súkromnými developermi, 

ktoré budú, podľa mňa, oveľa rýchlejšie, ako to, kým sa 

vytypuje pozemok, kým sa tam spraví nejaká verejná 

diskusia, kým sa to tam rozbehne. Že áno, aj to je nejaký, 

ale malo by to byť doplnkový zdroj, lebo tých pozemkov je 

málo, čo konštatuje aj tento materiál. 

Čiže, som rád, (gong) že sú tam aj iné spôsoby.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Monika Debnárová,  

nech sa páči, pani poslankyňa. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela len v skratke zareagovať na to, že ja 

si myslím, že tento materiál je úžasný. Myslím si, že treba 

hľadať, ale možnosti a definovať to čo chceme aj za nejaký 

čas robiť a riešiť.  

Ale zároveň by som chcela povedať, že naozaj tie 

informácie, ktoré tu odzneli a týkajú sa toho bývania 

nájomného a reštitučných bytov. Tak si myslím, že aj toto 

je dôležitá téma, ktorú treba riešiť. A myslím si, že tie 

peniaze naozaj, nebolo to dobré možno zadefinované, že, že 

utekajú nám, alebo vyhadzujeme, ale myslím si, že by sme 

mohli práve tuná ušetriť nejaké financie.  

Takže, ja som vyslovene za tento materiál. Je 

výborný. A myslím si, že ho treba dopracovať teda ešte 

o nejakú ďalšiu tému, ktorá sa týka reštitučných bývaní. 

Ďakujem.  

Len to som chcela.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Hneď dám pani Štasselovej slovo, nech zodpovie, po 

porade zareaguje.  

Ja možno poviem iba, aby ste, aby som vás všetkých 

ukľudnil, čo sa týka náhradného bývania a možno Rasťovi 

vysvetlil, že, Rasťo, keby niekto pred desiatimi rokmi si 

sadol a povedal, poďme si urobiť víziu, kde budeme v roku 

2021 s nájomným býva bytmi, alebo náhradnými bytmi, tak 

možno sme niekde úplne inde.  

To znamená, že myslím si, že rôzne teórie a vízie sú 

častokrát zneužívané politikmi na trepanie iba takých 

prázdnych fráz, ale, ale keď to človek robí dobre, aj my sa 

usilujeme to robiť dobre, tak sú presne tie kostry, po 

ktorých ideme my a potom tí za nami, aby sme sa dostali 

k nejakému cieľu, hej?  

Čo sa týka mesta, mesto je časová mierka, kde zmena 

sa poc pocíti možno za štyri roky, to je tá najmenšia možná 

časová mierka. Kde sa zmena nejaká veľká môže odohrať.  

Takže, ja si myslím, že je dôležité robiť také vízie. 

A ďakujem všetkým poslancom a poslankyniam, že tomu 

rozumiete ako ja. A som presvedčený, že aj ako Rasťo a že, 

že, že do toho ideme.  
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Ja vás chcem všetkých ubezpečiť, my robíme na tej, na 

tom, čo urobíme s náhradnými bytmi. My o tom vieme. Tento 

rok budeme platiť jedna celá jedna milióna za 

tristopäťdesiat náhradných bytov. My máme tý, Boris Hrbáň 

má vymyslenú schému, ako financovať celú tú vec, ako, ako 

kúpiť byty. Máme to celé nachystané. Čakáme len na verejné 

obstarávanie, kde vždy zásadným problémom a brzda.  

Ale poviem iba jednu vec. Funguje to tak, ako si 

všetci myslíme. Ak zobereme príspevok od štátu na náhradné 

bývanie. A ak, tisíc Eur, dajme tomu, hej, na meter. A ak 

zobereme tie peniaze, ktoré za prvých dajme tomu sto bytov 

nebudeme musieť platiť ľuďom v náhradných bytoch a ak 

zobereme nejaké minimálne, alebo maximálne nájomné, ktoré 

nám dovoľuje, to že si zobereme peniaze na náhradné 

bývanie, pýtať si od tých ľuďo ľuďoch v nových náhradných 

bytoch, tak nám to vychádza, že budeme na tom nuloví, alebo 

plusoví aj s pôžičkou od banky aj so všetkým a môžme kúpiť 

rovno byty. 

Takže, tá matematická schéma je. Tá celá vec je. 

chýba tomu iba procesná bodka, aby to bolo v poriadku. 

Vždycky je problém len s verejné obstarávanie. 

Takže, chcem vás ubezpečiť, že na tom robíme 

a v momente keď to bude, tak to monumentálne a veľkolepo 

predstavíme všetkým vám, aby sme tento nezmysel, ktorý 
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Bratislava pred sebou tlačí, ale aj zároveň nespravodlivo 

z minulosti z reštituovanými bytmi, vyriešili. 

Takže ďakujem pekne a odovzdávam slovo Lucii 

Štasselovej. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tak ja skúsim po po porade, ako boli tie pripomienky 

a otázky položené. 

Päťtisíc bytov znamená dokopy.  

Tes, v tomto momente Bratislavy spravuje plus, mínus 

tisíc bytov a tisíc bytov asi majú zverené mestské časti.  

Čiže my si trúfame za tých desať rokov, alebo teda 

my, a niekto kto príde po nás, postaviť tritisíc bytov.  

Na doplnenie, Londýn postavil mestských bytov za 

posledných sedem rokov dvetisíc.  

Čo sa týka, že či budú, či bude predložený zmeny 

územného plánu, naozaj závisí od toho, my sme pomáhali 

územným plánovačom zbierať aj pripomienky. Ten proces bol 

participatívny. Bude sa vyhodnocovať. Ja predpokladám, že 
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bude ten plán predložený do zastupiteľstva v tomto, či 

v tomto roku, alebo v tom ďalšom.  

Chcem povedať, že ešte som zabudla hovoriť, keď som 

to predstavovala, že tento, tento maj materiál vznikal in 

haus v meste, a my, keby sme si to dávali robiť v externom 

prostredí, tak naozaj by sme zaplatili možno rádovo 

osemdesiattisíc, stotisíc, takto sa pohybujú ceny pre, pre 

komunitné plány.  

Čo sa týka pripomienok k náhradným nájomným bytom. 

Tam trošku to rozdelím. My od začiatku ako sme 

nastúpili, tak od začiatku ja som bola hodená do la, do 

jamy levovej, kde som sa na štvrťročnej báze stretávala 

s ľuďmi, s päťsto ľuďmi, ktorí čakajú na náhradný nájomný 

byt.  

Tým, ktorým sa, kde sa to už nedalo, proste kde už 

ten stavebný, stavebná úroveň tých bytov vlastne bola pod 

úroveň nejakého ľudského bývania, tak sme sa snažili 

ponúknuť alternatívu a na našli sme a pridelili sme im 

náhradné dočasné nájomné bývanie. Niektorí to zobrali, 

niektorí to nezobrali.  

Ostatným, ktorí vlastne ostali tam, tak nové byty, 

ani nie nové, ale tie, ktoré rekonštruujeme, tuná bolo 

povedané, že sa nestaráme o tie, čo, čo máme. Staráme sa. 

Hneď prvý rok sme začali rekonštruovať prvých dvadsaťtri 
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bytov. A tieto byty sme poprideľovali čakateľom na ná 

nájomné bývanie, čakateľom na náhradné nájomné bývanie 

a prvýkrát v histórii dostali tí ľudia ná náhradné nájomné 

byty od nás.  

Ale takisto sme začali robiť aj sociálne projekty, 

lebo nás to dobehne tá téma, ak by sme v tom nerobili nič, 

ako sa nerobili v tých náhradných nájomných, tak nás to 

dobehne, ako táto oblasť. 

A zároveň teda toto čo hovoril pán primátor, to sa 

akceptovali aj na spojených komisiách, že materiál bude 

mať, jeden z cieľov bude, aby sa dopracoval tento finančný 

model, akým spôsobom vlastne veľmi rýchlo sa vysporiadať 

s náhradnými, s čakateľmi na náhradné nájomné byty a akým 

spôsobom to zafinancovať a ako to zafinancovať udržateľne.  

A preto sme, napríklad, aj očistili a je to v tom 

materiáli napísané, aj Spoločnosť pre  (gong) rozvoj 

bývania v Bratislave. Teraz rokujeme s čéesobéčkou (ČSOB), 

aby, aby odstúpila, aby spoločnosť bola sto percent, aby 

Bratislava bola stopercentným vlastníkom, aby mohla čerpať 

také úvery, ktoré ne vlastne nebudú započítavané do, do 

dlhu mesta. Čiže, čiže úvery, ktoré proste by nám urobili 

šarapatu v rozpočte mesta. 

Ešte sa vrátim k tým pozemkom.  
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Ten tlak na, na tú pozemkovú politiku nie je len 

z našej sekcie, alebo sekcie nájomného bývania, ale aj, 

napríklad, sekcie dopravy. Vieme o tom, vieme prečo 

Bratislava vlastne nebola vysporiadaná pozemkovo. Pozemky 

tu sú lukratívne, boli lukratívne, rozpredali sa. Je to 

niečo, čo proste Bratislava musí urobiť. 

Čo sa týka toho audiu.  

Tak my sme to teda, to je vlastne údaj, ktorý sme tam 

hovorili, že to nemáme ešte, ale nehovorím, že sa to 

nerobilo. Všetky tie ciele, ktoré tam máme, tak sme vlastne 

mohli stanoviť kvôli tomu, že my sme to hneď začali robiť. 

A na to, na tých pilotných (gong) krokoch a pilotných 

projektoch sme zisťovali, čo vlastne potrebujeme.  

Čiže, ja som hrdá na to, že ten materiál má aj tú 

svoju implementačnú časť. A tam nie je, že my to niekedy 

o desať rokov niečo urobíme. Tam sú veľmi jasne nastavené 

termíny, niektoré z tých krokov a cieľov by sa mali naplniť 

v tomto roku, nieko niektoré o dva roky, niektoré o tri, 

o štyri, o desať.  

Tou našou ambíciou je naozaj, ak sa za zabehnú 

niektoré pr, niektoré procesy budú úplne nové. Ale ak sa 

zabehnú, akd ak budú akceptované, a a a ak ich nespochybní, 

napríklad, útvar, teda ÚVO, tak, tak to pôjde ďaleko 

rýchlejšie. Len pripomínam, že naozaj to verejné 
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obstarávanie, na to narážame všade vlastne, aj pri, pri 

vlastnej výstavbe.  

Takže, neviem, asi som zodpovedala na všetko. Ak máte 

ešte nejaké otázky, tak ne nie je to ten materiál, ktorý je 

iba teoretický, alebo plný balastu, ale je to veľmi 

konkrétny materiál, o ktorý sa dá opierať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja si myslím, že sa posuňme ďalej.  

Aha, ideme ešte diskutovať? Tak poďme ešte 

diskutovať. Dobre. 

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

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

No Lucia sa dobre spýtala, pani viceprimátorka, že či 

náhodou, lebo tých otázok bolo veľa. Tak ja len potrebujem 

to spresniť, že teda tá mestská pozemková politika ak, aký 

je tam časový harmonogram? A kto za to bude zodpovedný?  

A druhá vec, ktorú som sa neopýtal, ale keď mám 

príležitosť, tak sa spýtam, lebo si to spomínala, pani 

viceprimátorka vo svojom prejave, že predpokladáš, že by sa 

táto koncepcia mala nejakým spôsobom každoročne 
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vyhodnocovať, že či potom nebolo dobré možno aj doplniť to 

uznesenie o to, že teda sa to má v tomto intervale, alebo, 

aby sa na to nezabudlo. Lebo samozrejme, že to bude mať 

nejakú dynamiku a a budú sa na základe toho aj prijímať 

ďalšie materiály, tak ono aj tak sa k tomu dostaneme, že sa 

k tomu budeme vracať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ja poprosím o rýchlu odpoveď.  

Nie je vypnutý mikrofón?  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

že chcela by som ešte povedať, že, že toto je vlastne 

ako keby taký rámcový politický dokument a a potom je 

priestor na to, pripraviť nejaké samostatné uznesenie a ne 

nespájala by som to s týmto, ale nechám to na vás. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Lucia?  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Dobre.  

No takže ak nie sú už nejaké ďalšie pripomienky, tak 

ešte by som chcela pri tejto príležitosti vám teda oznámiť, 

že som požiadala primátora o uvoľní, uvoľnenie z tejto 

funkcie vzhľadom na to, že domnievam sa, že som teda naozaj 

postavila na, na dve silné nohy tú oblasť nájomného 

bývania. A to je práve tento politický dokument a a odborný 

dokument. A na druhej strane, že sa postavila tá exekutívna 

zložka, ktorá teda už dnes má trinásť ľudí, myslím a a teda 

naberie ďalších a bude teda vie viesť, teda mať aj 

zodpovednosť za napĺňanie tohto materiálu, alebo tohto 

plánu.  

A len vďaka tejto funkcii som mohla vlastne urobiť 

tieto veci, ktoré aj, aj dneska tak takto sa prezentujú.  

Takže ja ďakujem veľmi pekne za dôveru. Ja sama sa 

posúvam. Tá téma sa mi stala, dostala pod kožu. Ja sama sa 

posúvam práve k tomu financovaniu, ktoré bude absolútne 

kľúčové na najbližšie roky. Pokiaľ by sa mi podarilo pomôcť 
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hlavnému mestu do dosiahnuť na európske zdroje, najmä 

dostupného bývania, tak by som bola veľmi šťastná.  

Takže, ďakujem aj za spoluprácu, za dôveru, za 

podporu a toto som vám chcela povedať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som povedal k tomu tiež zopár slov a sa 

poďakovať Lucii.  

Lucia, ostáva, samozrejme, súčasťou nášho Tímu Vallo, 

ako aj súčasťou tímu na meste, ktorý sa ďalej bude venovať 

tejto, tejto sú, tejto exp, tejto téme a je to veľmi 

dôležité.  

Chcem naozaj iba zhrnúť to a poďakovať sa, že ona 

naštartovala ten tím na Koncepciu bytovej politiky, ktorú 

dúfam, že o chvíľku schválime.  

Vznikla sekcia nájomného bývania za jej účinkovania. 

Hlavné mesto, presne, ako povedala, to som aj ja chcel 

povedať, mala vlastne sa len postavilo, podarilo mať dve 

tie, tie zložky. Tú vlastnú politiku bývania a aj tú 

exekutívnu zložku toho presne čo chýbalo.  
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Takže, pridelili sa prvé náhrodné nájomné byty za jej 

účinkovania. A urobila sa tam kopec, kopec vecí.  

Lucia bude členka komisie pre rozvoj mesta. A bude 

potom aj členka poradného panelu pre nájomné bývanie 

v oblasti medzinárodnej spolupráce. A a mnohé iné veci. 

Takže, keďže je pandemická situácia, kyticu pre teba 

nemám, Lucia, ale hneď keď sa tu objavíš, tak dostaneš 

kyticu. A ja sa chcem veľmi pekne poďakovať a teším sa na 

ďalšiu prácu v tejto téme aj v zastupiteľstve, aj 

v komisiách.  

A zároveň chcem povedať, že novou viceprimátorkou 

bude Lenka Antalová Plavúchová, ktorá tu dneska nemôže byť, 

ale že ju tiež srdečne vítam v našom tíme a teším sa na 

spoluprácu.  

Takže ďakujem veľmi pekne za všetkých, Lucia a a vy, 

neodchádzaš, bavíme sa ďalej, takže, takže veľmi si to 

ceníme a zamávajte ešte. No, nemávajte (poznámka: 

nezrozumiteľné slová). 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Poďme, poďme, podľa mňa, pomôcť Lucii zavŕšiť Lucii 

tú najdôležitejšiu vec, čo robila a veľmi dôležitú a to je 

práve tento materiál a poďme o tom hlasovať.  

Takže, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie v znení,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 

až 2030. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

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

Pán primátor,  

mňa medzitým odhlásilo, nemôžem hlasovať.  Poprosila 

by som ešte raz spustiť.  
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(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odkaz, to znamená,  

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

Odhlásilo ma hlasovacie zariadenie, ospravedlňujem 

sa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, poďme 

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

Momentík, chvíľočku, aby som sa stihla prihlásiť, 

znova heslo. Nehnevajte sa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni žiadny problém. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

NEPLATNÉ HLASOVANIE 

Bod č. 28- Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
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 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja zatiaľ budem len tak do prázdna rozprávať.  

Poďme sa všetci prihlásiť a všetci si overte, že vám 

hlasovacie zariadenie funguje. 

Tomáš Malec,  

povedz mi, či dáme robiť to hlasovanie, alebo už 

všetci vedia ako na to? 

Počkáme na pani starostku.  

Pani starostka, v Karlovke sú nejaké bilbordy 

(bilboardy), ktoré pôjdu dole. 

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

Áno, už som hovorila s, počujete ma?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, už počujeme.  

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

Už som hovorila medzitým s Igorom Polakovičom, ktorý 

teda bol pri tvorbe toho dokumentu a vy vysvetlil mi, že 

o ktoré bilbordy (bilboardy) sa ešte jedná.  

Takže, kebyže sa teraz vrátim späť do diskusie, čo 

ste ma navrátili, tak ďakujem, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne.  

Skúsime hlasovať, dobre?  

Dúfam, že každému to bude fungovať.  

Takže opakujeme chybné hlasovanie.  

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Milan,  

ešte raz to isté hlasovanie. 
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Predseda návrhovej komisie 

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

No, tak nebudem čítať znova to uznesenie, len ti 

poviem, že daj o tom, prosím ťa, hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jeden. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 28- Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

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

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 

2030. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 INFORMÁCIA O PREDLOŽENÍ ŽIADOSTI O 
POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU DO VÝZVY OPERAČNÉHO 
PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA Č. 62 – VODOZÁDRŽNÉ 
OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE A 
O VÝŠKE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Ideme na bod číslo dvadsaťdeväť. 

Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita 

životného prostredia číslo 62, Vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania 

projektu 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovaťuznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 540 

jednak po A, berieme na vedomie Informácia o predložení 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v znení toho uznesenia, 

a potom schvaľujeme zabezpečenie spolufinancovania projektu 

predkladaného do výzvy Operačného programu v tom zmysle, 

v akom je uvedené v návrhu uznesenia z vlastných zdrojov 

v maximálnej výške šesťtisícosemdesiatpäť euro aj deväť 

eurocentov. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

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

Teraz to vyhodilo mňa. Je mi to ľúto. Opätovne. 

Neviem z toho dôvodu a  

(gong) 

žiaden šetrič obrazovky sa nezobrazil.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sú tie starostky.  

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

No.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak  

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

A bol tam aj Vagač.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: zasmiatie) 

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

Aj ja, aj mňa, aj mňa (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) pán starosta. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

NEPLATNÉ HLASOVANIE 

Bod č.29-Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného 

programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné 
opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške 

spolufinancovania projektu 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  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 ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, poďme na to ešte raz.  

Všetci sa skúste si to pozrieť, či to funguje nejakým 

spôsobom a myslím, že dám rovno zase hlasovať. 

Takže prosím, hlasujte ešte raz keďže to prvé 

hlasovanie nebolo funkčné. 

(gong) 

Hlasujeme o bode dvadsaťdeväť. 
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((Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.29-Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného 

programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné 
opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške 

spolufinancovania projektu 
 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  NEHLASOVAL 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer  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 NEHLASOVAL 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita 

životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita 

životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine a o sume spolufinancovania projektu. 

 
B. schvaľuje 

zabezpečenie spolufinancovania projektu predkladaného do 

výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 pod názvom „Dažďová záhrada v 

mestskom parku Karloveská“ z vlastných zdrojov v maximálnej 

sume 6 085,09 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, a to bod číslo tridsať, Informácia o 

stave realizácie Nosného systému emhádé (MHD) v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému 

emhádé (MHD) v Bratislave, v zátvorke en se emhádé 

(NS MHD). 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.30- Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  
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J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD). 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 31 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1147/2013 ČASŤ D BOD 2 ZO DŇA 26. 
06. 2013 – STAV POSTUPU PRI PRÍPRAVE 
VÝSTAVBY ROPOVODU BRATISLAVA – 
SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, a to je bod číslo jedna tridsať. 

Tridsaťjedna. Informácia o plnení uznesenia a tak ďalej, 
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a tak ďalej, Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu 

Bratislava – Schwechat. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Nech sa páči,  

starostka Kolková. 

Lubka, môžeš. Nepočujeme.  

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

Bratislava - Devín: 

Ja už veselo vyprávam a zabudla som na mikrofón.  

Okej, ďakujem. 

Takže, ten materiál eee, materiál beriete na vedomie, 

ale zároveň navrhuje niečo. V závere je napísané, že sa 

navrhuje realizovať uznesenie zastupiteľstva z roku 

trinásť, bod dé (D) štyri. 

Tento bod hovorí o zapracovaní, sekundu, ja to ho tu 

mám otvorený, tento bod hovorí o bezodkladu začať 

spracovávať zmenu územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorá by vylúčila trasovanie ropovodu cez 

katastrálne územie Hlavného mesta SR Bratislavy, a chcem sa 

opýtať, že aké sa plánujú ďalšie kroky? Ako sa plánuje 

postupovať? Lebo doteraz to bolo vždy odvolávka na to, že 

tam chýba nejaké vládne rozhodnutie. Myslím, že to už bolo 
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ako dané. Máme sa o čo oprieť. Tak chcem vedieť, čo mesto 

plánuje ďalšie kroky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja to iba rýchlo zodpoviem. 

Je jasné, že v tejto téme, toto je nejaké uznesenie, 

že to máme predkladať každého štvrťroka, myslím, do 

zastupiteľstva a väčšinou tam je malý posun.  

Dôležitý posun je, že my budeme spracovať Zmeny 

a doplnky 09, ktoré budú všetky tie, čo nám dávajú mestské 

časti a vo verejnom záujme a bude tam aj magistrát mať 

svoje zmeny vo verejnom záujme. A ja som tam navrhol 

a ideme tam dať do tej podmnožiny to, aby sme tu rezervu, 

ktorá je v územnom pláne na tento, myslím, že župa to už 

tak urobila, na tento ropovod, aby sme ju vyhodili 

jednoducho a zmenili tie pozemky na iný kód. To je asi 

jediná vec, ktorá sa v tomto zatiaľ udiala. Dobre?  

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

Bratislava - Devín: 

Čiže zmeny a doplnky devina. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

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

Bratislava - Devín: 

Okej, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o plnení uznesenia číslo 1147/2013 

časť dé (D) bod 2 zo dňa 26. 6. 2013. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.31-Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D 
bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave 

výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 
 

 Prítomní: 35 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL 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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo 

dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby 

ropovodu Bratislava – Schwechat 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo 

dňa 26. 06. 2013. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 32 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1798/2014 ČASŤ C BODY 1 – 10 ZO DŇA 
23. 10. 2014 MESTSKÝCH LESOV 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo, mmm,  
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Mňa to vyhodilo. Vyhodilo ma.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na druhej strane, 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ono to po nejakom čase vyhadzuje, aj mne sa to, musel 

som sa znovu nalogovať. To asi po nejakom čase o odpojí 

tých ľudí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme sa vracať s tým hlasovaním? Lebo akože ono by 

to prejde takisto, ako, ako. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Netreba, netreba. Akože, v pohode. To neni nič také 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Akože. Ďakujem pekne za pochopenie.  
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Tridsaťdva. Informácie o plnení uznesenia, bodov  1 

až 10 z časti cé (C),  a to je me Mestských lesov 

Bratislava. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie predložený materiál, a to Informáciu o plnení 

Uznesenia číslo 1798/2014 časť cé (C) bod 1 až 10 

zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.32-Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C 
body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava 

 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 

10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C bod 1 – 10 

zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 33 INFORMÁCIA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU 
KONCEPCIE ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV 
V BRATISLAVE NA ZÁKLADE UZNESENIA Č. 
1160/2018 ČASŤ B BOD 2 ZO DŇA 
26.04.2018 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej, a to je, Informácia o plnení, bod číslo 

tridsaťtri, Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie 

rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia 

časť bé (B) bod 2 zo dňa 26.4.2018. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Adam Berka sa hlási?  

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

Ja sa ospravedlňujem, mňa to vyhodilo a nejakým 

spôsobom pri tom mačkaní som sa tam zapol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže keď nič, tak odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie predložený materiál, a to Informáciu o plnení 

Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov 

v Bratislave na základe uznesenia číslo 1160/2018 časť bé 

(B) bod 2 zo dňa 26.4.2018. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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 tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.33-Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie 

rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia 
č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer  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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž  

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislavena základe uznesenia č. 

1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 

časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018. 

koniec poznámky) 

 

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ONLINE 
ROKOVANIA MSZ – RIEŠENIE PROBLÉMOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod  
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

ja som dvakrát nehlasoval, ale to je kvôli tomu, že 

ma to dvakrát vyhodilo, som sa nestihol prihlásiť. Furt to 

vyhadzuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Tak v tom prípade poďme, poďme si skontrolovať z. 

Poprosím asi organizačné, aby vám zavolalo a zistilo, 

čo sa deje?  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Oliver, 

budeš mať zlé štatistiky potom. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Hej, lebo ja sa tam rýchlo nalogujem, ale kým sa 

nalogujem, tak už nestihnem zahlasovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chceme, skúsme.  

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

Mne sa to tiež stalo teraz asi štyrikrát za sebou za 

dve minúty ma vyhodilo.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Aj mňa. Furt to vyhadzuje. Akonáhle sa prihlásim, 

hneď ma to vyhodí za pár sekúnd. 

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

Som rada, že to nevyhadzuje len tie ženy. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Oliver,  

to, lebo preto, málo dneska diskutuješ. Tak ono si 

myslí, že dneska  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne, ne. Starosta, nehovor to. Dobre je to. Dobre 

diskutuje.  

Ne, ne. Poďme si povedať. 
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Prosím vás, organizačné, máme nejaký problém, že 

softvér blbne? Nevládze? Alebo čo sa deje?  

Nech sa páči, organizačné, povedzte nám.  

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  organizačné oddelenie: 

Asi im vypadáva wifina. Alebo teda i, u nich sieť. To 

je v sieti. Tak mi povedali naši itéčkári, že my máme 

program v poriadku.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Tak ale, zum (ZOOM) mi ide, zum (ZOOM) mi ide 

normálne. Nevypadáva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak.  

Tomáš Malec,  

si tam niekde?  

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  organizačné oddelenie: 

Tomáš tu nie je, Tomáš musel vybehnúť.  

Môže Marcel, môže povedať, povedať k tomu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, to je pravda, akože. Argument, že poslancom 

vypádava wifina, keď fičia na zume (ZOOM) s videom 

a audiom, proste nejak nedrží. Nefunguje to.  

Mgr. Marcel   V a r e n i t s ,  vedúci oddelenia mestského 

informačného systému: 

Dobrý deň. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Tak je to tak, naozaj eee mne to tu napísalo, že lou 

internet konekšn (low internet connection) a zum (ZOOM) mi 

ostal, ale tiež ma vypojilo z toho her. Čiže ten her je 

zjavne citlivejší na nejaké problémy so sieťou. 

Čiže naozaj to bude u nás. Lebo ja to viem spojiť 

s konkrétnym errorom, čo mi to tu vyhodilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak nakoniec sme mali pravdu naše organizačné.  

Okej. Skú skúsime ísť ďalej. skúsime tomu veriť. 

Nalogujete sa a ideme ďalej.  
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Sme nalogovaní všetci?  

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

Áno, áno. 

 

 

BOD 34 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU A ČASTI POZEMKU 
NACHÁDZAJÚCEHO SA NA UL. STARÉ 
GRUNTY 47 V BRATISLAVE, K.Ú. KARLOVA 
VES, PARC. Č. 2986 FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, tak poďme ďalej. bod číslo tridsaťštyri. Návrh 

na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti  

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

A (poznámka: nezrozumiteľné slová) neprihlási? Však 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ná Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru 

a časti pozemku nachádzajúceho sa na ulici Staré grunty 47 

v Bratislave, v Karlovej Vsi, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som len upozornila na rokovací poriadok a na 

to, že celý prepis aj s tými vtipkami, to sa prepisuje od 

slova do slova. takže, aj také vtipky na ženy a podobne, by 

som doporučila odpustiť si.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kto hovoril vtipky na ženy?  

Môže sa to  

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

Našťastie žena. Našťastie. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Samozrejme, veď ale sme dženders (genders) neutral. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže je, takže. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja nie. Ja som neni neutral. Ja viem, čo som. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A je to tu, a je to tu. Presne toto on, Oliver. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No. Však nech to prečíta, keď bude čítať celé naše 

zastupko, nech sa páči.  

Dobre.  

To znamená, že ja by som išiel na to, neni žiadna 

diskusia k tomut bodu programu, takže odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom nebytového priestoru a časti pozemku 

v katastrálnom území Karlova Ves na dobu neurčitú na účely, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia, formou obchodnej 

verejnej súťaže a s osobitne schválenými podmienkami podľa 

vyhlásenia tejto verejnej súťaže. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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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: 

Nehlasovalo nula.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.34-Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a 
časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 v 

Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 
 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

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

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti 

pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 v 

Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

nájom nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho 

sa na ulici Staré grunty 47, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 

2986, na dobu neurčitú za účelom prevádzkovania predajne 

kvetinárstva a predajne tovaru určeného na výzdobu 

hrobových miest (sviečky, kahance, vence a iné) formou 

obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo 

dňa 30. 01. 2014 s osobitne schválenými podmienkami podľa 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
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Príloha k uzneseniu: 

 
PRÍLOHA K UZNESENIU 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy príspevková 
organizácia Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava,  

IČO: 17330190 

zastúpené Ing. Borisom Šramkom, riaditeľom 
organizácie 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov, 

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré 

grunty 47, 841 04 Bratislava, k.ú. Karlova Ves na pozemku 

parc.č. 2986 s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie  

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy príspevková 

organizácia 

Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava 

Zastúpená: Ing. Boris Šramko, riaditeľ 
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IČO: 17330190 

Číslo účtu: (IBAN): SK33 7500 0000 0000 2594 6273 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

2.1 nebytový priestor v celkovej výmere 27,8 m² – 

hlavný priestor predajňa kvetov, na ulici Staré 

grunty 47, k.ú. Karlova Ves 

2.2 časť pozemku pred predajňou kvetov vo výmere 20 m², 

na ulici Staré grunty 47, k.ú Karlova Ves 

3. Vyhlásenie súťaže: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 00.00.2021 

4. Termín ohliadky: 

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 

nájmu so zástupcom organizácie MARIANUM emailom na 

sprava.majetku@marianum.sk. Stretnutie záujemcov bude po 

dohode pred vchodom do nebytových priestorov. 

5. Kontaktné osoby: 

Meno: Silvia Buchholcerová, Andrea Vencelová 

E-mail: sprava.majetku@marianum.sk, sekretariat@marianum.sk 

Telefón: 02/50700105, 02/50700101 
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6. Doba nájmu: 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

7. Účel nájmu: 

1.1 predajňa kvetov a doplnkového tovaru 

vo výmere 27,8 m² 

1.2 prístup na pozemok pred predajňou na podnikateľské 

účely vo výmere 20 m² 

8. Informatívna výška nájomného: 

Informatívna výška nájomného určená na základe Rozhodnutia 

č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým 

sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 

vecné bremeno je vo výške 3 020,00 Eur ročne za celý 

predmet nájmu. 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku 

nájomného za celý predmet nájmu a takáto výška nájmu bude 

posudzovaná podľa bodu 3 tohto vyhlásenia. 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 
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1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy: 

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, v zmysle zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Súťažný návrh 

je potrebné predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach 

riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže 

s úradne overeným podpisom. 

Súťažný návrh musí obsahovať najmä: 

 

1.1. 

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu, označenie bankového spojenia, 

b) dentifikačné údaje účastníka súťaže, 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutárneho orgaánu, adresu sídla, IČO, 

DIČ, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 

podnikania, číslo živnostenskáho oprávnenia, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 

nájomné, číslo telefónu, e-mail, 
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3. ak ide o fyziskú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 

nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov 

(poznámka: účastník súťaže si pri návrhu výšky 

nájomného zohľadní všetky svoje náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu v súlade s bodom 8), 

e) spôsob a lehoty plnenia nájomného sa stanovujú tak, že 

ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa v 

mesačných splátkach, vždy do 15. dňa prvého mesiaca 

príslušného kalendárneho mesiaca 

f) účel využitia nebytového priestoru (predajňa kvetov a 

doplnkového tovaru)  

g) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o 

súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu o nájme nebytových priestorov je 

prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je 

povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého 

vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom 
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vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť 

údaje uvedené v bode 1.1 b), d), f) a v bode 1.3. 

týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať. Podpis 

účastníka súťaže musí byť na všetkých vyhotoveniach 

úradne overený. 

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v šiestich vyhotoveniach riadne 

a vlastnoručne podpísané účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené. 

c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2. a) a 

b). 

1.3 Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním 

navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových 

priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1 Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo vo výške 

1 000,00 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN): SK33 7500 0000 0000 2594 

6273, SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol 00000000. O 

tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 
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doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 

2.2 Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi vo výške 50,00 Eur, a to v hotovosti, 

v pokladni organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, alebo prevodom na účet peňažnom ústave ako 

v bode 2.1, VS 00000000. Kópiu potvrdenia o zaplatení 

paušalnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní 

priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s 

označením podľa bodu 2.9 týchto podmienok. Táto 

náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. 

2.3 Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného. 

2.4 Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu. 

2.5 V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
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2.6 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

2.7 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

2.8 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy.  Predložený návrh nie je možné meniť a 

dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 

na predkladanie súťažných návrhov. 

2.9 Súťažný návrh môže byť doručený osobne na adresu 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo 

nám. č. 3, 811 02 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru 

predajňa kvetov a nájom časti pozemku na ulici Staré 

grunty 47 v Bratislave - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch 

od 00.00.2021 do 00.00.2021 do 00,00 hod., alebo 

zaslaný v dňoch od 00.00.2021 do 00.00.2021 na adresu 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy s 

horeuvedeným označením na obálke. V prípade 

doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 

považuje deň doručenia poštovej zásielky 

vyhlasovateľovi. 
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2.10 Súťažné podmienky a podklady je možné získať na 

internetovej stránke: www.marianum.sk. 

2.11 Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné 

návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 00.00.2021. Otváranie 

obálok je neverejné. 

2.12 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením 

o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva 

o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená 

do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

2.13 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do 

prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového 

priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. 

O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 

návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude 

uverejnené na internetovej stránke organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

www.marianum.sk. 

2.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže. 
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2.15 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

podľa bodu 2.13 a 2.14 odošle vyhlasovateľ účastníkom 

listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže. 

2.16 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek, vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže. 

2.17 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky 

náklady s ich účasťou v súťaži. 

2.18 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru a časti pozemku výlučne len 

s víťazom súťaže. 

2.19 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne 

do 00.00.2021 na internetovej stránke: 

www.marianum.sk, ako aj na informačnej tabuli 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých 

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí splnili 

podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované 
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nájomné v článku III. zmluvy o nájme nebytových 

priestorov považované za východiskové nájomné pri 

konečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii. 

b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, postupujú títo do záverečnej 

fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie. 

Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú 

uvedené v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii. 

c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý 

splní podmienky súťaže, výber elektronickou aukciou sa 

nekoná. 

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje 

predložiť upravený návrh priloženej zmluvy v článku 

III, v ktorom uvedie nájomné podľa výsledku 

elektronickej aukcie v lehote do 10 dní od doručeného 

písomného oznámenia, že je víťaz. 

 

3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

3.1 Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového 

priestoru v súlade s bodom 8 (posledná veta) a bodom 

1.3 tohto vyhlásenia; toto sa primeranie vzťahuje aj v 
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prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. Výška 

ponúkaného nájomného – váha kritéria 100%. 

B / Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh zmluvy o nájme nebytového priestoru podľa 

priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa bodu 1.1. 

b), d), f) a bodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke v zmysle článku 2 

bod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov 

vyhlasovateľa v zmysle článku 2 bod 2.2. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr 

dňa 00.00.2021 

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 00.00.2021 do 00.00.2021 v čase od 00,00 hod. 

do 10,00 hod. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 00.00.2021 

do 00.00.2021 00,00 hod. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 00.00.2021 
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5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne 

do 00.00.2021 

6. Termíny ohliadky 00.00.2021 o 0,00 hod. a 00.00.2021 

o 0,00 hod.  

V Bratislave, dňa.................2021 

........................ 
Ing. Boris Šramko 
riaditeľ organizácie 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 NÁVRH ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO 
BREMENA NA POZEMKOCH SHELL SLOVAKIA, 
S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ideme ďalej. 

Poprosím pani viceprimátorku Kratochvílovú. 

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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Pokračujeme bodom číslo tridsaťpäť, Návrh zmluvy o 

zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL Slovakia, esero 

(s. r. o.). 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

SHELL Slovakia, esero (s. r. o.) ako povinný, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), pre distribúciu a. s. ako oprávneným 

z vecného brenem bremena a hlavným mestom SR Bratislava ako 

investorom, predmetom ktorej je úhrada odplaty hlavným 

mestom SR Bratislavou spoločnosti SHELL Slovakia, esero (s. 

r. o.) vo výške sedemstodeväťdesiat Eur.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.35- Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na 
pozemkoch SHELL Slovakia, s.r.o. 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 
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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  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 ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL 

Slovakia, s.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

návrh zmluvy o zriadení vecného bremena medzi SHELL 

Slovakia, s.r.o., ako povinným z vecného bremena, SPP – 

distribúcia, a.s., ako oprávneným z vecného bremena a 

hlavným mestom SR Bratislavou ako investorom, predmetom 

ktorej je úhrada odplaty hlavným mestom SR Bratislavou 

spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., v sume 790,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 36 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. 
Č. 12876/13 A PARC. Č. 12876/16, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKOV POD STAVBAMI GARÁŽÍ NA 
JANOŠKOVEJ ULICI 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťšesť, Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Nové Mesto, parcelné číslo 12876/13 a 

parcelné číslo 12876/16, ako majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov pod gará, pod stavbami garáží na Janoškovej ulici. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Korček,  

máte slovo. 

Nevidím vás. Ani vás nepočujeme.  

Pán Korček,  

zapnite si mikrofón, prosím. 

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

Ospravedlňujem sa. 
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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: 

Takže musíte odznova. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážená pani námestníčka, vážené kolegyne, kolegovia, 

dovoľte, aby som sa v stručnosti vyjadril k tomuto 

materiálu, nakoľko sa jeden so žiadateľov na mňa obrátil.  

Ide o pozemky pod garážami v našej mestskej časti 

Nové Mesto na Janoškovej ulici. Títo žiadatelia dávali už 

žiadosť na hlavné mesto v predchádzajúcom volebnom období, 

bolo to už v roku 2018 a až doteraz čakali na spracovanie 

tejto žiadosti. Akceptujú kúpnu cenu v zmysle znaleckého 

posudku, ale keďže predpokladám, že pán predseda finančnej 

komisie ako stážca verejných financií v tomto 

zastupiteľstve bude určite dávať nejaký pozmeňujúci návrh 

z finančnej komisie na zvýšenie kúpnej ceny, tak ja by som 

poprosil, keby sme buď keby pán predseda komisie nedal 

tento návrh, alebo v prípade, že by sme ho ne neschválili 

a by sme schválili ten materiál tak, ako je predložený, 

pretože, myslím si, že títo ľudia by nemali byť 

penalizovaní za to, že hlavné mesto nebolo schopné za vyše 

dva roky spracovať tú žiadosť.  
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Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Augustinič,  

máte slovo. 

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

Ja len doplním Tomáša Korčeka, že oni to podávali 

v máji 2018, to znamená, čakajú už takmer tri roky s tým, 

že všetci ostatní si odkúpili vedľajší garáž, alebo pozemky 

pod vedľajšími garážami za osemdesiat Eur na meter. My 

teraz, stúpla nám cena, tam je, myslím, teraz 

stopäťdesiatšesť, alebo okolo stopäťdesiat Eur a a preto sú 

oni akceptovať túto sumu. 

Predpokladám, že z finančnej komisie vyšla ešte 

vyššia suma, ktorú ale títo dôchodci už nie sú schopní 

zaplatiť.  

Takže ja by som sa rovnako prihovárala ako Tomáš za 

to, aby sme im ponechali tú sumu, ktorú určil znalecký 

posudok. Už aj preto, že tak dlho čakali a akceptujú to, že 
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za ten čas vlastne tá cena trhová stúpla, akurát že nie sú 

schopní zaplatiť ešte navýšenú sumu.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Mrva,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tento pán nás oslovil všetkých poslancov 

a porozprával nám teda ako to naozaj bolo. A ja naozaj 

musím súhlasiť s tým, že, že on ako šesťdesiatštyriročný 

dôchodca a pred troma rokmi žiadal a medzitým tá cena 

narástla, ja si myslím, že tá suma daná znaleckým posudkom 

pomerne vyjadruje presne to, ako, akú hodnotu má ten 

pozemok pod garážou. Treba si uvedomiť, že on garáž 

vlastní. My vlastníme iba nejaký pozemok.  

A ja si myslím, že aj v minulosti sme tu veľa 

diskutovali o tom navyšovaní a cenovej mape a jedna 
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dôležitá vec je tá, že sme chceli zabrániť možno nejakým 

špekulantom, ktorí si odkúpia nejakú časť pri svojom 

pozemku a o dva týždne na to ako podpíšu zmluvu 

s magistrátom, to predajú ako nejaký stavebný pozemok.  

Myslím si, že v takomto prípade by sme ale, 

napríklak, tuto pri tejto zmluve s týmto pánom dokázali dať 

nejakú klauzulu do tej dohody, že najbližších pätnásť rokov 

to nemôže predať. A myslím si, že keď takúto klauzulu dáme 

šesťdesiatštyriročnému pánovi, tak naozaj nebude mať žiadne 

dôvody špekulovať s týmto a naozaj pôjde iba o využívanie 

tej nehnuteľnosti pre jeho motorové vozidlo.  

Čiže, v tomto prípade ja by som sa naozaj eee pričl 

pri pripojil k tomu, čo povedali moji dvaja predrečníci, 

aby ostal ten návrh a nezvyšovala sa tá suma. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja teda sa prikláňam tiež ku kolegom a s tým, aby sa 

tá cena nezvyšovala a teda ten návrh, ktorý dal Jakub Mrva, 

to mi príde veľmi rozumný. 

Takže ja by som sa tiež prikláňal k tomu, aby tam 

bola potom v tej zmluve nejaká doložka, že teda naozaj 

nebudú ho môcť predať povedzme tých pätnásť rokov a myslím 

si, že je to fér voči týmto ľuďom. 

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 Zaťovič,  

nech sa páči. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne.  

Len verím, že (poznámka: počuť piskot) 
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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: 

Máme tam nejaké echo, pán starosta. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Áno, mám pani, pani viceprimátorka, to má asi tiež.  

Ja len toľko, že či naozaj (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) mestských častiach takto rovnako, nie len pri Novom 

Meste. 

A ďalšia vec. Sú tam aj dediči. Čiže dedič potom vla 

vlastne (poznámka: nezrozumiteľné slovo) keď sme pri tom. 

Ja sa len pýtam, či treba fungovať všade aj v iných 

mestských častiach takto, keď si (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) v Dúbravke o garáže, či to pôjde za také lacné sumy, 

ako v Novom Meste. Dúfam, že áno.  

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

No ono už myslím, že starosta Dúbravky bol predo 

mnou, ak sa nemýlim, podľa hlasu?  

Ono presne o tomto to je, že ja tiež nemám problém 

teraz výjsť v ústrety tým ľuďom a viem si dobre predstaviť, 

že takto vieme vychádzať vo všetkých mestských častiach tým 

ľuďom v ústrety. Už sme to doteraz ale tak nevychádzali.  

Čiže, to je teraz tá dilema, že akonáhle ja budem 

takýto ústretový voči Novomešťanom, tak voči Petržalčanom 

už dvakrát.  

A druhá vec je, že, ono keby to malo byť teda úplne 

že tak, aby sme boli spokojní, tak asi by to nemalo byť že 

na pätnásť rokov, ale že ak by to kedykoľvek v budúcnosti 

predal, tak musí zaplatiť rozdiel medzi tou kúpnou cenou 

a tou, ktorú mu teraz nedáme. Alebo jeho nástupcovia, keby 

to malo byť teda tak. Ale to už potom neviem či by oni tak 

chceli aj uzavrieť. 

Len toto je na zváženie, že to teda chceme nejako 

sanovať priamo na zastupiteľstve, alebo pôjdeme takouto 

milšou politikou. Len potom, len potom ja tiež 

negarantujem, že Novomešťania budú jediní, voči ktorým 

budem ústretový. Ja sa tomu nebránim.  
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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. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja si teda ctím určitú procedúru, takže komisia, 

finančná komisia rozhodla, že teda odporúča tento návrh 

schváliť so zvýšením ceny na dvestošesťdesiat Eur aj 

sedemdesiatpäť centov za meter štvorcový. Čiže ja tento 

pozmeňujúci návrh v tomto zmysle podávam. 

Ale zároveň druhým dychom, vzhľadom teda na situáciu 

sa prihováram teda za to, aby sme tú cenu nezvyšovali. 

A poznám tam, poznám tú situáciu v danom mieste. Je to 

určitý precedens, kde aj v minulosti pokiaľ išlo o nejaké 

zastavané, zastavané, zastavané pozemky garážmi a podobne, 

tak, tak sme tú cenu nezvyšovali.  

Takže sa prihováram za to, aby  sme schválili ten 

pôvodný návrh. 

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. Ďakujem. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Pani starostka Aufrichtová nereaguje. Viem, že sa 

prihlásila, ale  

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

Reagujem. Reagujem, prepáčte.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, dobre. Ďakujem. 

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

Prepáčte, mikrofón. 

Áno.  

Myslím, že takáto obdobná situácia nastala, keď na 

zastupiteľstvo sa zúčastnil občan a vysvetlil nám úplne 

obdobne takéto dôvody. Nebolo vtedy vôbec zo strany 
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zastupiteľstva prihliadané na neho. A práve sa odvolávalo 

na procedúru, ktorá by mala byť jednotná všade.  

Ja som vtedy bojovala veľmi za to, že sú špecifické 

podmienky, kde sa musí zohľadniť to, aká je tá realita 

a ako sa tým spôsobom upravuje aj cena. Bola som vtedy 

naozaj že odbitá. A z toho, čo som navrhovala, že ísť podľa 

tej znaleckej ceny, tak to nebolo vôbec akceptované.  

Iba to dávam na vedomie, pretože tie procedúry sú 

dôležité. Ale prikláňam sa k tomu, že treba pozerať na 

špecifickosť a som rada teda, že ten vlastne môj návrh, 

ktorý som vtedy hovorila, nachádza teraz uplatnenie 

u všetkých poslancov. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Krajčír. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pani námestníčka.  
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Mrzí ma to, že dostávame sa do tejto situácie opäť. 

Aj keď ja som posledne na to upozorňoval, tak ako povedal 

starosta Dúbravky, mali sme tu problém vtedy, keď sa naozaj 

jednalo o absolútne pozemok pod prístupovou cestou, 

respektíve pod bránou do rodinného domu. Tam sme to 

navyšovali, alebo teda aj finančná komisia to navyšovala 

naozaj pre mňa nelogicky. Lebo to bol osobitný zreteľ. 

Takže naozaj, nikto nemohol iný využiť ten pozemok. 

A bavili sme sa vtedy aj o nejakej cenovej mape.  

Vidím, že nazaj opäť sme zase v tom nejakom prípade, 

že tam budeme niekomu dávať, tam niekomu ustúpime, tam 

niekomu neustúpime, tam niekomu ustúpime.  

Z pohľadu mňa ako Dúbravčana ma to veľmi mrzí, hej? 

že vtedy sme sa voči tým ľuďom nezachovali fér. A teraz, 

samozrejme, nechcem povedať, ja tento prípad poznám, aj 

tiež som diskutoval s tými (gong) občanmi aj v tom Novom 

Meste.  

Samozrejme, ja to podporujem. A určite som proti 

tomu, aby sme tam tú sumu navyšovali.  

A teraz pravdu poviem, mne sa ani nepáči, aby sme tam 

dávali nejak pätnásť rokov dodatok pätnástich rokov,  kedy 

to nemôže predať. Lebo naozaj, môže sa stať akákoľvek 

situácia s tým dôchodcom a zas takýmto spôsobom ich úplne 
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držať o päť, o šesť, o sedem rokov ako rukojemníkov, tiež 

sa mi nezdá byť úplne vhodné.  

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 Korček. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel pánovi poslancovi Tešovičovi chcel 

poďakovať za tento ústretový postoj. A ešte aj kolegom 

opätovne zdôrazním, že naozaj tá žiadosť je tu na hlavnom 

meste skoro tri roky. Čiže, nie je to chyba na strane 

týchto žiadateľov, lebo títo žiadatelia, keby hlavné mesto 

spracovalo túto žiadosť v primeranej lehote, napríklad, pol 

roka, tak určite by zaplatili vtedy, ja som presvedčený 

o tom, že aj nižšiu kúpnu cenu, ako je teraz kúpna cena 

podľa znaleckého posudku.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 607 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Tešovič. 

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

Tak ja môžem povedať, že ja sa naozaj usilujem o to, 

aby sme tu takýmto spôsobom tieto veci už neriešili, a teda 

aby, aby ten, ten mechanizmus bol, bol nejaký, nejakým 

spôsobom riešený už v tom procese spracovávania žiadosti.  

Pokiaľ viem, tak teda nejaký návrh toho rozhodnutia 

primátora bol už, bol už predložený pánovi primátorovi. 

Niečo sa tam dopracovávalo. Viem, že pán primátor má tiež 

záujem na tom, aby, aby sme tie, nejaký ten tú procedúru 

trošku že zmenili. 

Áno. S pravdou chodili krivda. My máme pravdu 

a chcem, aby tí ľudia nemali krivdu. No. To je asi tak 

celé. 

A keďže sme už, keďže sme už v podobnom duchu 

hlasovali v minulosti, tak ja sa zas prikláňam k tomu, že 

naozaj, aby sme, aby sme teda boli konzistentní.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som možno z inej strany. Spomenulo sa tu 

niekoľkokrát rozhodnutie primátora o keď sa vyjadrujeme 

k rôznym typom nehnuteľností. Sľúbili ste nám, že nám teda 

to rozhodnutie primátora pošlete, my sme ho nevideli, lebo 

nie je verejné. Tak by som veľmi pekne poprosila opätovne, 

že by som uvítala, ak by sme ho mali poznať viacerí.  

No a druhá vec. Je tu stanovisko pani architektky, 

ktorá je asi aj prítomná na tomto rokovaní, že súhlasí 

s tým predajom. Ja si pamätám keď ona predkladala mestskému 

zastupiteľstvu koncepciu odpredaja týchto garáží, rôznych 

typov garáží, voľne stojacich, dočasných a neviem akých 

stavieb.  

Ja toto miesto teda nepoznám, ale rada by som vedela, 

že ani v materiáli som si nevšimla, že by bolo uvedené, že 

či susedné parcely sú už odpredané do súkromného 
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vlastníctva. Aj zasa, zase nestrácali, alebo nepredávali za 

každú cenu to, čo ten majiteľ garáže momentálne nevyhnutne 

nepotrebuje a mesto by v budúcnosti tú parcelu potrebovalo 

na iné účely, alebo aby nerozdrobovalo sa pozemky.  

Čiže, táto súvislosť mi tam chýba. Ak sa pani 

architektka vyjadrí, tak budem veľmi rada. Budem vedieť, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) hlasovať, alebo nie. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: počuť hovor predsedajúcej s niekým.) 

Dobre. 

S faktickou pán poslanec Lenč.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka. 

Ja sa ospravedlňujem žiadateľom aj všetkým, ktorí 

lobudú za nich, ale ja mám v Karlovej Vsi tiež garáž a tiež 

pozemok pod pod ňou patrí mestu, respektíve je v správe 

mestskej časti. Ale ja nemám ani len, ani len odvahu 

požiadať o predaj toho pozemku, lebo viem, že, že poslan, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 610 

teda respektíve, jednak mám konflikt záujmov, ale po po 

druhé, poslanci v Karlovej Vsi by mi určite ten pozemok 

nepredali.  

A ja som tú garáž aj tak kúpil bez toho pozemku a mám 

ju v nájme a nič mi nebráni proste tú garáž predať a s tým 

teda, že ten pozemok nie je v mojom vlastníctve.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Korček s faktickou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja odpoviem pani starostke.  

Tie susedné parcely, teda pozemky pod garážami boli 

už predané. Predávali sa posledné v roku 2017 a vtedy sa 

predávali za osemdesiatdva Eur za meter štvorcový. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

No ja by som naozaj poprosila, aby sa dala snímka na, 

na katastrálnu mapu, že v akom, v ak, aký je ten pozemok vo 

väzbe teda na to okolie, alebo teda nech sa vyjadrí, kto 

pripravoval ten materiál. 

A takisto v Starom Meste chránime tieto pozemky 

a v podstate už rovno dávame na vedomie žiadateľom, že je 

to vec, ktorá podlieha teraz inému hodnoteniu možno ako 

predtým.  

Stalo sa, že sme v Starom Meste mali na rokovaní 

materiál, ktorý bol pred pol rokom pred od Števčíkovým 

zastupiteľstvom predaný za dvesto Eur za meter a my sme 

zdvihli na päťsto. Tá pani nechápala, že proste čo sa stalo 

za pol roka.  

Takže, ne neuvádzajme do takýchto situácii 

obyvateľov, pretože naozaj by mali platiť nejaké podmienky, 

v ktorých sa oni vedia zorientovať.  
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Ja si dám tú námahu, že zistím toho pána, ktorý bol 

na tom zastupiteľstve a mal presne takúto situáciu, kde bol 

úplne jasne osobitný zreteľ a zdvihli sme mu to natoľko, že 

on s plačom odišiel a a neviem akým spôsobom, ale tá 

zmluva, asi nedošlo k podpisu. Dám si tú námahu zistiť 

a v takom prípade požiadam, aby ten jeho bod bol predložený 

znova.  

V tejto veci, keď tá mapka bude v poriadku, tak tento 

materiál podporím, ak nie, tak by bolo  možno aj dobré ho 

teraz stiahnuť, keď sa dohodneme, že kto teda.  

Navrhujem to ako bod, že stiahnime ho a predložme ho 

na budúce zastupiteľstvo. Keď to čakalo tak dlho, môžeme sa 

naozaj tomu venovať na najbližšom zastupiteľstve s tým, že 

budeme poznať tie súvislosti, ktoré sú okolo. 

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. 

Hlási sa už dlhšie pán Ctibor Košťál, riaditeľ 

magistrátu a je tu aj spracovateľ, pán Andrej Bednárik.  
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Ja ak dovolíte, teda preruším túto diskusiu, lebo som 

myslela, že až keď ju ukončíme, tak im dám slovo, ale 

poprosím ťa, Ctibor, alebo Andrej, aby ste sa vyjadrili.  

Nech sa páči. 

A potom budeme pokračovať, samozrejme. 

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

Ja by som povedal iba ako tak systémovo k tomu, že 

a teda stotožňujem sa s tým, čo povedal pán starosta Zať 

Zaťovič. Mám, (poznámka: nezrozumiteľné slová), aby sme si 

to nejakým spôsobom nastavili.  

A tá zá, ja ako teda riaditeľ magistrátu sa 

samozrejme prihlas prihlasujem k tomu, že robme čo najmenej 

výnimiek z tejto cenotvorby, akože, niekto tu má tri roky 

žiadosť, tak ho nejak ako keby neoprávuje teraz na nejakú 

nižšiu sumu, alebo nejakú zľavu. Tam môžu byť rôzne dôvody, 

prečo tá žiadosť tak dlho trvá.  

Ale ešte by som chcel možno povedať k tej metodike, 

ktorú máme, to čo aj pani Čahojová sa na to pýtala. Pokiaľ 

viem, tak poslanci ako keby dostali tú metodiku. Mohli ste 

ju aj pripomienkovať. Bola to moja taká pra menšia pracovná 

skupina. A tá pra, tá metodika už je dneska, je dneska 

účinná, ale nebola účinná v čase, keď sa spracovával tento 

materiál, tak sme tam ešte nemohli aplikovať tú, túto novú 
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metodológiu výpočtu, výpočtu tej, tej ceny. Ale máme cenovú 

mapu, robíme s tým mediánom a ten medián je tam zohľadnený. 

Takže za mňa ako keby s tý, je to nesystémový krok. 

Vždycky vieme nájsť nejaký dôvod, prečo ustúpiť, alebo 

prečo nejako zľaviť. To práve rieši tá nová metodika. Takže 

za mňa tam nevidím dôvod, nejakého väčšieho ústupku iba 

kvôli tomu, že teda ľudia sú buď starší, alebo majú tu 

žiadosť dlhšie ako, ako rok.  

A ja chcem poprosiť ešte Andreja Bednárika, aby 

doplnil. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže Andrej, nech sa páči, doplň pána riaditeľa. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja len aj z hľadiska tej hospodárnosti. Že tu sa 

bavíme o tom, že oni ročne uhrádzajú bezdôvodné obohatenie 

vo výške štyristopäťdesiatšesť Eur. Čo za desať rokov 

predstavuje sumu štyritisícpäťstošesťdesiat Eur. Áno? 

A medián z cenovej mapy vyšiel na úrovni dvestošesťdesiat 

Eur aj sedemdesiatpäť centov, čo za devätnásť metrov 
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štvorcových, čo je teda rozloha tej parcely, je suma 

štyritisícdeväťstoštyridsať Eur.  

To znamená, za desať rokov bezdôvodného obohatenia sa 

priblížime k tej kúpnej cene.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja môžem povedať, že ja som v podstate sa považujem 

za odchovanca pána bývalého riaditeľa Szaba a ja som 

v tomto smere bol naozaj hádam možno najdogmatickejší člen 

tohto zastupiteľstva, kde som išiel úplne tvrdo po po 

týchto pravidlách. Ale práve od mnohých kolegýň a kolegov 

som, som dostával vyslovene mnoho otázok a bola tu taká 

vôľa, že, že jednoducho, pokiaľ ide o nejaké špeciality, 

nejaké špeciality, napríklad, že pozemok je zastavaný 

nejakou stavbou vo vlastníctve žiadateľa, tak by sme na to 

mali prihliadať. A parkrát sa stalo, že to v tomto 

zastupiteľstve takto prešlo.  
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A ja tak, jak som dogmatik v zásadách, tak, tak si 

hovorím, že dobre, ale v tom prípade potom poďme zásadovo 

ďalej a poďme zásadovo ďalej v tom, že, že keď sme, keď sme 

to už, keď sme už raz v tomto povolili, tak, tak musíme 

ísť, musíme ísť týmto spôsobom v podstate pokračovať.  

A viem, že aj v tých, aj v tom rozhodnutí primátora, 

ktoré sa pripravuje a ktoré by malo každú chvíľku byť 

vydané, tak, tak (gong) sa práve má prihliadať aj na takéto 

okolnosti a bude sa prihliadať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vlačiky.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja teda k tej cenovej mape.  

Akože, ja som to bral ako fakt tie veci a akože dobrý 

nástroj, len v poslednej dobe mám pochybnosti, pretože som 

si kvôli bodu predaja spoločnsti Bel invest tu na Kolibe na 

Bellovej ulici, ktorý som teda inicioval, aby sa stiahol 

z mestskej rady, pozeral tú cenovú mapu podrobnejšie a ma 
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tam zaujali veci, napríklad, že tu na Bellovej medzi 

rodinnými domami predal pozemok označený ako priemyselná 

zóna, ktorá tu nie je a ani v územnom pláne, ani 

v skutočnosti, tu sú rodinné domy, maximálne nejaké malé 

bytovky.  

Taktiež, napríklad, na Hlavnej ulici tu na Kolibe 

pozemok sedemtisíctristoosemdesiatdeväť metrov štvorcových  

za prekvapivo nízku sumu, ktorú tiež nedokážem akože 

identifikovať.  

Som písal na magistrát (gong) pani, ktorej to teda, 

od ktorej tá cenová mapa išla, ešte bez odpovede. Ale ma 

zaujíma, že či tam nedochádza k nejakým chybám, lebo naozaj 

priemyselná zóna na našej ulici nikde neexistuje. Takže 

nechápem, kde sa zobrala v cenovej mape a kde, kde sa 

zobral predaj takéhoto pozemku. 

Takže, mám otázky na tú cenovú mapu, hej? Nechcem to 

spochybňovať. Možno tam došlo k nejakej i individuálnej 

chybe, ale bol by som rád, keby som dostal na to odpoveď 

a aby sa to vyriešilo, že či sa tam mohla stať takáto 

chyba, alebo kde tu mám priemyselnú zónu. Možnože sa ja 

poučím, že teda niekde miesto rodinného domu máme nejaký 

ťažký priemysel.  

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. 

Pán poslanec Mrva s faktickou. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Keďže pozerám, že mi už beží čas, aj keď  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

aj keď ma nikto nevyzval, tak ja ozvem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vyzvala. Vyzvala. Ale asi to nebolo počuť. Niečo som 

možno ja zle stačila.  

Nech sa páči. 
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Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

V pohode, v pohodičke. 

Ja rozumiem aj tým poslancom a pánom starostom 

a starostkám z iných mestských častí, ktorým v podstate 

môže byť ukradnuté, čo sa deje v mestskej časti Nové Mesto, 

aj keď musím povedať, že sme poslanci za celé  mesto, nie 

len za jednu mestskú časť. 

A za seba ja sa musím vyjadriť, že som aj 

v minulosti, aj v iných mestských častiach sa zdržal pri 

niektorých navyšovaniach a predajom na základe cenovej 

mapy. Ja s ňou v mnohých ohľadoch nie som stotožnený, 

pretože si myslím, že aj dva pozemky, ktoré sú rovno vedľa 

seba a môžu mať inú hodnotu vzhľadom na nejaké špecifické 

veci a presne preto by sme mali individuálne posudzovať 

tieto jednotlivé náležitosti a žiadosti a na to je práve 

táto diskusia, aby sme si to vysvetlili. A v tomto prípade 

ja si myslím, že naozaj to navýšenie o tristo percent je 

fakt výrazné. (gong) 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

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

Môžem poprosiť, aby bola tá mapka ukázaná, lebo mne 

to nevie nevie normálne v katastri túto parcelu vôbec 

nájsť.  

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 môžeme ťa zatiaľ preskočiť. Ja dám slovo pánovi 

Buocikovi a skúsime teda potom tú mapu. 

Pán Buocik,  

nech sa páči, s faktickou. 

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

Ďakujem pekne, pani námestníčka. 

Takto, že, to že, to že tam má byť tá cena 

stopäťdesiat euro, s tým sa dá stotožniť z toho pohľadu, že 

sa naozaj jedná o vysporiadanie pozemku pod stavbou. 
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Ja som na toto dlho upozorňoval a s s pánom predsedom 

finančnej komisie sme aj boli dva, či trikrát na magistráte 

na komisii, ktorá to mala teda celé toto riešiť. 

Ja tu mám ale iný problém. problém mám s tým, že to 

je dvadsať metrov štvorcových a je to pod. Podľa mňa, úplne 

je správny postup je ten, nepredávať tento pozemok vôbec. 

Ak chcete, kolegovia poslanci vyjsť tomuto seniorovi 

v ústrety, tak potom mu to zohľadniť v cene nájomného. 

Pozerajte sa na to v optike, v dlhodobej optike 

mesta. Za päťdesiat rokov už nedá tie pozemky nikto nikdy 

na tej ulici dokopy, keď ich rozpredáte po dvadsať metrov 

štvorcový. (gong) 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja len upozorňujem, že som sa chcel prihlásiť 

faktickou a už, už druhýkrát mi nefungovala, tak som sa 

musel prihlásiť riadnou.  

Odpovedám pani starostke. 

Ja som si to natiahol z edbégis. Je tam pätnásť 

garáží, z toho desať je už predaných pozemkov a päť je ešte 

vo vlastníctve hlavného mesta. 

Takže kľudne môžme spraviť to, že, že teda to 

nepredajme a tých päť si tam necháme ešte ako hlavné mesto. 

Čiže, však my ne nenútime toho človeka, aby to 

kupoval, ale proste mali by sme byť konzistentní. Alebo 

potom si zmeňme systém a predávajme podľa iného systému. 

Ale teraz predávame nejaký rok alebo koľko, tak nemôžme. 

Vždy nájdeme niekoho poslanca, ktorého niekto niekto osloví 

a povie, že toto je iný špeciálny prípad. No, tak, tak si 

to zmeňme a predávajme teda za nižšie. Ale nie na. Dobre, 

aby sme takto ad hok (hoc) lobovali o nižšie ceny.  

Ja som za, za konzistentnosť a systémovosť.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 623 

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

Nech príde finančná komisia s iným návrhom a budeme 

to rešpektovať. Nech sa zhodnú oni na finančnej, že sa to 

bude dávať za inú cenu jednotkovú. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Inak blíži sa nám šestnásta hodina, neviem ako je to 

s občanmi?  

Aha, nie je. nenahlásili sa. Dobre. 

Tak pokračujeme. 

Nech sa páči, faktickou pani poslankyňa Augustinič. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak ako hovoril môj predrečník, áno, je tam päť 

pozemkov ešte mestských, ale ani nie sú vedľa seba. Treba 

si pozrieť tú mapu. To je tak, že úplne na preskačku.  
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To znamená, že mne dáva zmysel to, čo sme hovorili, 

že nepredá, nepredávajme tie pozemky, ak majú pre mesto 

nejaký zmysel, ale nepríde mi v tomto prípade akýkoľvek 

zmysel takýto pozemok od mesta vlastniť.  

Nehovoriac o tom, že ten majiteľ platil nájomné do 

dnes, napriek tomu, že mu mesto stále nepredĺžilo nájomnú 

zmluvu. 

To znamená, že on bol taký akože správny v tom, že 

chcel si všetko plniť, platil si nájom, požiadal 

o odpredaje a čakal tri roky a my mu po troch rokoch 

povieme, že nie, my vám to nedáme za osemdesiat, my vám to 

nedáme ani za stopäťdesiat, dáme vám, dáme za 

dvestošesťdesiat. Napriek tomu, že všetci vaši susedia si 

to kúpili za osemdesiat.  

Takže, príde mi to úplne scestné v takomto prípade 

takto rozhodnúť.  

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

Ja sa chcem k možno reagovať krátko k tej cenovej 

mape.  

Spomínal to tuná aj pán kolega Mrva.  

Tá cenová mapa je veľmi dobrý nástroj. On, je to 

nejaký údaj, od ktorého sa vieme odpichnúť. Nie je to 

všeliek. To, to podotýkam.  

Tá cenová mapa sa vlastne robí spôsobom takým, že 

v databáze realitných kancelárií sa spraví nejaký polomer 

na mape pomyselný a za posledných šesť mesiacov my zistíme, 

aké boli realizačné ceny predaja nehnuteľností v danom 

okolí. Ale to sú, to sú v podstate, a vieme, vieme ešte aj 

určiť, že aké typy nehnuteľností tu majú (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) pre aké typy pozemkov to majú byť.  

Čo nevieme. Nevieme už riešiť to, že či to bolo 

zastavané, nezastavané a podobne. A na to sme tu my, na to 

je tu komisia finančná, na to sú tu poslanci 

a zastupiteľstvo, aby sme vedeli tieto veci individuálne 

zohľadniť. A viem, že už aj v minulosti sa to už aj 

niekoľkokrát stalo. A viem, že toto bola aj požiadavka 

(gong) aj k pánovi (poznámka: nezrozumiteľné slovo) na to, 

aby sme toto zohľadňovali. 
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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 poslanec Korček. 

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

Ďakujem. 

Ja som rád, že pán kolega Vagač zdôraznil tú 

skutočnosť, že naozaj iba päť pozemkov je vo vlastníctve 

hlavného mesta, tak ako povedala kolegyňa Augustinič, nie 

sú ani vedľa seba. Ja nevidím žiadny dôvod ekonomický ani 

iný, aby naozaj ostali tieto pozemky ďalej vo vlastníctve 

hlavného mesta. 

A prepáčte, kolegovia, ja som tu bol zvolený 

obyvateľmi Nového Mesta a ja pred nimi si nesiem určitú 

zodpovednosť a budem sa rozhodovať podľa svojho vlastného 

vedomia a svedomia. Akákoľvek cenová mapa, je dobré, že ju 

máme, ale mala by pôsobiť do budúcnosti a nie retroaktívne 

ju budeme uplatňovať na žiadosti spred troch rokov, kde 

toto hlavné mesto nebolo schopné obyvateľovi sprocesovať 

žiadosť za tri roky.  

A povedzme si otvorene, koľko toto hlavné mesto 

sprocesovalo iným fyzickým alebo právnickým osobám veľmi 
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rýchlo žiadosti za, za by som povedal, nevyjasnených 

podmienok. 

Takže ja určite podporím tento návrh na pôvodnú 

(gong) 

Ďa 

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 Vetrák. 

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

No, teraz sa ľahšie reaguje poslancom ktorí, alebo 

poslankyniam, ktorí už od tej cenovej mapy niekedy počas 

tohto volebného obdobia odstú, ustúpili a zohľadňovali aj 

ten ľudský faktor.  

Ja sa, hovorím znova, že ja sa nebránim ľudskému 

faktoru, ale to, čo  má, to čo pán poslanec Vagač hovoril, 

že to je tá kľúčová otázka, lebo ja som sa doteraz tiež 

držal cenovej mapy a priznám sa, že nebolo mi to vždy 

jedno, ale mal  som za to, že je to nejaká dohoda a že 

budeme vo vo vzťahu ku všetkým rovnaký.  
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Ale akonáhle je teraz pán, pán poslanec Tešovič teda 

predkladá uznesenie, za ktoré ani nechce zahlasovať a bude 

hlasovať za výnimky, tak tým pádom je, podľa mňa, jasné, že 

tá cenová mapa zostane len v deklaratórnej podobe. To bude 

kus papiera, ktorý bude dodržiavať len ten, ktorý chce. 

Lebo tých ľudských prípadod my ná, my nájdeme skoro vždy 

nejaký, vždy budeme to vedieť nejakým spôsobom vysvetliť, 

a ja sa tomu nebránim, ale teda, aby sme vedeli, že do čoho 

ideme, ak to dneska nebude, nedodržíme. (gong) 

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 Krajčír. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ešte raz. Každý kto mal možnosť si pozrieť tú mapu, 

tú máme v materiáli, my sa bavíme o pozemkoch pod garážou. 

Na tom pozemku reálne nikdy nič nespraví nový vlastník. Nie 

je nejaký perspektívny stavebný pozemok, alebo nejaký 

kľúčový pozemok nejak v prístupe niekde k stavbe, kde by 

mohol stavať. 
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Ja si myslím, naozaj, je tu znalecký posudok 

a v tomto prípade ho treba rešpektovať. Strácame sa tu 

v nejakej cenovej mape, tak ako povedal aj predchodca 

Vetrák teda, že finančná komisia síce navrhla zvýšenie, 

predseda komisie pán Tešovič teda odporúča túto cenu, čo 

teda sa teším z toho.  

Robíme množstvo výnimiek. Hej? Samozrejme, je to 

prípad od prípadu. Ale ja chcem kolegov poprosiť, naozaj 

používajme trošku aj zdravý rozum a buďme radi, že sú tu 

ľudia, ktorí si chcú vysporiadať tieto pozemky, keď na tom 

tú garáž teda vlastní, alebo nejakú stavbu (gong) 

a umožnime im to. Nedávajme im polená zbytočne pod nohy. 

Naozaj.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

Je tu množstvo ľudí, ktorí tu vlastnia pozemky pod 

cestami, pod stavbami, pod domami, hej, bytovými, ich 

nevieme vysporiadať.  
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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: 

Hej. 

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

Tam bude problém. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďak ďakujem pekne. 

Ja vás trošku budem upozorňovať pri tých faktických, 

lebo vy nepočujete to pípnutie minúty, tak prepáčte, ale 

budem trošku vstupovať do do  

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

Ospravedlňujem sa, prepáčte. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Konrad, hlavná architektka,  
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nech sa páči, máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja samozrejme sa nebudem vy vyjadrovať teda k cenovej 

mape, ale v roku 2015 prijalo mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta koncepciu narábania s pozemkami pod radovými 

garážami vo vlastníctve iných subjektov, nejak takto sa 

volal tento  materiál a podľa toho materiálu teda my 

posudzujeme tieto predaje. 

Tento konkrétny predaj je v stabilizovanom území ako 

už viacerí poznamenali, ten pohľad prezrádza, že, že 

vlastne väčšina tých pozemkov pod radovými garážami je 

predaná. Keďže mesto nevlastní nejak nejaké celé územie 

rozvojové, ako napríklad keď si zoberiete radové garáže 

v Ružinove, máme takéto prípady. (poznámka: nezrozumiteľné 

slová). 

Ja vás tým nechcem zdržovať, ja vám aj ponúkam ako 

keby také predstavenie tejto koncepcie, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) sa podľa mňa musí dopracovať, 

(poznámka: nezrozumiteľné slová), na nej treba treba tie 

pozemky, podľa mňa, ďalej zakladať.  

Čo sa týka tohoto samotného materiálu, tak sme naozaj 

veľmi poctivo posúdili. My sme aj, myslím že boli 
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v kontakte môj kolega so žiadateľom, všetko sme posúdili a 

prišli sme k záveru, že, že áno, že tento pozemok pod 

garážou sa môže predať.  

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. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ale my sme skončili v našom posúdení, v našom 

stanovisku, aby sa zvažovalo s predávaním, na to 

upozorňujem teda neustále, aj s tými účelovými 

komunikáciami, ktoré sú výhradne vedú k týmto územiam 

samotných garáží. Pretože keď my tieto komunikácie, ak 

predáme radové garáže, ak sa na tom zhodneme, ak to tak 

posúdime, tak nám ostanú tie účelové komunikácie v majetku 

mesta a tým je vlastne, vlastne sme viazaní aj na stav tých 

komunikácií. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ingrid,  

vieš čo, ja ťa musím upozorniť, musím ťa upozorniť, 

že,  
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Že veľmi rada ponúkam  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Tentokrát to nebolo upozornenie na čas, ale 

upozornenie na to, že veľmi zle rozumieť. Ale ďakujem, ak 

si skončila.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Aha, aha, ja sa musím asi priblížiť.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Ďakujem. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Čiže, veľmi rada ponúknem debatu o tej koncepcii 

a teda že by sme vám ju predstavili z toho roku 2015 

a teda, aby som sa neopakovala, ale v tomto území sme 
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posúdili. Je to stabilizované územie, je tam roztrieštené 

majetkové vlastníctvo. Samotné pozemky, aj keby sme všetky 

vlastnili, tak v podstate nie sú pre mesto až také kľúčové 

v tom stave, ako, ako sú rozpredané, tak sme súhlasili 

s predajom, ale sme v našom stanovisku podotkli, že sa 

musíme zaoberať aj časťami účelovej komunikácie, ktorá 

náleží k týmto, k týmto garážam.  

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. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Máme často zákutia v stabilizovaných územiach, kde 

vedú komunikácie k vencu, sú ovenčené takýmito garážovými 

budovami a my sme správcovia tých komunikácií.  

Ale hovorím, veľmi rada ponú ponúkam, aby sme sa 

tomuto materiálu venovali možno viac. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Týmto ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Bol podaný jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca 

Tešoviča, čiže ja ho prečítam.  

Požaduje sa v ňom zmena textu uzne textu uznesenia, 

a to slová  

Obaja bytom Janoškova 6 Bratislava za kúpnu cenu 

stopäťdesiatšesť Eur aj pätnásť eurocentov za meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkovo 

dvetisícdeväťstodeväťdesiatšesť Eur aj osemdesiatpäť 

eurocentov  
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a takisto s, tie sa nahrádzajú slovami obaja bytom 

Janoškova 6 Bratislava za kúpnu cenu dvestošesťdesiat Eur 

aj sedemdesiatpäť eurocentov za meter štvorcový, to znamená 

za kúpnu cenu celkovo štyritisícdeväťstopäťdesiatštyri Eur 

a dvadsaťpäť eurocentov  

a slová  

obaja bytom Halašova 41 Bratislava za kúpnu cenu 

stopäťdesiatšesť Eur aj pätnásť eurocentov na meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkove 

dvetisícdeväťstodeväťdesiatšesť Eur aj osemdesiatpäť 

eurocentov  

sa nahrádzajú slovami 

obaja bytom Halaščova 41 Bratislava za kúpnu cenu 

dvestošesťdesiat Eur aj sedemdesiatpäť eurocentov na meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkove 

štyritisícdeväťstopäťdesiatštyri Eur a dvadsaťpäť 

eurocentov. 

Môžte dať o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za dvanásť poslancov, proti päť, zdržali sa pätnásti 

poslanci, nehlasovalo nula poslancov. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č.36- Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží 
na Janoškovej ulici 

 Prítomní: 32 Áno 12 Nie: 5 Zdržal sa: 15 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ZDRŽAL SA 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NIE M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ZDRŽAL SA 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 638 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner ZDRŽAL SA 

J. Káčer  Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NIE M. Chren   

T. Korček NIE M. Kuruc ZDRŽAL SA 

S. Svoreňová ZDRŽAL SA J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman NIE 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ZDRŽAL SA J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík  O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

Poslanec MsZ (poznámka: nie je jasné, o ktorého 

poslanca ide, nakoľko nebolo povedané kto hovorí a ani sám 

sa nepredstavil, nie je ani na kamerovom zábere): 

Ja sa ospravedlňujem, ja som bol prítomný, len tiež 

teraz omylom mňa vyhodilo. Veľmi ma to mrzí. Nemusíte to 

opakovať,  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Poslanec MsZ (poznámka: nie je jasné, o ktorého 

poslanca ide, nakoľko nebolo povedané kto hovorí a ani sám 

sa nepredstavil, nie je ani na kamerovom zábere): 

nevadí mi to, len aby ste vedeli, že bol som 

prítomní.  
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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. Ideme, ideme ešte hlasovať ďalej.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Vzhľadom na to, že pozmeňujúci návrh nebol schválený, 

vraciame sa k pôvodnému návrhu uznesenia.  

To znamená, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území 

Nové Mesto jednak pre Slavomíra Malička a Martu Malíčkayovú 

za kúpnu cenu stopäťdesiatšesť euro pätnásť eurocentov na 

meter štvorcový, to znamená celkove za 

dvetisícdeväťstodeväťdesiatšesť Eur osemdesiatpäť 

eurocentov a tiež iný, inú parcelu čís, pre Henricha 

Minárika a Zuzanu Minárikovú za kúpnu cenu stopäťdesiatšesť 

euro pätnásť eurocentov na meter štvorcový, to znamená 

celkovo za dvetisícdeväťstodeväťdesiatšesť Eur 

osemdesiatpäť eurocentov  s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja hlasujem za, len nemôžem sa pripojiť, mňa vépéenka 

(WPN) vyhodila. Nechcem zdržovať, ale napísala som do četu 

(chatu), že hlasujem za. Ak by náhodou chýbal môj hlas.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za dvadsaťdva poslancov, proti jeden, zdržalo sa 

osem, nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.36- Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží 
na Janoškovej ulici 

   

 Prítomní: 33 Áno 22 Nie: 1 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ZDRŽAL SA T.Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA 

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ZDRŽAL SA 
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A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka   

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ZDRŽAL SA  J. Buocik NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 
 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 644 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej 

ulici 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, LV č. 1, a to: 

- parc. č. 12876/13 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov JUDr. Slavomíra Maličkaya a Marty 

Maličkayovej, obaja bytom Janoškova 6, Bratislava, za 

kúpnu cenu 156,15 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 

2 996,85 Eur, 

- parc. č. 12876/16 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Ing. Henricha Minárika a Zuzany Minárikovej, 

obaja bytom Halašova 41, Bratislava, za kúpnu cenu 
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156,15 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 2 996,85 

Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa 

týchto kupujúcich. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 37 NÁVRH NA UDELENIE SÚHLASU S 
PLÁNOVANOU ASANÁCIOU STAVBY „OBJEKT 
ZÁZEMIA“ SPOLOČNOSŤOU VYDRICA 
DEVELOPMENT A.S,, SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ďalej, bod číslo tridsaťsedem,  Návrh na 

udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby objekt 

zázemia spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT á es (a.s.)  so 

sídlom v Bratislave. 

Prosím tuto máme dohodnuté aj úved úvodné slovo asi. 

Andrej Bednárik.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno. Takže jedná sa presne o udelenie splnomocnenia 

pre spločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, ktorý bude zastupovať 

hlavné mesto v stavebnom konaní na odstránenie zázemia 

Vodnej veže. Jedná sa o tú časť národnej kultúrnej 

pamiatky, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, ale 

bola pristavaná len ako zázemie počas nejakých 

archeologických výskumov. Nemá žiadnu historickú hodnotu. 
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Znaleckou cenou bola ohodnotená táto časť na sumu 

päťdesiatpäťtisícpäťsto Eur. Z toho dôvodu jej asanácia 

bola predložená do zastupiteľstva, kde poslanci jednak 

rozhodujú o jej zrušení, ale najmä o tom udelení tej plnej 

moci pre spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, aby nás 

zastupovala pred stavebným úradom vo veci odstránenia tejto 

stavby.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Troška dlhšie trvá, kým ten, to, mikrofóny tuná 

nabehnú.  

Ja by som chcel  v rámci diskusie navrhnúť doplnenie 

uznesenia a to aj po diskusii s predkladateľom. Tiež by som 
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ho chcel požiadať, ak by to bolo možné, aby si toto 

doplnenie osvojil formou autoremedúry.  

O čo ide? V princípe to uznesenie by vyzeralo tak 

ako, tak ako ho máte predložené s tým, že teda schvaľovali 

by sme to, čo je navrhnuté, že sa má schváliť, ale tá 

terajšia podmienka, ktorá tam je uvedená by zostala, ale 

k nej by sa ešte pripojila druhá podmienka. A ja ju teraz 

prečítam.  

Spoločnosť VYDRICA divilopment á es (VYDRICA 

DEVELOPMENT, a.s.), Legionárska 10, Bratislava, 

IČO 51733064, uhradí hlavnému mestu všeobecnú hodnotu 

stavby „objekt zázemia" stanovenú znaleckým posudkom číslo 

48/2020 v sume 55 500,00 Eur, a to v lehote do pätnástich 

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o povolení odstránenia stavby  pod tým pracovným názvom 

objekt zázemia, najneskôr však v deň predchádzajúci 

dňu začatia stavebných prác spojených s asanáciou stavby 

„objektu zázemia“, znova v úvodzovkách. V prípade, že 

všeobecná hodnota stavby „objekt zázemia" nebude 

spoločnosťou VYDRICA divilopment á es (VYDRICA DEVELOPMENT, 

a.s.), v uvedenom termíne uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Čiže, ide ešte o dodatočnú podmienku, ktorá sprísňuje 

podmienky pre toho, kto, pre toho developera, ktorý celý, 

tú celú výstavbu tam zastrešuje.  
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A teda chcem požiadať aj týmto spôsobom 

predkladateľa, že či je možné si to osvojiť autoremedúrou. 

Inak by som ešte v rámci diskusie potom spravil k tomu 

pozmeňujúci návrh a hlasovalo by sa o ňom.  

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 o reakciu hneď.  

Pán Košťál ako predkladateľ,  

nech sa páči. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďak ďakujem. 

Osvojujem si to autoremedúrou tento návrh.  

Ja iba doplním, my sme sa o tom s Milanom aj bavili. 

Tento návrh vlastne vychádza z tej pôvodnej dohody 

s VYDRICOU divilopment (VYDRICA DEVELOPMENT) a takže 

viacmenej to doplnenie, alebo zreálnenie toho, jak sme sa 

dohodli, tento, táto vec nám vypadla predtým. Takže, je to 

vec, ktorá je úplne že okej. A bolo to, myslím že 

diskutované na finančnej komisii a teraz sme došli teda 

k tomu záveru, že takýmto spôsobom nám ešte doplatia tú 

sumu,  
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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. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

ktorá bolo tu uvedená. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik, 

nech sa páči. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pani námestníčka. 

Ja som teda nevedel, že kto bude predkladať tento 

pozmeňujú pozmeňovací návrh. 

Áno. Na finančnej komisii sme sa o tomto bavili. 

Otvoril som tú tému ja. Asi k tomu netreba nič povedať len 

to, že má zmysel sa na finančnej komisii ozvať a vtedy 

mesto získa viacej peňazí.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 651 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja už len tak na odľahčenie poviem, že keby som to 

bol vedel, tak nedáme to autoremedúrou, spravím rýchlo 

pozmeňovák a dám, aby ste sa pripísal k tomu a bolo by to 

všet, všetci by boli spokojní. Lebo tak. Asi toľko.  

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. 

Ale rovno ti dávam slovo, lebo nikto ďalší nie je 

prihlásený.  

Poprosím teda návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže uznesenie máte predložené. Toto bolo, ten toto 

doplnenie ďalšej podmienky do uznesenia bolo osvojené 

autoremedúrou, takže budeme schvaľovať uznesenie o tom, že 

podľa článku 80 odsek 2 písmeno vé (v) Štatútu schvaľujeme 

asanáciu stavby objekt zázemia. 

Je to v katastrálnom území Staré Mesto, udeľuje 

spoločnosti VYDRICA divilopment á es (VYDRICA DEVELOPMENT, 

a.s.)a s tými podmienkami, teda nie len s tou, ktorá bola 

pôvodne predložená, ale už aj s tou druhou osvojenou.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.37- Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou 
stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT 

a.s,, so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby 

„objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a.s,, so 

sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

podľa čl. 80 ods. 2 písm. v) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy asanáciu stavby „objekt 

zázemia“, bez súpisného čísla, postavenej na časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 885/5, k. ú. Staré Mesto, a na 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 545, k. ú. Staré 

Mesto, a udeľuje spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., 

Legionárska 10, Bratislava, IČO 51733064, súhlas a 

splnomocnenie k asanácii stavby „objekt zázemia“, 

s podmienkou: 

1. Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10, 

Bratislava, IČO 51733064, vykoná asanáciu na vlastné 

náklady, vo vlastnej réžii, za splnenia podmienok 

stanovených Mestským ústavom ochrany pamiatok, 

Krajským pamiatkovým úradom a po vydaní právoplatného 

rozhodnutia o povolení odstránenia stavby. 

2. Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10, 

Bratislava, IČO 51733064, uhradí hlavnému mestu SR 

Bratislave všeobecnú hodnotu stavby „objekt zázemia" 

stanovenú znaleckým posudkom č. 48/2020 v sume 55 

500,00 Eur, a to v lehote do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení 

odstránenia stavby „objekt zázemia“, najneskôr však v 

deň predchádzajúci dňu začatia stavebných prác 
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spojených s asanáciou stavby „objektu zázemia“. V 

prípade, že všeobecná hodnota stavby „objekt zázemia" 

nebude spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., v 

uvedenom termíne uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA NADOBUDNUTIE 22 GARÁŽOVÝCH 
STOJÍSK SPOJENÝ S NÁVRHOM NA 
UDELENIE SÚHLASU S ASANÁCIOU 
BETÓNOVEJ PLOCHY NA POZEMKU PARC. Č. 
4479, K. Ú. PETRŽALKA, SPOLOČNOSŤOU 
V-ARMS, S.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme ďalší bod, a je to bod číslo tridsaťosem, Návrh 

na dob nadobudnutie dvadsaťdva garážových stojísk spojený s 

návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na 

pozemku parcelné číslo 4479, katastrálne územie Petržalka, 

spoločnosťou  Vé arms esero (V-arms, s.r.o.), so sídlom 

v Bratislave. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Kolegyne, kolegovia,  

nechcem zdržiavať, ale nedá mi sa k tomuto 

nevyjadriť, alebo teda, musím sa k tomu vyjadriť kvôli 

tomu, že viacerí z nás tu bolo v minulom volebnom období, 

keď bolo prijímané to pôvodné uznesenie, dokonca keď sme 

tam via, niektorí vrátane mňa hovorili, že teda mali by sme 

byť troška opatrnejší, bolo to, dá sa povedať, podľa môjho 

názoru, narýchlo trocha robené, tak sme sa stali potom 

predmetom aj kritiky poslancov, ktorí už dnes nie sú 

poslancami, takže nebudem ich menovať, lebo nemôžu na to 

reagovať.  

Ale čo je podstatné je, že skutočne, my sme sa vtedy 

nerozprávali o tom odstránení tej betónovej plochy. Ono 

síce tuná sa v materiáli uvádza, že by sa logicky nejako 

dalo to z toho vyvodiť, ale podľa mňa nie.  

A ďalšia vec je, a to je, to je tá dôležitá. Asi pán 

starosta Hrčka tu stále nie je pripojený, ale ja som rád, 

že sa do toho oprel, skutočne aj so svojim úradom a ešte 
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vybojoval aj v prospech Petržalky a potom mesta ako takého 

tie ďalšie podmienky, ktoré ten, ten investor bude musieť 

splniť, napríklad aj tých dvadsaťdva parkovacích miest.  

Lebo ono to bolo tak, že my sme vtedy hovorili, veď 

sk, najprv prijmeme nejaký systémový koncepčný materiál, 

kde budú stáť garážové parkovacie domy, aké budú kritériá, 

aké podmienky bude treba splniť, aby sa mohli vybudovať? 

A nie takto ad hok (hoc) proste, keď niekto príde, tak to 

ideme schvaľovať.  

Ja som si všimol, že v materiáli, ktorý sme už dneska 

prerokovali, nebola o tom diskusia, sa uvádza, že, myslím 

že do konca marca, ak sa nemýlim tohto roka, by mal byť 

práve taký materiál systémový vypracovaný. Ono to súvisí 

s tým, že sa blíži spustenie parkovacej politiky. 

Čiže, aj sa blíži predloženie materiálu na mestské 

zastupiteľstvo, ktoré povie, že aké podmienky, aké kritériá 

bude treba splniť, aby sa garážové parkovacie domy stavali.  

Tento garážový parkovací dom predbieha ten materiál, 

ja dúfam, že tie podmienky, ktoré sú tu, sa nebudú až tak 

veľmi odlišovať od tých, čo budeme schvaľovať asi na 

aprílovom, májovom zastupiteľstve, 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 
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I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

uvidíme. 

Tak ja len pre správnosť veci a pre poriadok som 

uviedol, že, naozaj že, jak sa hovorí, že keď sa niečo 

veľmi uponáhľa, tak potom to treba dorábať, prerábať a toto 

je trošičku aj výsledok toho. Ale v každom prípade som rád, 

že bude garážový parkovací dom. Že nebude to čisto len 

záležitosť toho investora. Že sa tam zohľadní aj ten 

verejný záujem, že tam bude tých dvadsaťdva parkovacích 

miest. 

A aj takto na diaľku sa chcem pánovi starostovi 

Hrčkovi poďakovať, aj jeho tímu, že naozaj to nezanedbali 

a že sa im podarilo aj teda v spolupráci s mestom toho 

investora svojim spôsobom dotlačiť do toho, aby tie 

podmienky boli pre mesto, pre Petržalku výhodnejšie. 

Ďakujem pekne za 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: 

Ďakujem. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si tiež veľmi dobre pamätám tento problém 

z minulého volebného obdobia, kedy sme my poslanci 

nadobudli dojem, veľmi silný, že tento investor bol nejakým 

spôsobom zvýhodnený oproti iným záujemcom, ktorí mali 

záujem , aj majú záujem na mestských pozemkoch stavať 

parkovacie domy, o ktorý je iste eminentný záujem.  

Veľmi dobre si pamätám, že prvé záväzné stanovisko 

k investičnej činnosti hlavného mesta bolo záporné a hoci 

sa na projekte takmer nič nezmenilo, alebo len kozmeticky, 

tak druhé záväzné stanovisko bolo te investičnej činnosti 

kladné voči čomu sme my namietali aj verejne, aj ako 

poslanci. Ale viete teda, že na rozhodovaní mesta v tomto 

poslanci nemajú vplyv. Ale upozorňovali sme na tento 

problém.  
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Navyše, teda mesto sa zaštiťovalo aj tým, že vyvíja 

nejakú činnosť na príprave tej koncepcie, keby platili 

jednotné pravidlá pre všetkých.  

Bohužiaľ, tu sa mlieko rozlialo, lebo zastupiteľstvo 

na túto diskusiu veľmi neprihliadlo, schválilo nájom 

pozemku pre tohoto investora a teraz naozaj mestská časť 

Petržalka, asi aj v spolupráci s hlavným mestom, musela 

hľadať riešenia tejto veľmi nepríjemnej situácie. Lebo 

naozaj tento investor vyzeral ako rovnejší pre ost rov 

najrovnejší medzi rovnými (poznámka: so smiechom), neviem, 

či som sa správne vyjadrila, ale pretláčalo sa to spôsobom, 

potrebujeme garážové domy čo najrýchlejšie bez ohľadu na 

podmienky.  

Takže ja som veľmi rada, že sa chystajú podmienky, 

koncepcia, ktorá bude vytvárať rovnaké podmienky pre 

všetkých záujemcov, lebo toto naozaj veľmi, veľmi 

potrebujeme. Verejnosť na to čaká a určite sú pripravení 

podnikatelia, ktorí majú to nejaké kou hau (know how) 

a ktorí sú v tomto rýchlejší ako samotné mesto, alebo 

mestské časti a majú dlhodobé podnikateľské plány, čo my 

ako samosprávy nemáme a je to nevyhnutné, aby sa toto 

spustilo, inak celá parkovacia politika nebude fungovať 

a bude prijatá so značnými ťažkosťami. 

Takže ja veľmi vecne ďakujem. Spomínam si na tento 

prípad a pripomínam len preto, aby vedeli poslanci ostatní, 
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ktorí sú možno novší, že pamäť ešte funguje a že niektoré 

veci sa ťažko zabúdajú.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Týmto diskusiu končím. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Mestské zastupiteľstvo, budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

po prvé, nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu na budúcej 

stavbe Garážový dom Vavilovova Petržalka, ktorý bude 

zodpovedať právu výlučne užívať dvadsaťdva garážových 

stojísk spolu s prislúchajúcim spoluvlastníckym podielom od 

spoločnosti Vé arms esero (V-arms, s. r. o.) ako časť 

odplaty za zriadenie vecného bremena práva stavby Garážový 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 663 

dom Vavilovova Petržalka. To je bod jedna stručnejšie ako 

je, ho  máte predložený.  

A bod dva, odstránenie, schvaľujeme odstránenie spevnenenej 

betónovej plochy za účelom vydania stavebného povolenia 

k budúcej stavbe Garážový dom Vavilovova Petržalka. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťdva. 
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ja sa iba pridám, ja som tentokrát sa prvýkrát 

odpojil, Jožo Krúpa, ale súhlasím. ale nevracajte 

hlasovanie, lebo prešlo, aby sme zbytočne  

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. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

nepredlžovali proces. Len zrazu vidím, že nejde mi 

hlasovať. 

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. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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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: 

Bude to v zázname. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.38-Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk 
spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej 

plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, 
spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 

 Prítomní: 32 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 
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J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  

 

 
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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s 

návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na 

pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-

arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

1. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu na budúcej 

stavbe „Garážový dom Vavilovova –Petržalka“, ktorý 

bude zodpovedať právu výlučne užívať 22 garážových 

stojísk spolu s prislúchajúcim spoluvlastníckym 

podielom k spoločným častiam, spoločným zariadeniam a 

príslušenstvu v budúcej stavbe „Garážový dom 

Vavilovova – Petržalka“, od spoločnosti V-arms, s. r. 

o., so sídlom Vavilovova 8, Bratislava, IČO 45983941, 

do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, ako časť 

odplaty za zriadenie vecného bremena práva stavby 

„Garážový dom Vavilovova – Petržalka“ schváleného 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 945/2017 zo dňa 28. 09. 2017. 
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Predmetných 22 garážových stojísk sa bude nachádzať na 

prízemnom podlaží budúcej stavby „Garážový dom 

Vavilovova – Petržalka“ podľa technického výkresu z 

dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. 

2. Odstránenie spevnenej betónovej plochy (inžinierskej 

stavby) situovanej na pozemku parc. č. 4479 v k. ú. 

Petržalka, ktorej hodnota bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 17/2020 zo dňa 12. 03. 2020 v sume 

25 200,00 Eur, za účelom vydania stavebného povolenia 

k budúcej stavbe „Garážový dom Vavilovova – 

Petržalka“, a zároveň udeliť splnomocnenie spoločnosti 

V-arms, s. r. o., so sídlom Vavilovova 8, Bratislava, 

IČO 45983941, na bezodplatné zastupovanie hlavného 

mesta SR Bratislavy v  konaní o vydanie povolenia na 

odstránenie stavby. 

koniec poznámky) 
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BOD 39 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCOV 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV O 
ODPUSTENIE NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S 
PANDÉMIOU COVID-19 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťdeväť, Návrh na riešenie žiadostí 

nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie 

nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nebudem čítať celé uznesenie, ale aspoň tie podstatné 

časti. 

Čiže, budeme schvaľovať uzne uznesenie,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje jednak odpustenie nájomného vo výške päťdesiat 

percent v zmysle zákona číslo 71/2013 Zbierky zákonov 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky  v znení neskorších 

predpisov nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené, alebo boli v obmedzenom režime za obdobie 

sťaženého užívania nebytových priestorov počas druhej vlny 

pandémie uvedených v tabuľke číslo jedna, ktorá je prílohou 

tohto uznesenia a s tými podmienkami, ktoré sú potom 

rozpísané vo viacerých bodoch na ďalších dvoch stranách 

návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných je tridsaťdva poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 39- Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s 

pandémiou Covid-19 
 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  

 

 
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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 (poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a 

pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou 

Covid-19 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

1. Odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle zákona č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov 

1.1 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za 

obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov 

počas 2. vlny pandémie, uvedeným v tabuľke č. 1, 

ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

1.1.1 Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné 

mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 

30. 09. 2020. 

1.1.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 

dní od doručenia oznámenia o odpustení 

nájomného. 

1.1.3 Žiadatelia v prípade platných nájomných zmlúv 

formou dodatku pristúpia k novým zmluvným 
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podmienkam v lehote 15 dní od doručenia 

oznámenia o odpustení nájomného s výnimkou 

tých žiadateľov, ktorí už formou dodatku 

pristúpili k novým zmluvným podmienkam, 

1.2 nájomcom nebytových priestorov, ktorými sú 

neziskové organizácie, občianske združenia, 

kultúrne inštitúcie, školy a ostatné subjekty 

vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme, ktoré 

boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za 

obdobie sťaženého užívania počas 2. vlny pandémie, 

uvedeným v tabuľke č. 2, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia, 

s podmienkami: 

1.2.1 Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné 

mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 

30. 09. 2020. 

1.2.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 

dní od doručenia oznámenia o odpustení 

nájomného. 

2. Odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 675 

republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené 

alebo boli v obmedzenom režime za obdobie sťaženého 

užívania nebytových priestorov počas 1. vlny pandémie, 

ktorí požiadali o odpustenie nájomného po uplynutí 

termínu na podávanie žiadosti o dotáciu na úhradu 

nájomného stanoveného v 1. vlne pandémie, uvedeným v 

tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

2.1 Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné mesto 

SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 30. 09. 

2020.  

2.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy 

za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, resp. 

ich uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia 

oznámenia o odpustení nájomného. 

2.3 Žiadatelia v prípade platných nájomných zmlúv 

formou dodatku pristúpia k novým zmluvným 

podmienkam v lehote 15 dní od doručenia oznámenia 

o odpustení nájomného. 

V prípade nesplnenia podmienok na odpustenie nájomného budú 

nájomcom povolené splátky nájomného v zmysle § 13c ods. 18 
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zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov. 

3. Odpustenie úrokov z omeškania nájomcovi EKOPALETA, 

spol. s r. o., za obdobie od 01. 10. 2016 do 31. 12. 

2020, uvedenému v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou 

tohto uznesenia. 

4. Neodpustenie nájomného nájomcom nebytových priestorov 

za obdobie, ktoré nebolo obdobím sťaženého užívania, 

uvedeným v tabuľke č. 4, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia. 

5. Neodpustenie nájomného nájomcovi pozemku pod stavbou, 

uvedenému v tabuľke č. 5, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 
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Príloha k uzneseniu: 

 Tabuľka č. 1 NP zatvorené a v obmedzenom režime          
             

por.č
. nájomca predmet nájmu 

číslo nájomnej 
zmluvy/účinnos
ť účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

zálohy za 
služby/ro
k 

neuhra
-     
dené 
zálohy  
za 
služby 

neuhra-    
dené 
platby za 
nájomné 

ročné 
nájom-    
né 

mesačné 
nájom-   
né  

obdobie 
sťaženéh
o užívania 

odpustené 
podľa vzorca 
Ministerstva 
hospodárstv
a 

1. 

ANTIKVARIÁ
T STEINER, 
spol. s r.o. 

NP vo výmere 
126,51 m2 v stavbe 
na Sedlárskej č. 2  
v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto 

078303690700/ 
01.06.2007 

prevádzkovanie 
antikvariátu 9 10 2020 1712,84 0,00 2816,24 

16897,
5 1408,13 

24.10.202
0 - 
8.11.2020     
19.12.202
0 - 
07.02.202
1  1572,07 

2. 

Laura 
Belešová 
Simonová 

NP vo výmere 
80,47 m2 v stavbe 
na Rudnayovom 
nám. č. 4  v 
Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto 

078309620800/ 
01.07.2010 

zriadenie a 
prevádzkovanie 
dobovej kaviarne 
a čajovne, 
zriadenej v štýle 
18. a 19. storočia 

15.7.2020 
14.12.2020 796,64 176,30 4732,14 

19633,
8 1636,15 

15.10.202
0 - 
07.02.202
1 3162,86 

3.  Libor Jakšík 

stavba s.č. 3290 - 
prevádzková 
budova športového 
areálu a pozemky 
2180/3 a 2180/4 na 
Hanulovej ul. č. 35, 
k.ú. Dúbravka 

078311440800/ 
30.12.2008 

prevádzkovanie 
športovo-
rekreačného 
areálu, NP - bar a 
pub, pozemky - 
tenisové kurty, 
športové a detské 
ihriská 

25 11 202
0 0,00 0,00 0,00 

12495,
8 1041,31 

15.10.202
0 - 
27.11.202
0 763,62 
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4.  

Andrej 
Gabura - ARG 
COM 

pozemky p. č. 
15288/55 vo 
výmere 1008 m2, 
15288/56 vo 
výmere 30576 m2, 
15288/63 vo 
výmere 74 m2 a 
stavba súp. č. 38 - 
športová hala na 
pozemku 15288/55 
a stavby sup. č.  
5909 soc. zariadnie 
na pozemku p.č. 
15288/63 

088302721200/ 
24.4.2012 

revitalizácia 
športového areálu 
rekonštrukcia 
športovej haly a 
realizácia 
dostavby 
športevej haly a 
následné 
prevádzkovanie 
športového centra 14 1 2021 0,00 0,00 140,17 

31990,
8 2665,90 

15.10.202
0 -
07.02.202
1 5153,98 

5.  

BIOSCOP 
BRATISLAVA
, s.r.o. 

NP vo výmere 
868,68 m2 na 
prízemí, I. a II. p. v 
objekte na 
Hviezdoslavovom 
nám., súpis. č. 
100171, orientačné 
číslo 17, k. ú. Staré 
Mesto na pozemku 
parc. č. 49 07 83 0356 12 00 

prevádzkovanie 
kina mladosť, 
sídlo spoločnosti 
nájomcu a 
prevádzkovanie 
kancelárskych 
priestorov s 
možnosťou ich 
podnájmu 18 1 2021 0,00 0,00 0,00 

18992,
7 1582,71 

15.10.202
0 - 
07.02.202
1 3059,57 

6.  
ALEDA 
BAGS, s.r.o. 

NP č. 1.38 vo 
výmere 54,44 m2 v 
podchode na 
Hodžovom nám. 
č.1 v Bratislave 

078303161700/ 
21.09.2017 

predaj koženej 
galantérie a 
doplnkov 14 1 2021 316,68 0,00 0,00 

7031,5
2 585,96 

24.10.202
0 - 
8.11.2020  
19.12.202
0 - 
07.02.202
1 527,14 

7. 
Sedemnásť 
BAR s.r.o. 

NP vo výmere 
100,00 m2 na 
Hviezdoslavovom 
nám. č. 17 

07 83 0937 10 
00/25.11.2010 

prevádzkovanie 
reštaurácie 

10 12 202
0 0,00 0,00 0,00 

29450,
6 2454,22 

15.10.202
0 - 
07.02.202
1 4744,69 
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8. 
Ekopaleta 
spol. s r.o. 

NP vo výmere 
109,20 m2 - Mýtny 
domček, k. ú. 
Petržalka 07 83 0001 11 00 

prevádzkovanie 
reštauračného 
zariadenia 

16 12 202
0 0,00 0,00 0,00 

17894,
9 1491,24 

15.10.202
0 - 
07.02.202
1 2882,91 

           spolu 21 866,84 

 

 

 Tabuľka č.2  NO, OZ, KI, Školy         
             

por.č. 
nájom-   
ca predmet nájmu 

číslo nájomnej 
zmluvy/účin-  
nosť  účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

zálohy 
za 
služby 

neuhrade-   
né zálohy  
za služby 

neuhradené 
platby za 
nájomné 

ročné 
nájomné 

mesačné 
nájomné  

obdobie 
sťaženého 
užívania 

odpustené 
podľa vzorca 
Ministerstva 
hospodárstva 

1. 

Slovenské 
centrum 
UNIMA 

NP vo výmere 
96,86 m2 v 
stavbe na 
Rudnayovom 
nám. č. 4  v 
Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto 

078301690900/ 
02.04.2009   

zriadenie a 
prevádzkovanie 
galérie a divadla 
marionet 1 10 2020 756,00 378,00 1945,3 2481,52 206,79 

15.10.2020 
- 
31.01.2021 375,67 
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2. 
Neapolis 
o.z. 

NP vo výmere 
90,07 m2 na 
prízemí stavby 
na Hany 
Meličkovej 11A, 
súpis. č. 3514, v 
Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves 7,83E+10 

administratívny 
priestor pre aktivity 
neziskového 
občianskeho 
združenia - 
poskytovanie 
vzdelávacích, 
športových a 
odborných 
podujatí – 
hromadné 
podujatia 19 1 2021 1096,00 0,00 0,00 5243,52 436,96 

01.10.2020 
- 
07.02.2021 946,65 

2. 
Neapolis 
o.z. 

NP vo výmere 
64,26 m2 na 
prízemí stavby 
na Hany 
Meličkovej 11A, 
súpis. č. 3514, v 
Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves 7,83E+10 

administratívny 
priestor pre aktivity 
neziskového 
občianskeho 
združenia - 
poskytovanie 
vzdelávacích, 
športových a 
odborných 
podujatí – 
hromadné 
podujatia 19 1 2021 558,40 0,00 623,00 2492,00 207,67 

01.10.2020 
- 
07.02.2021 449,89 
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 Tabuľka č.3 NP bez dotácie            

               

por.č. nájomca 
predmet 
nájmu 

číslo nájomnej 
zmluvy/  
účinnosť  účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

spraco-   
vateľ 

záloha 
za 
služby 

neuhra-   
dené 
zálohy  
za 
služby 

neuhra-  
dené 
platby 
za 
nájomné 

ročné 
nájom-  
né 

mesač-  
né 
nájom-  
né  

predmet 
žiadosti/  
obdobie 
sťaženého 
užívania 1. vlna 

suma 
odpus-  
teného 
alebo 
znížené
ho 
nájomné
ho 

suma 
odpus-  
tených 
úrokov 
z 
omeška
nia 

1.  
Tucana 
Group s.r.o. 

NP vo 
výmere 
158,71 m2 v 
stavbe na 
Laurinskej 
ul. č. 7 v 
Bratislave, 
k. ú. Staré 
Mesto 

078800551400/ 
14.03.2015 

prevádzkovanie 
kaviarne a 
poskytovanie 
služieb 
rýchleho 
občerstvenia 5 11 2020 

Jaku-  
biková 952,00 714,00 1708,2 1350 112,49 

zľava vo výške 
50% z 
nájomného od 
13.3.2020 do 
19.5.2020 (68 
dní)alebo  
schválenie 
splátkového 
kalendára 125,12   

2.  
MON-DIEU, 
s.r.o. 

NP vo 
výmere 
158,71 m2 v 
stavbe na 
Laurinskej 
ul. č. 7 v 
Bratislave, 
k. ú. Staré 
Mesto 

078800531400/  
26.06.2014 

prevádzkovanie 
kaviarne a 
poskytovanie 
služieb 
rýchleho 
občerstvenia 4 11 2020 

Jaku-  
biková 1084,00 3235,92 7080,6 20144 1678,63 

zľava vo výške 
50% z 
nájomného od 
13.3.2020 do 
19.5.2020 (68 
dní) alebo  
schválenie 
splátkového 
kalendára 1871,02   
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5.  Libor Jakšík 

stavba s.č. 
3290 - 
prevádzková 
budova 
športového 
areálu a 
pozemky 
2180/3 a 
2180/4 na 
Hanulovej 
ul. č. 35, k.ú. 
Dúbravka 

078311440800/ 
30.12.2008 

prevádzkovanie 
športovo-
rekreačného 
areálu, NP - 
bar a pub, 
pozemky - 
tenisové kurty, 
športové a 
detské ihriská 25 11 2020 

Lušpa-  
iová 0,00 0,00 0,00 12496 1041,31 

odpustenie 
nájomného 
(50%) od 
13.3.2020 do 
19.5.2020 (68 
dní) 1160,76   

                        spolu 3 156,90   

                           

1.  
EKOPALETA, 
spol. s r.o. 

NP vo 
výmere 
109,20 m2 - 
Mýtny 
domček, k. 
ú. Petržalka 

07 83 0001 11 
00 

prevádzkovanie 
reštauračného 
zariadenia 16 12 2020 

Jaku-  
biková 0,00 0,00 0,00 17895 1491,2 

odpustenie 
úrokov z 
omeškania od 
1.10.2016 do 
31.12.2020   2275,55 

                        spolu   2 275,55 
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Tabuľka č.4 Neodpustenie 

nájomného            
             

por.č. nájomca predmet nájmu 
číslo nájomnej 
zmluvy/účinnosť  účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

zálohy 
za 
služby 

neuhradené 
zálohy   za 
služby 

neuhradené 
platby za 
nájomné 

ročné 
nájomné 

mesačné 
nájomné  

predmet 
žiadosti 

výška 
požado-  
vanej 
zľavy 

1.  
Zemegula, 
s.r.o. 

NP na Novom 
moste v k.ú. 
Petržalka 

078301660400/ 
20.08.2004 

vyhliadková 
reštaurácia 22 6 2020 0,00 0,00 303,05 65279,12 5439,93 

zníženie 
nájomného 
o 30% od 
20.5.2020 
do 
30.9.2020  
(134 dní) 7169,67 

2.  

Laura 
Belešová 
Simonová 

NP vo výmere 
80,47 m2 v 
stavbe na 
Rudnayovom 
nám. č. 4  v 
Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto 

078309620800/ 
01.07.2010 

zriadenie a 
prevádzkovanie 
dobovej 
kaviarne a 
čajovne, 
zriadenej v 
štýle 18. a 19. 
storočia 

15.7.2020 
07.09.2020 796,64 176,30 4732,14 19633,76 1636,15 

zníženie 
nájomného 
o 30%  od 
1.7.2020 
do 
14.10.2020 

(106 dní) 1705,75 

3.  

Slovenské 
centrum 
UNIMA 

NP vo výmere 
96,86 m² v 
stavbe na 
Rudnayovom 
nám. č. 4  v 
Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto 

078301690900/ 
02.04.2009   

zriadenie a 
prevádzkovanie 
galérie a 
divadla 
marionet 8.4.2020 756,00 378,00 1945,3 2481,52 206,79 

odpustenie 
nájomného 
vo výške 
100% od 
20.5.2020 
do 
14.10.2020 
(148 dní) 1003,44 
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4.  
Sedemnásť 
BAR s.r.o. 

NP vo výmere 
100,00 m² na 
Hviezdoslavovom 
nám. č. 17 

07 83 0937 10 
00/25.11.2010 

prevádzkovanie 
reštaurácie 10.12.2020 0,00 0,00 0,00 29450,66 2454,22 

odpustenie 
nájomného 
vo výške 
100% od 
20.5.2020 
do 
14.10.2020 
(148 dní) 11908,08 

          spolu   21 786,94 

 

 
Tabuľka č.5 Neodpustenie nájomného za 1. vlnu - 
pozemky        

           

Por.č. Nájomca 

predmet 

nájmu /NP, 

pozemok/ 

číslo nájomnej 

zmluvy účel nájmu 

dátum 

doručenia 

žiadosti 

predmet žiadosti - 

odpustenie 

nájomného 

ročné 

nájomné  

neuhradené 

nájomné k 

30.9.2020 

štvrťročné 

nájomné 

obdobie sťaženého 

užívania 

1 Silvia 

Jakubčeková- 

BamiArt -Qietok  

pozemok parc. 
č. 1174/1, k.ú. 
Vrakuňa 08 83 0438 09 00 

umiestnenie 
montovanej 
stavby na predaj 
kvetov na 
Toriskej ul. 15.05.2020 

odpustenie 
nájomného do 
21.04.2020 2492,13 406,12 623,03 

od 16.03.2020 do 
21.04.2020 
zatvorená predajna 
kvetinárstva 

koniec poznámky) 
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BOD 40 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU HB BLOK 
ASTROVÁ 1, 3,VLASTNÍKOVI NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU – STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 
PREDKLADATEĽOM 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

 

Máme bod číslo štyridsať, ale dávam hneď slovo pánovi 

Ctiborovi Košťálovi.  

Nech sa páči. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Na základe toho, že vznikli nejaké nejasnosti, čo sa 

týka cenotvorby tohto, v tomto bode, ja by som tento bod 

teraz stiahol, my si to prejdeme a predložíme to na budúce 

zastupiteľstvo v marci.  

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. 
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

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. 

 

 

BOD 41 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
KOMÁRNICKÁ 46, ONDREJOVOVA 9, 
MESAČNÁ 13, VIETNAMSKÁ 40, 42, 
DRUŽSTEVNÁ 6,SILVÁNSKA 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, POD ROVNICAMI 11, 
HANULOVA 1, TRANOVSKÉHO 41, 
FURDEKOVA 6, VILOVÁ 17, GESSAYOVA 
12, ŠÁŠOVSKÁ 16, TOPOĽČIANSKA 19, 
VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Štyridsať A by mal byť. Poprosím asi návrhovú. 

Tomáša, nie? Kto ho uvedie?  
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Tak prepáčte, som sa pomýlilla. Ešte ten bod nie je.  

Takže máme bod štyridsaťjedna, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 13, Vietnamská 40, 

42, Družstevná 6,Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29 a Pod Rovnicami 11, Hanulova 1. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Budeme pokračovať bez diskusie. 

Tak prosím návhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku 

patriacich k bytom v bytových domoch na tých uliciach, 

ktoré sú v návrhu uznesenia vymenované do vlastníctva 

vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu 

s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva 

znášajú nadobúdatelia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa ju nula, 

zdržalo sa jeden, zdržal sa jeden poslanec, nehlasoval 

jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťdva. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.41-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, 

Mesačná 13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6,Silvánska 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod 
Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, 
Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, 

vlastníkom bytov 
 

 Prítomní: 32 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  

 

 
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   
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 13, 

Vietnamská 40, 42, Družstevná 6,Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod Rovnicami 11, 

Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, Vilová 17, 

Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, vlastníkom 

bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Komárnická 46, Ondrejovova 

9, Mesačná 13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6, Silvánska 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod 

Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, 

Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, do 
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vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto 

uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 

práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 42 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
164/2019 ZO DŇA 25. 04. 2019, KTORÝM 
SCHVÁLILO PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU POD BYTOVÝM DOMOM NA 
BEBRAVSKEJ 16, UZNESENIA Č.249/2019 
ZO DŇA 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, 
KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU K BYTOVÉMU 
DOMU NA HABURSKEJ 3 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme na bod číslo štyridsaťdva, Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 164/2019 zo dňa 25. 

4. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 
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pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia číslo 

249/2019 a tak ďalej, zo dňa, to sa tam všetko nezmestilo.  

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje jednak, teda  

po prvé zmenu uznesenia číslo, mestského 

zastupiteľstva číslo 164/2019 zo dňa 25. 4. 2019, a to tak, 

že v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.2.12, pôvodní 

majiť, pôvodní nadobúdatelia Peter Demjén, Alžbeta 

Demjénová 

sa nahrádzajú novým nadobúdateľom 

Petrom Demjénom,  

a po druhé, zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

249/2019 zo dňa 27. až 28. 6. 2019 takto: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 693 

v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.2.3, pô, sa pôvodní 

nadobúdatelia inžinierka Eva Havasiová a Erik Konečný 

na nahrádzajú sa nahrádzajú novými nadobúdateľmi 

inžinierom architektúry Filipom Pipíškom a magistrou 

Magdalénou Markechovou. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula poslancov. 

Prítomných tridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.42- Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 

zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 
16, uznesenia č.249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 
2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

k bytovému domu na Haburskej 3 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  
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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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 

25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia 

č.249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu 

na Haburskej 3 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25. 04. 2019 

takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.2.12, 

1.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Peter Demjén a 

Alžbeta Demjénová“ sa nahrádzajú novým 

nadobúdateľom „Petrom Demjénom“. 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 

28. 06. 2019 takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.2.3, 

2.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Ing. Eva Havasiová a 

Erik Konečný“ sa nahrádzajú novými nadobúdateľmi 

„Ing. arch. Filipom Pipíškom a Mgr. Magdalénou 

Markechovou“. 

koniec poznámky) 
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BOD 42A NÁVRH NA VOĽBU NEPOSLANKYNE ING. 
ARCH. EVY BALAŠOVEJ, ZA ČLENKU 
KOMISIE ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO 
PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A 
VÝSTAVBY MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz ideme na bod štyridsaťdva A, Návrh na voľbu 

neposlankyne inžinierky architektky Evy Balašovej, za 

členku komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Bez úvodného slova. 

Nech sa páči, môžete sa prihlásiť do diskusie. 

Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu volí 

inžinierku architektúry Evu Balašovú ako neposlankyňu za 

členku komisie územného a strategického plánovania a 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, a to dňom 18. februára 2021. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.42A- Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy 
Balašovej, za členku komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 31 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc  

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  
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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   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 (poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, za 

členku komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

volí 

Ing. arch. Evu Balašovú ako neposlankyňu za členku komisie 

územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
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výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy dňom 18. februára 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 43 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej, Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Otváram diskusiu. 

Ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Myslím si, že nestíhaš, Milan. 

Predseda návrhovej komisie 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ale nie, v pohode.  

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdva. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
18. 2. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.43- Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. 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  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

T. Korček ÁNO M. Kuruc ÁNO 

S. Svoreňová ÁNO J. Uhler  
 
 
SaS-OKS_NOVA:   
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Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

R. Jenčík ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 18. 02. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

koniec poznámky) 
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BOD 44 RÔZNE 

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 je bod Rôzne, ak sa nemýlim. Bod Rôzne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážená pani námestníčka.  

Vážené poslankyne, poslanci,  

ak by som prekročil, náhodou prekročil tú dobu, ktorá 

mi je určená, tak prosím o automatické predĺženie. Ale 

nepredpokladám. 

V bode Rôzne by som sa rád veľmi, veľmi krátko dotkol 

problematiky bývalého erotického salóna, ktorý sa voľakedy 

nachádzal v Sade Janka Kráľa.  

Sledujem, samozrejme, to, čo asi aj viacerí poslanci. 

Je tá téma momentálne v médiách. Mnohí si to už možno 

nepamätajú, pravdepodobne novinári vôbec nie a noví 

poslanci tiež asi nie, ale my sme na tento problém 
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upozorňovali ešte pred dvoma dekádami v roku 2008, 9 keď 

sme tam vytvorili občiansku iniciatívu, ktorá sa nazývala 

vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa, tak ja som to 

zastrešoval za Hnutie Mladá Petržalka. V tom, v tejto 

iniciatíve bol aj pán poslanec Korček. A ja som sa pri 

tejto iniciatíve zoznámil s nebohým Vladom Dolinayom, ktorý 

v tej dobe bol aktivistom a teda s nami spoločne zbieral 

podpisy.  

My sme už vtedy argumentovali, že je v podstate hanba 

mesta, jedného z hlavných miest Európskej únie, keď 

v parku, ktorý je najstarším verejným parkom v Strednej 

Európe sa nachádza verejný dom.  

Nazbierali sme niekoľko tisíc podpisov  

Bratislavčanov, žiadali sme všetky možné teda zo strany 

verejného sektora, všetky možné opatrenia, aby sa tomuto 

zamedzilo.  

Bola iniciatíva z mojej strany, aby hlavné mesto 

odkúpilo túto budovu od majiteľa, dokonca sa mi podarilo 

presadiť do mestského rozpočtu v roku 2009 alebo 10 

financie na odkúpenie erotického salónu, teda respektíve 

tej budovy. Žiaľ, vtedajšia suma, ktorá bola nakontrahovaná 

a bola reálne v mestskom rozpočte nebola dostatočná pre 

toho majiteľa. Ten to odmietol. Aj v tý, pri tých 

rokovaniach, že jemu to je vtedy málo.  
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Takisto sme sa s vtedajším starostom Petržalky pánom 

Ftáčnikom snažili minimálne znepríjemniť tomu 

prevádzkovateľovi jeho podnikanie tým, že sme tam osádzali 

dopravné značky, aby sa tam nedalo dostať autom a tak 

ďalej.  Padli mu povolenia na vjazd, lebo tam chodil po 

chodníkoch autami a tak ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, ono to bol dosť dlhý taký boj a nakoniec sme 

boli vtedy neúspešní, lebo sa to nepodarilo vyriešiť. 

Nakoniec to vyriešila neviditeľná ruka trhu, tým že asi je 

momentálne situácia pandemická taká aká je, tak aj jemu, 

tomu majiteľovi to pravdepodobne klesli tam nejaké obraty 

a tržby a tým pádom podľa informácií, ktoré sú verejné, 

dostupné eee sa teda chce tej budovy zbaviť.  

Čiže v podstate aj keď nie našim pričinením, ale aj 

a po dvanástich rokoch tento náš ako keby politický boj je 

zavŕšený a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájali do, 

do toho boja. Pani Dorote Šimekovej, Patrícia Jarjabková, 

ktorá robila hovorkyňu celej tej iniciatívy, Tomášovi 

Korčekovi a určite aj v neposlednom rade aj nebohému 

Vladovi Dolinayovi, ktorí sme tam naozaj niekoľko mesiacov, 

alebo možno aj viac ako rok tam postávali a zbierali 

podpisy priamo tam.  

Ja som chcel dnes navrhnúť v bode Rôzne eee, aby sme 

my ako zastupiteľstvo prijali uznesenie, ktorým by sme 

zaviazali pána primátora o rokovaní eee s tým majiteľom 
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o prípadnom odkúpení tej budovy, eee eee (gong) zo strany 

mesta, lenže dneska som sa v monitoringu aj dočítal, že 

takéto rokovania už prebiehajú, tým pádom to je 

bezpredmetné asi dávať ako uznesenie. Napriek tomu som si 

pokladal za povinnosť túto tému otvoriť. 

My sme už v tej dobe, v tom roku 2009 upozorňovali na 

to, že je to ideálna lokalita, aby to prevádzkovala 

samospráva a môžu tam byť či už nejaké centrum pre deti, 

môže tam byť knižnica, môže tam byť informačné centrum pre 

turistov a tak ďalej, a tak ďalej.  Bolo by ideálne, keby 

to bolo teda v rukách samosprávy. 

Čiže, z uznesenia myslím, že netreba prijímať 

uznesenie. Ja skôr by som to smeroval ako prosbu. Pán 

primátor tu už nie je, ale vy mu to určite budete tlmočiť. 

Ako prosbu o čo najintenzívnejšie rokovania, keď bude 

treba nejakú súčinnosť v tej veci, určite sa ponúkam. 

A pevne verím, že, že to dôjde k nejakému zdárnemu koncu. 

Ja vopred avizujem, že všetky svoje ďalšie poslanecké 

priority, ktoré by som mal v budúcnosti mať v ďalších 

rokoch, tak určite rád obetujem a teda posuniem smerom 

k k tomu, aby sa naplnil nejaký badžet (budget) v rozpočte 

na odkúpenie tej budovy do rúk samosprávy. 
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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. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Len toľko som chcel. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aj my ďakujeme.  

Pán poslanec Korček sa k tomuto hlási s faktickou. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja nadviažem na kolegu Olivera a ešte by som chcel 

doplniť, že v tej iniciatíve, jak si ja pamätám, bol ešte 

Ernest Húska a Michal Novota. Takže aj oni participovali na 

tých všetkých veciach, ktoré popísal Oliver.  

Taktiež by som poprosil pána primátora, aby ďalej 

teda rokoval a tie rokovania už začali.  
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Ešte možno pre takú informáciu, vtedy pred tými viac 

ako desiatimi rokmi ten pôvodný majiteľ chcel sumu 

päťdesiat miliónov slovenských korún, teraz myslím tá suma, 

niekde som videl aj inzerát, je vyše dva milióny. 

Čiže, myslím si, že by sme vedeli nejakými (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) získať asi tento objekt do nášho 

vlastníctva. Pred rokom 1989 tam bola cukráreň.  

Čiže, keď to budeme mať v našom vlastníctve, tam my 

budeme rozhodovať, čo tam bude. Či tam niečo vybudujeme, 

alebo to niekomu prenajmeme na nejaký konkrétny 

verejnoprospešný 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

účel. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán primátor sa k tomu vyjadrí ešte.  

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja počúvam pozorne celý čas. Sa mi pokazil ten 

softvér u mňa, kde vidím, že kto sa hlási do diskusie. 

V momente, keď sme sa stali opätovní správcovia nášho 

majetku Sadu Janka Kráľa, tak som ešte vtedajšieho šéfa 

sekcie nehnuteľností poveril, nech mi zoženie kontakt na 

majiteľov tejto budovy.  

A samozrejme, ja som zachytil všetky iniciatívy aj 

v minulosti, ktoré vyzývali mesto, aby to kúpilo a sledoval 

som veľmi pozorne ako aktivista, že, čo ako je možné, že 

takýto priestor nemá mesto. Dokonca sme vypátrali, alebo 

neni, neni zložité nájsť, že kto to nakoniec predal. Kto 

tu, kto, kto to mestu zob, akože, kto, kto, ktorý starosta 

Petržalky dovolil, aby sa to predalo.  

Keď sme zohnali majiteľov, ozvali sa, keď už ich 

pandémia prinútila takto pred rokom zatvoriť podnik. Eee ja 

som tam bol osobne pozrieť aj s našimi dámami zo sekcie 

nehnuteľností.  
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Eee dá, prebehli prvé jednania. Bohužiaľ, naše a to, 

čo nám oni dali tú cenu a tú cenu, ktorú my považujeme za 

cenu, ktorá je a zároveň je nafúknutá o to, aby že to je 

pre nás veľmi dôležitý, dôležitý priestor, tak je tam veľký 

rozdiel. Ja budem rád, keď budem mať zastupiteľstvo za 

sebou v tom, že budeme môcť ešte niečo zjednávať, ale 

najväčšia cena, kto, oni ponúkli dva celá jedna milióna. 

My, keď sme už nafúkli trošku tie, tie veci, ktoré nám 

spracoval síbíarí (CBRE), tak sme sa dostali na 

osemstotisíc, hej.  

A samozrejme, ja beriem za to, že my nemusíme na tom 

zarábať. My nebudeme chcieť ani už si na tom zarábať. Je to 

symbolická vec, je to dôležitá vec, veľmi tam chceme späť 

presne tú funkciu, o ktorej ste hovorili dvaja páni 

poslanci.  

A čakáme. Aj my sme dali von tú správu, ktorá jasne 

hovorí o tom, že ak ktokoľvek to kúpi, nebude môcť robiť 

niektoré veci. Nebude tam môcť funkcia, ktorá je mimo 

územného plánu, ktorá tam aj bola doteraz.  

A chceme sa ďalej baviť veľmi akože otvorene s tými 

majiteľmi a som veľmi rád, že budem mať podporu 

zastupiteľstva v tomto. Ja si myslím, že je to veľmi 

dôležité.  
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A je, je, je to proste trošku ako s tým Mičurinom, že 

sme nadšení, chceme to urobiť, ale nemôžeme byť hlúpi 

proste. Cena Mičurína, za ktorú si to potom oni v rodine 

vymenili, bola, bola dvojnásobná, ako je trhová cena toho. 

Hej?  

Takže ja súhlasím, poďme niečo na trhovú cenu, ale 

musíme, musíme s tými mestskými peniazmi nakladať veľmi 

opatrne a veľmi, veľmi pozorne.  

Takže, takže budeme to sledovať. My sme otvorení, 

chceme, chceme to, chceme to získať, akože. Áno, neni to 

tajomstvo.  

A ďakujem za akúkoľvek podporu od vás získam v tomto. 

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 ešte pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len doplním dve veci a dve poznatky z minulosti. 

Jednak ten objekt získal ten majiteľ nie od 

samosprávy, ale ešte začiatkom deväťdesiatich rokov od 
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štátu v rámci takzvanej malej privatizácie. To bolo v dobe, 

keď ešte tieto veci neboli zo štátu delimitované na obce. 

všetko bolo vtedy štátny majetok. 

Ešte pred tým, ako obce získali jednotlives majetky, 

ktoré získali od štátu, povedzme aj nehnuteľnosti, byty 

a tak ďalej, tak ešte pred tým on v malej privatizácii 

získal ten objekt, pravdepodobne po nejakej známosti. A to 

je prvá vec, ktorú si pamätám z tej, z tej doby. 

Druhá vec je, chcem iba dať na pravú mie, teda 

pripomenúť, že tá suma, ktorá sa nám podarila dať do 

rozpočtu bolo päťstotisíc, čiže pol milióna. A a boli 

kontrahované v rozpočte hlavného mesta na odkúpenie tej 

budovy. začali ako keby tie prvé, prvé rokovania s tým, že 

ten majiteľ sa tomu viacmenej vtedy vysmial. V tej dobe sa 

mu, povedal, že to (gong) je strašne málo a že on teda to 

má ako.  

Ale už dneska sa doba posunula. Ja si myslím si, že 

aj on možno prehodnotil svoje životné veci a možnože 

v rámci nejakého karmického dlhu by mohol sa nad sebou 

zamyslieť.  
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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 veľmi pekne za tieto príspevky.  

Pani poslankyňa Debnárová,  

nech sa páči. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Sekundičku.  

Ja by som rada v rámci tohto bodu nadviazala  na ten 

jeden z bodov z rokovania, týkajúci sa zámeny pozemkov 

medzi krajom a magistrátom. 

Síce si uvedomujem teda, že zámeny pozemkov sa riešia 

priebežne a magistrát má s nimi veľa roboty, lebo zároveň 

dobiehajú aj resty z minulosti, ale napriek tomu by som 

chcela upriamiť pozornosť na dve zámeny pozemkov u nás 

v našej mestskej časti Vajnoroch. 

Máme tu dva problémy, ktoré nám magistrát môže pomôcť 

vyriešiť. Týka sa to pozemkov pod detským ihriskom 

a susediacim parkom, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej 

osoby a vďaka tejto zámeny by sa dal ten priestor veľmi 

pekne revitalizovať. A magistrát sa práve revitalizáciou 

verejných priestorov za zaoberá a má úžasné projekty. 
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No a ako druhé by som potrebovala vyriešiť aj zámenu 

pozemkov pod futbalovým štadiónem, štadiónom, ktorý je tiež 

v súkromnom vlastníctve, konkrétne poľnohospodárskeho 

družstva, máme veľa mladých talentov, takže by bola škoda 

to nepodporiť. 

Oba tieto priestory sme boli spolu aj s pánom 

primátorom, aj s MIBom (MIB) pozrieť ešte minulý rok.  

A ak by som mohla v tejto veci byť nejako nápomocná, 

tak teda rada ponúkam aj, aj pomoc a budem k dispozícii 

magistrátu, aby som to vedela prípadne nejako, nejako 

urýchliť.  

A ďalšou vecou by som chcela poďakovať veľmi 

primátorovi aj celému magistrátu za to, že mestské podniky 

konečne fungujú tak, ako majú. Aj naša mestská časť sa po 

dlhých rokoch dočkala vodovodu Za humnami ešte minulý rok. 

A zároveň sa aj výstavbou vodovodov a rekonštrukciou, alebo 

opravami kanalizácie pokračuje aj napriek tomu, že sme teda 

malá mestská časť, čo si veľmi vážime.  

Keďže najbližšie sa bude v lete opravovať kanalizácia 

na Dorasteneckej, tak som chcela veľmi pekne poprosiť, že 

plánujú sa tam aj nejaké výsadby stromov, že by sa to tak 

nejak akože skoordinovalo a že by sa možno tie jednotlivé 

oddelenia mohli nejak dohodnúť, aby sa to robilo v takom 

kratšom čase. A keď už budú raz nejaké rozkopávky, že 
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hlavne, aby béveeska (BVS) postupovala podľa tých 

technických listov, ktoré nastavil magistrát a ktoré sú 

dobré a vychádzajú teda z nejakých skúseností a celkovo tie 

chodníky aj cesty by vyzerali potom úplne ináč. Tak som 

chcela len poprosiť o túto koordináciu.  

No a na záver som chcela veľmi pochváliť Metropolný 

politný inštitút Bratislavy. Som úplne nadšená z ich 

roboty. Aj, aj z toho, že vlastne ako sa pustili do 

revitalizácie verejných  priestranstiev a v jednotlivých 

mestských častiach a teším sa, že čoskoro sa teda dočkáme 

aj u nás vo Vajnoroch parku pre seniorov.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

To je za mňa všetko. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Zaťovič,  

máte slovo. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 718 

Ja som nebol na bode číslo dvadsaťtri, čo bolo 

Harmincova, ospravedlňujem sa.  

Ja sa chcem všetkým poďakovať pekne, že magistrát, 

pánovi primátorovi, všetkým poslancom. Me mestským 

poslancom za Dúbravku Káčerovi, Krajčovi, Krajčovi, 

Zaťovičovej a všetkým, že naozaj nám konečne pomohli tento 

problém vyriešiť.  

Ďakujem pekne. 

Zároveň ďakujem aj GIBu (GIB) a ícébéčku, pánovi 

Košťálovi. Len také naozaj ďakujem, že sa nám to podarilo.  

Verím, že to aj zvládneme tú Harmincovu rozšíriť ešte 

do budúceho roku.  

Ďakujem pekne 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Jaký pekný záver. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja nechystám žiadny návrh uznesenia, ale k niektorým 

veciam v bode Rôzne by som sa teda ešte raz vyjadril. 

Ono to vyplýva najmä z toho, čo sa človek dočíta 

v tom bode jedna, kde sa vyhodnocuje plnenie uznesení. Ten 

približne osemdesiatstranový materiál, človek sa tam 

podozvedá aj veľa vecí a potom z toho vznikajú ďalšie 

otázky. No a taký charakter bude mať aj tento môj vstup. 

Ja som si teda všimol, že pokiaľ tam sme hovorili 

o tom upustení od pohľadávky zhruba vo výške jedného 

milióna Eur, že tam bol aj ten záznam, že škodová komisia 

sa tým zaoberala. A ja len chcem pripomenúť, a keď ešte 

tuná máme pána riaditeľa, predpokladám, že niekde teda 

v onlajn (online) priestore spolu s nami,  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, máme. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak, ďakujem pekne, že ho máme, tak ho chcem takto 

požiadať, že ak by nám mohol ako poslancom poslať ten výpis 
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z toho zasadnutia škodovej komisie, nech to máme tak ako 

všetko jasné, že sme ten milión Eur len tak neodpísali 

zľahka.  

Druhá vec je, všimol som si, že Protikorupčné 

minimum, ktoré sa malo vyhodnocovať do konca januára tohto 

roka, aj vzhľadom na to, že sa niektoré jeho body, 

pravdepodobne, aktualizujú, alebo asi sa chcú inak 

naformulovať, aj by som si vedel niektoré body predstaviť,  

ja viem, že o niektorých sa diskutuje dlhšie, sa teda tá 

aktualizácia predlžuje až ku koncu roka, tak sme to aj 

dneska vlastne schválili v tom bode jedna, napriek tomu by 

som chcel požiadať pána riaditeľa, že aby sme to brali ako 

taký hraničný termín, aby sme naozaj jeden celý rok 

nestratili tým, že nebudeme mať prehľad o tom, akým 

spôsobom sa napĺňa na meste Protikorupčné minimum. Že čím 

skôr, tým lepšie, ak by to bolo možné aktualizovať, aj 

priniesť potom to vyhodnotenie na mestské zastupiteľstvo. 

Ak by som náhodou prekročil čas, tak poprosím spojiť 

dva príspevky. 

Ďalšia záležitosť, ktorá sa riešila v tom materiáli 

v bode jedna sa týkala Topoľčianskej. Tam je tá výstavba na 

Topoľčianskej v Petržalke. Pri čom ma prekvapilo, že teda 

mesto nedostalo od Petržalky žiadosť na revíziu, alebo 

zmenu, ak sa nemýlim, toho záväzného stanoviska.  
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Len som sa chcel utvrdiť, či je to naozaj tak, lebo 

škoda, že tu nemáme pána starostu, priznám sa, že neviem si 

to vysvetliť, lebo bola to vcelku dobrá téma na petržalskom 

zastupiteľstve. Tak len chcem potvrdenie, že, že tá 

informácia je správna, aby som to potom mohol teda riešiť 

s vedením Petržalky, prečo sa tak nestalo.  

Ďalšia téma, taká dosť veľká téma dlhodobá je 

a takisto sa to spomína v tom materiáli, ktorý sme mali 

v bode jedna, oddĺženie Devína. Tam je ešte aj uznesenie, 

aby sa v tom smere niečo konalo.  

Tak ja by som chcel aj pána riaditeľa magistrátu, 

pána primátora požiadať, že či by sme sa niekedy v priebehu 

dajme tomu najbližšieho mesiaca vedeli stretnúť k tomu 

a povedať si, že aké sú mantinely, aké sú možnosti aj mesta 

a ja by som potom, samozrejme, sa snažil hľadať nejaké 

riešenie aj na úrovni vlády. Len potrebujem vedieť proste, 

že čo si mesto môže v tomto smere dovoliť a akú má 

predstavu, lebo viem, že aj pani starostka ma informovala, 

že sa to snažíte riešiť. Tak aby sme neriešili niečo 

duplicitne, alebo úplne sa v niečom nekrížili.  

Ďalšia vec, ktorú som si tu všimol. Aha.  

Tak to, čo som už rozprával, len som na to nedostal 

odpoveď a už som nechcel vŕtať do Lucie Štasselovej.  
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Naozaj by som rád vedel,  teda že pokiaľ ide o tú 

pozemkovú politiku mesta, ktorá je tam spomínaná v tej 

Koncepcii bytovej politiky, že teda, že aký je časový 

harmonogram, že sa na tom začne robiť? A kto bude tá 

zodpovedná osoba, aby som vedel, s kým sa môžem o tom, 

s kým môžem o tom rokovať aj potom na meste. A to som sa 

nedozvedel v rámci tých (gong) odpovedí a už som sa nechcel 

pýtať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno, ja, ja, som povedal, 

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.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

že necháme to spojiť. Hej. 
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ja už som sa nechcel, už som nechcel vŕtať v rámci 

toho materiálu, lebo sme chceli sa posunúť niekde dopredu, 

ale rád by som sa to dozvedel. 

Ak to dneska ešte nevieme, lebo možnože som nedostal 

odpoveď  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mám odpovedať, ja?  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

pretože  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hej, za chvíľočku.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

o tom nevieme, tak kľudne mi to pošlite aj mejlom 

(mail), alebo nejak dodatočne. Akože, nemusí to byť hneď 

a teraz. Tak som to vôbec ani nemyslel.  

No a posledná vec ešte pre pána riaditeľa magistrátu.  
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Keď som hovoril o tom, že by sme vedeli nejak 

vylepšiť ten systém toho vyhodnocovania plnenia uznesení, 

tak samozrejme, ja mám aj nejaké konkrétne návrhy a bolo by 

to také, že by do toho vedeli byť zapojení aj tí samotní 

poslanci, ktorí boli autormi tých uznesení  a stále sú 

poslancami. Tak skús, ja sa stretnem aj s pánom vedúcim 

organizačného oddelenia, nejak to premyslíme, prípadne aj 

spolu si môžme k tomu sadnúť. Myslím že to vôbec neni 

náročné, ani, ani z hľadiska nejakej informá, informatiky, 

teda alebo z hľadiska nejakého technického prevedenia, ani 

z hľadiska toho, ako by sa toho, ako by sa to vedelo 

napĺňať tak, aby sme to vedeli vylepšiť.  

Takže, beriem, beriem ťa, pán riaditeľ, za slovo, že 

máš aj ty záujem, aby sme toto nejako vylepšili. A ja sám 

máme teda nejaký návrh  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

na vylepšenie.  

To je všetko za mňa. 
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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. 

Ja by som poprosila teraz pani Čahojovú, ktorá sa 

hlásila a potom reakciu pán Košťál a pani Šťa Štasselová. 

Dobre?  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, pani starostka. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja len taký návrh, že či by sme si nedali aspoň 

prezenčné hlasovanie, pretože nás to odhlasuje, lebo sme už 

dlho nehlasovali a keď potom príde nejaké hlasovanie, zase 

bude tá procedúra a budú všetci vypadávať.  
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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. Tak  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Len či by sme si na to neťukli všetci, aby to zostalo 

funkčné.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Navrhujem, aby sme dokončili tento bod pána Vetráka, 

dobre?  

Takže teraz. Áno. Ale ešte chce reagovať pán riaditeľ 

a pani Štasselová. 

Tak, nech sa páči,  

pán Košťál. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Áno. Ďak, ďakujem.  

Ja to, prejdem jednotlivé body, ktoré Milan spomenul. 
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Samozrejme, výpis zo zasadnutia škodo škodovej 

komisie poskytneme, pošleme poslancom, to je bez debaty. 

Čo sa týka Protikorupčného minima, tak treba povedať, 

že to Protikorupčné minimum je svojim spôsobom v mnohých 

tých kritériách a indikátoroch zastaralé a my teda hľadáme 

spôsob ako ho obnoviť.  

Teraz to prechádzame u mňa v kancelárii s mojimi 

kolegami, snažíme sa ako keby do toho zapracovať nové 

kritériá, nové indikátory. Vo veľkej miere by sme to chceli 

rozšíriť o indikátory, ktoré používa aj Transparecy 

Internešl (Tansparency International) Slovensko na 

hodnotenie samospráv. Lebo mnohé z tých vecí sú naozaj že 

riešia tie a aktuálne veci, ktoré na samospráve, a teda boj 

proti korupcii a za väčšiu transparentnosť sa teraz 

aplikujú. 

A určite nechceme čakať do konca roka, to akože, to, 

že sme si presunuli to, to uznesenie, respektíve to plnenie 

toho uznesenia, neznamená, že ne nepredložíme skorej ten 

nový, tú novú metodiku a necháme si ju schváliť 

v zastupiteľstve.  

Mojou ambíciou je to stihnúť ešte pred letnými 

prázdninami, ale uvidíme, ako sa na tom bude pracovať.  
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A milerád ťa prizvem, Milan, potom k tomu v nejakom 

bode, aby si aj videl v akom, ako, ako na, ako o tom 

uvažujeme, keďže naozaj, niektoré z tých vecí, ktoré tam 

boli v minulosti, aj pri tých majetkových bodoch, sú naozaj 

že už ako keby za nejakým ze zenitom, alebo respektíve už 

ne, ani nereflektujú tú dnešnú situáciu a nejaké nové 

ustanovenie, ktoré my používame a novú metodiku. 

Takže to je Protikorupčné minimum.  

A potom oddĺženie Devína, tak tam chcem iba spomenúť, 

že áno, že môžme sa o tom baviť, ale tam z ministerstva 

financií znej zaznelo jasne, že ministerstvo financií 

nebude mestu v tomto pomáhať. My budeme radi, keď nám 

ministerstvo fi financií pomôže s Dopravným podnikom, čo 

nám sľubuje už, už viac ako pol roka.  

A my hľadáme teraz nejakú schému, venuje sa tomu 

Matúš Lupták, hladáme schému, komunikovali sme aj s pani 

starostkou ako a ako sa z toho dostať. Máme možná nejaké 

návrhy. Ešte počkajme nejaký týždeň, dva a potom by sme sa, 

potom by sme možno vedeli viac o tom hovoriť.  

K tej pozemkovej politike povie Lucia Štasselová. 

A to vyhodnocovanie uznesení, tak tam platí, čo som 

povedal, že samozrejme, dáva my to zmysel, aby poslanci 

boli informovaní.  
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Takže my nájdeme spôsob aj s pánom Malecom, ako to 

urobiť, aby za zase, aby to nebolo, že nejaká duplicitná 

práca, respektíve, aby to negenerovalo nejak veľa práce, 

ale viem si to predstaviť, že posadíme, respektíve nejakú 

komunikáciu na poslancovi, asi, asi v celku jednoduché.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Štasselová a potom ešte zareaguje pán Vetrák.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ospravedlňujem sa, Milan, že ja som to mala napísané 

a nejako som to preskočila v tom strese, jak som odpovedala 

na tie otázky všetky a potom som sa už k tomu ne nevracala, 
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že primárne, samozrejme, by to mala mať sekcia správy 

nehnuteľností, ale ono sa to dotýka v podstate skoro 

všetkých sekcií, ktoré nejakým spôsobom nakladajú 

z pozemkami, či už je to sekcia dopravy, teraz sekcia 

nájomného bývania novovzniknutá, sekcia eee plánovania. 

Čiže predpokladám, že vznikne nejaká medzisekčná, alebo 

medziodborová nejaká skupina pracovná, ktorá sa tomu bude 

venovať. My sme teda tú zodpovednosť zatiaľ dali na sekciu 

správy nehnuteľností.  

Ten časový odhad, no, sú to tam také rámce. Ale ešte 

takáto poznámka. Že my sme si pred vlastne tými dvomi rokmi 

zvolali aj všetkých ľudí, ktorých sa toto týka do, do mojej 

kancelárie a sme hovorili o tom, o tej evidencii 

a o nakladaní s tým majetkom a naozaj že to by bola tak 

obrovská zrazu téma a chceli sme to teda hneď robiť 

poriadne, že by, že, že  budeme to robiť v nejakých 

aplikáciách, tak tam sa nám ajtíčkari (IT-čkári) smiali, že 

tak takéto mítingy už mali, že zadefinovali niečo. Takže 

vlastne to trošku tak ostalo visieť. 

Ale ďalšia vec, čo chcem povedať, že pri každej, pri 

každej konkrétnej stavbe sa vždy musia tie po, pozemky, keď 

hovoríme o pozemkoch, naše vysporiadavať.  

My sme mali, keď som eee, keď som skúmala o tom, že 

aké naše pozemky máme k dispozícii, napríklad na výstavbu 

nájomného bývania, tak sme zistili, že jedenásť pozemkov, 
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ktoré sa riešia, tak sú zaseknuté na okresnom úrade, kde 

proste sme išli viackrát a je teraz vyčlenená jedna 

pracovníčka, ktorá tam chodí a snaží sa ich odblokovávať, 

dotiahnuť tie súdne rozhodnutia, aby nám boli doručené 

a takto sa nám podarilo už odblokovať ďalších päť pozemkov.  

No a potom, keď sme sedeli s Petrom Hercegom, že ako 

na to, aj s Maťom Vagačom, tak možnože tá cesta bude, že 

bude mo, bude nejaké parciálne malé pozemkové úpravy 

v nejakej lokalite, alebo v nejakých menších územiach 

a potom vznikne nejaký, nejaký, veľká, veľká politika. 

Ale je to obrovský problém. A zatiaľ teda to má na 

starosti sekcia správy nehnuteľností.  

Takže neviem, či takto zatiaľ stačí? 

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 Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja len v reakcii na teda tie faktické poznámky na 

mňa. 

Áno. Lucia, ďakujem veľmi pekne. Tak mi to nateraz 

stačí. Lebo však tak som to aj odhadoval, že to nejako 

bude, len som to chcel mať potvrdené.  

A k pánovi riaditeľovi magistrátu.  

Samozrejme, však ja rád počkám aj týždeň, dva pokiaľ 

si nejako vyjasníte tú predstavu, že akým spôsobom by sa 

dalo postupovať vo vzťahu k tomu, k tomu Devínu.  

Ja som, rozumiem, že ministerstvo financií, aj si 

myslím, že oni budú mať tento názor, s nimi som sa o tom 

ešte nerozprával. Rozprával som sa eee teda s niekým iným. 

Ne nemusí sa to riešiť iba cez ministerstvo financií, ale 

keď sa stretneme, tak si to môžme povedať. Nechcem teraz 

ani ja predbiehať. A uvidíme, čo mi vy poviete potom 

a možnože sa nám niečo podarí vymyslieť spolu.  

A teda ešte jedna vec tam zostala visieť, len som si 

chcel potvrdiť, že teda naozaj Petržalka vo vzťahu k tej 

výstavbe na Topoľčianskej neposlala tú žiadosť o revíziu 

(gong) stanoviska?  
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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: 

Môžeme túto informáciu dodatočne doplniť? Dobre. Teda 

odpoveď.  

Ďakujem pekne. 

Asi nebudeme robiť to prezenčné hlasovanie, ktoré 

navrhovala pani starostka Čahojová, lebo teda možno sa 

nebudú prijímať žiadne uznesenie.  

Nech sa páči,  

pán Tešovič.  

Pán Tešovič, nepočujeme ťa. Ja ťa ani nevidím.  

Takže asi preskočíme pána Tešoviča.  

Pán Polakovič,  

nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám také tri body.  
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Jedna je, že chcem poďakovať za nasadenie magistrátu 

v rámci teda ta tých manévrov v rá, kvôli celoplošnému 

testovaniu.  

Veľa aj Lamačanov si pochvaľovali autobusy ako, ako 

výborné riešenie. Dokonca myslím, že tu aj (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) kedy pani starostke Aufrichtovej, 

ktorá, ako som mal pocit, že mala ako prvá takýto nápad.  

Takže super, ďakujem veľmi pekne.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), že to teraz bude 

fungovať dobre aj s tými, s tými momkami (MOM), ktoré už 

teraz sú, sú napevno.  

Ďalšie poďakovanie vlastne za za ten celý, za tú celú 

akciu s vianočnými stromčekami. My ako Lamač sme teda akože 

odskúšali eee na na celom území a fungovalo to výborne. 

Momentálne sme vlastne odstránili tie ohrádky a a chcem 

pochváliť aj komunálny podnik a tri dni som si odmakal 

s chlapmi z komunálneho podniku mestského a naozaj je to 

výborná partia. Majú radi toto mesto. Že super.  

A mám takú jednu prosbu, keď sme sa, keď sme tu teda 

preberali intenzívnejšie MARIANUM, vtedy som, vtedy som 

nejak nechcel to otvoriť, ale chcem poprosiť vedenie mesta, 

Lamačský cintorín si naozaj zasluhuje nejaký väčší zásah. 

Máme tam oporný múr nad Hodonínskou cestou, ktorý je 
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v havarijnom stave a reálne sa obávame, že to nemusí 

dopadnúť dobre v rámci jeho nejakého zosunutia, alebo 

kolapsu. Tak keby potom, ak sa nám podarí úspešne vybrať 

nového riaditeľa MARIANUMu (MARIANUM), tak toto sa dostalo 

do nejakých priorít.  

Ďakujem veľmi pekne a výborná zasadnutie 

zastupiteľstva dneska. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem poďakovať pánu Vetrákovi za jeho snahu 

teda hliadať riešenie pre Devín. Lebo stále je tá situácia 

pre nás bezvýchodisková.  

Rovnako ďakujem pánu riaditeľovi za odpoveď, že teda 

naďalej pretrváva snaha nájsť spôsob ako Devínu pomôcť 
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z mesta. Verím, že nejakú cestu nájdeme. Možno keď nie na 

zaplatenie, alebo teda zrušenie celej tej nútenej správy, 

ale minimálne na nejaké zníženie dlhu.  

A ku všetkým tým iniciatívam, alebo teda krokom, 

ktoré je, ako jednotlivci podnikáme, určite je potrebné 

zrealizovať tie rokovania s veriteľmi, kde stále sa 

domnievam, že pokiaľ teda tie rokovania budú vedené zo 

strany magistrátu a tým pádom tam bude aj nejaká taká 

istina, teda aj vidina, alebo viera v možné aspoň čiastočné 

peniaze, že budú ústretovejší pri tých rokovaniach, teda 

pri tom nejakom znižovaní celkovej tej čiastky nášho dlhu. 

Oni sú vždy ochotní ako keby zľaviť niečo.  

Takže tieto rokovania nezávisle na to, kto čo ako 

rieši a robí vo veci, je potrebné tie rokovania zveriteľmi 

organizovať a urobiť. Rada sa ich zúčastním, samozrejme.  

A takisto by som bola rada, ak by sme sa vedeli 

stretnúť pán riaditeľ, pán Vetrák, ja, môžem zobrať našich 

právnikov, nášho právnika, teda ktorý má s tým široké 

skúsenosti so všetkými témami týkajúce sa nútenej správy.  

A ešte keď mám slovo, chcem po poprosiť ešte jednu 

vec.  

Po dvoch, alebo troch rokoch bola u ukončená EIA na 

na rekonštrukciu Devínskej cesty. A chcem len to dať do 
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pozornosti magistrátu, že teda je treba podnikať ďalšie 

kroky.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Vieme o tom, vieme o tom pani starostka. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúca aj starostka), že teda čakáme na výsledok, 

takže tá bola ukončená, tak poďme ďalej.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Že táto, táto informácia, alebo táto skutočnosť 

potešila aj nás a pokračujeme ďalej. 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik,  

nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 18. februára 2021   

 738 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Pani námestníčka,  

ja už som skoro strácal eee vieru, lebo dvakrát som 

bol tam prihlásený a dvakrát ma to vyhodilo.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som si myslela, že ste sa odhlásil sám.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Si hovorím, čím to je?  

Pani námestníčka,  

aj je dobre, že vediete, vediete teraz aktuálne vy 

zastupiteľstvo. Ja som chcel predložiť, alebo teda chcem 

v bode Rôzne predložiť návrh uznesenia, ktorý by sa týkal 

predkladania kvartálnych správ o stave realizácie Nosného 

systému v Bratislave, ale nemám teraz na mysli eee 

Petržalskú električku, ale mám na mysli rekonštrukciu 

Ružinovskej električkovej radiály, rekoštrukciu Vajnorskej 

električkovej radiály, výstavbu novej električkovej radiály 

do Podunajských Biskupíc a výstabu predĺženia Dúbravsko-

Karloveskej radiály v smere Bôrik.  

Ja pevne verím, že som žiaden rozvojový projekt 

nezabudol, možno pozerám sa na Moniku Debnárovú, možnože by 
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bolo dobré tam doplniť aj výstavbu predĺženia tej 

Vajnorskej radiály v smere na, v smere na eee Vajnory. 

Takže tú tam týmto rovno dokladám.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Tým účelom je to, čo sme sa rozprávali, to čo sme sa 

rozprávali (poznámka: so smiechom), pardon. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Na komisii dopravy, myslíte, však?  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

To čo sme sa rozprávali aj na komisii dopravy. Je 

aby, aby mali poslanci trošku viacej informácií o tých 

kľúčových veciach, lebo netočí sa všetko iba okolo tej 

električkovej, električkovej trate v Petržalke, nemenej 

dôležitá je aj tú, je aj tá do eee, je aj tá, napríklad, do 

Podunajských Biskupíc.  

Ja s, ja sa kvôli tomu smejem, lebo mi tu intenzívne 

vypisuje pán, pán poslanec Pilinský, že som zabudol na 
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Račiansku radiálu, ale ja som na ňu nezabudol, ale ona sa 

ne nemá rekonštruovať. (poznámka: so smiechom)  Hej, že. 

Aspoň teda neviem 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale má.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

o tom, že by sa mala rekonštruovať  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale má. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

z eurofondov. Tam tá projektová dokumentácia sa 

pripravuje pre Ružinovskú a pre Vajnorskú električkovú 

radiálu.  

Takže preto som ju tam neuviedol.  

A píše mi, že pripravuje sa.  
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Tak tu sa, tu sa nechám si poradiť, pani námestníčka, 

od vás. Ale bol by som veľmi rád, keby sme takéto uznesenie 

predsa len prijali v bode Rôzne.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Ja mám túto informáciu od nášho organizačného, že to 

treba poslať elektronicky. takže nemáme zatiaľ takéto 

uznesenie. Ale ja zase viem, že niečo podobné ste akoby si 

zažiadali na ďalšie rokovanie komisie dopravy. Ja viem, že 

kolegovia na tom pracujú.  

Takže neviem, či by sme sa nemohli odr odraziť od 

toho nasledujúceho zasadnutia komisie dopravy a na základe 

toho potom prijať, prijať uznesenie.  

Ja by som toto navrhla. Ak súhlasíte, pán poslanec. 

Lebo v podstate všetky tieto informácie, len 

potvrdzujem, že aj pán Pilinský má pravdu, že sa pripravuje 

rekonštrukcia radiály račianskej, samozrejme, nie všetko 

bude financované zo zdrojov EÚ, ale to neznamená, že teda 

tie stavby sa nevy nezaslúžia teda tú pozornosť.  
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Takže ak dovolíte, ja by som navrhla toto, že po 

zasadnutí komisie dopravy môžeme potom následne, taký by 

bol aj postup správny, prijať takéto uznesenie 

v zastupiteľstve. 

Neviem, teraz zase nebudete reagovať? Ste prihlásený 

až štvrtý.  

Takže teraz s faktickou pán starosta Kuruc.  

Nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Buocikovi, že 

spomenul Ružinov, Vajnory, Raču, Podunajské Biskupice, len 

akurát Vrakuňu zabudol, tak dúfam, že to nebolo nič osobné, 

a teda chce aj Vrakúnsko-Biskupickú radiálu, nie len 

Biskupickú.  

Tak by som sa chcel spýtať, lebo ja som počúval teda 

pozorne.  

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 za poznámku asi, pán Kuruc. 

Pán poslanec Vetrák s faktickou. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No ja som pôvodne sa prihlásil kvôli tomu, aby som 

pánovi Buocikovi povedal, že teda ak chce, tak, aby to 

stihol ešte poslať kým skončí diskusia, ale to už bolo 

povedané. 

Ale, ale dve ve, iné veci chcem povedať, že teda 

neviem, ako bude znieť to uznesenie, ale ono to tak troška 

zaváňa s tým, tým, že by to mohlo mať dopad na rozpočet 

mesta. A teda neviem či aj pán Buocik nebol jedným z tých, 

ktorí svojho času obmedzovali v bode Rôzne predkladanie 

takýchto uznesení. Tak to len teda, aby to uznesenie aj tak 

znelo, že nebude mať dopad na rozpočet mesta, lebo inak ho 

nemôžeme schvaľovať v bode Rôzne podľa rokovacieho 

poriadku. 

Ale ďalšia vec ešte, že tiež som zvedavý ako bude 

znieť to uznesenie, lebo si myslím, že by sme sa mali 

v prvom rade sústrediť na tú električku v Petržalke. Teda 

asi by to nemalo ohrozovať splnenie tohto cieľa, lebo však 

už aj v médiách sa pán minister dopravy zastrájal, že moc 

neverí tomu, že to stihneme, tak nám tie peniažky zoberie.  

Takže, nerád by som bol, keby to ohrozovalo 

dokončenie tej električky v Petržalke.  
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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. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som k tomu chcela len dodať, že ďakujem, Janko, že 

si to vytiahol. Bavili sme sa o tom na tej dopravnej 

komisii.  

A myslím si, že tam sa veľmi veľa vecí vyrieši, tak 

ako aj teda tie električky a to prepojenie aj medzi 

Vajnormi, Račou, lebo sa tam o tom bude viesť diskusia.  

Myslím si, že to bolo len čiste náhoda, podľa mňa, že 

si zabudol teda tú Vrakuňu.  

A ešte som chcela povedať, k tej električke 

Petržalka. Toto vôbec absolútne nemá vplyv na to, že či 

Petržalka električka bude dokončená, nedokončená. Toto je 

vec, ktorá proste my vidíme tu veľký priestor, ktorý by sa 

mal riešiť, to je severovýchodná časť Bratislavy. A vlastne 

my sa potrebujeme len nejakým spôsobom zorientovať, 

potrebujeme nejak nastaviť tie všetky dokumenty a tie 
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všetky procesy, ktoré by sme vedeli my ako mestské časti 

pomôcť aj tomu mestu, aby vedelo sa potom ako sa zrealizuje 

električka Petržalka, električka Podunajské Biskupice, kde 

je, Vrakuňa, pardon, tak vlastne by sa dalo posunúť práve 

na túto našu časť Bratislavy, ako je ten sever a ten 

východ.  

Takže, to je len (gong) na doplnenie, aby, aby ste sa 

nebáli, že teraz zrazu sa ide venovať energia práve tomuto. 

My to chceme súbežne pomôcť tomu. Takže preto tu o tom 

diskutujeme. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik s faktickou. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Eee pani námestníčka, fajn, platí, dohodnuté. Eee ja 

na tej, na tú komisiu dopravy, kde nám materiál príde, ale 

tam som hovoril len o materiáli, ktorý sa má týkať tej 

novej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune, 

samozrejme.  
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Eee to sa týkalo len jej. Ale napríklad teda mňa aj 

tie ostatné radiály zaujímajú. Ale dohodnime sa tak, že po 

porade s vami aj s oddelením dopravy, ja to uznesenie, 

ktoré síce ja som si teraz napísal, ale pripravíme ho tak, 

aby sme ho predložili na tom ďalšom zastupiteľstve 

a doplnili eee, doplnili eee tak tú informáciu, ktorú 

dostávame raz mesačne, v tomto prípade, myslím si, že 

mesačne to dostávať nemusíme a doplníme tam všetky tie 

rozvojové eee  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Projekty. Áno.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

radiály, ktoré, o ktorých mesto uvažuje. Aby sme mali 

hrubú predstavu o tom, kde sa nachádzame. 

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: 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len doplním, že v tej komisii potom boli doplnené 

ďalšie požiadavky iných poslancov k, teda s iných mestských 

častí.  

Pán starosta Krúpa, tá procedurálna asi je omyl, lebo 

ste prihlásený aj normálne. Áno?  

Takže, pán poslanec Kunst. 

Nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel pôvodne ako pani starostka len doplniť, 

že naozaj, aby sme začali riešiť eee tú nútenú správu, 

nakoľko sme mali v súčasnosti exekútora, ktorý nám chcel 

zobrať možno financií, ktoré sme robili v rámci testovania 

počas celého, celého toho skríningu a robíme aj naďalej. 

A chcel zobrať finančné zdroje nám na to, na čo máme nárok 

zo štátu. 
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Viem dobre, že pani starostka aj nami poslancami 

miestnymi požiadaná, aby sme jej urobili čo najväčšie kroky 

voči tomuto exekútorovi, ktorý chce ísť po všetkých 

peniazoch.  

A pokiaľ naozaj nebudeme sedieť s veriteľmi, tak sa 

nám kľudne môže stať, že nakoniec to bude také, že bude 

musieť pani starostka odovzdať kľúče, lebo nebudeme mať ani 

financie, ani pre to čo robiť. Čiže, to bola jedna vec.  

Aby sme potom nezabudli v Devíne, lebo nakoľko sa mi 

nedalo prihlásiť, aj na, ako vyzeráme s devínskym 

amfiteátrom, lebo tam je, viem, že je tam súdny spor a sa 

tam niekde posúvame ďalej. A už je to dlhodobo a vyzerá to 

hrozne.  

No a ešte tá dôležitá, čo povedala, tá Devínska cesta 

je pre nás pre všetkých asi veľmi dôležitá, aby sa aj 

s GIBom (GIB) sadlo a posúvali ďalej. tak my sme tam pred 

tým s nimi boli s tým vedením, keď sme riešili niektoré 

veci, ktoré sú problematické z hľadiska toho cyklistického 

chodníka do Devína.  

Tak ja len podporiť, naozaj, aby sme toto, tieto také 

dve, tri veľmi dôležité veci, pre nás riešili.  

Ďakujem pekne. 
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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 aj ja.  

Zareaguje pán Vetrák, myslím, na to zadĺženie Devína.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ani nie tak na samotné zadĺženie, ako na to, že sa 

stáva aj to, čo popísal pán kolega, že teda exekútori 

siahajú aj na finančné prostriedky, ktoré štát poskytuje 

obci, aby plnila aj také úlohy, ktoré súvisia s pandémiou 

a s bojom proti pandémii. 

Čiže, ono toto nevyhnutne netre, nie je potrebné 

riešiť akože s oddĺžením, lebo to oddĺženie, to bude predsa 

len troška asi na dlhšie, ale ja samozrejme, rokujem, ale 

uvidím, či sa mi to podarí, potenciálne, možno sa mi podarí 

už na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť rozšírenie 

teda toho, čo nie je možné exeukovať obciam a mestám, lebo 

finančné prostriedky, ktoré štát im poukazuje na účet na 

plnenie úloh.  

Ja mám to rozbehnuté, len jedna koaličná strana mi to 

zatiaľ vetuje, musím to ešte s nimi dorokovať, vysvetliť im 

to lepšie a uvidíme. (gong) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som chcel faktickou reagovať na pána poslanca 

Buocika ohľadom tých, toho uznesenia. 

By som bol rád, keby sme boli fakt naozaj, teda ja to 

tak poviem ako za seba ako starosta, že korektní. Ja tiež 

nemám rád, keď prichádzajú uznesenia bez materiálu, bez 

nejakého prerokovania. Ale teraz to hovorím aj o tom, že 

niekedy sa naozaj proste schváli niečo, čo aj ostatní iba 

naozaj pridávajú a dajme ešte to, dajme ešte to a nakoniec 

sa vraciame, že príde niečo, čo je z môjho pohľadu 

nesystematické.  

V bode Rôzne nie je bežné, aby sa schvaľovali 

uznesenia. Ja to považujem za nie úplne dobré, pokiaľ 

naozaj nejde o nejakú, nejakú, nejakú vec.  

Ale súhlasím s tým, so systémom. Však on je veľmi 

aktívny, obidvaja sme členmi dopravnej komisie aj na župe 
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a takisto aj na meste, čiže toto sú veľmi dôležité 

informácie pre nás, pre poslancov. Čiže, ja by som sa 

naozaj uchádzal o to, aby naozaj vznikol materiál, kde by 

bolo naozaj pomenované tie základné trasy, tie dôležité 

veci, na ktorých nám všetkým v rámci Bratislavy záleží, aby 

bola naozaj pravidelná informovanosť o ich stave príprav. 

A to beriem ako vec, ktorá je naozaj veľmi potrebná.  

Čiže tá myšlienkovosť je super, len potom to tak 

dopadne, že Maťo Kuruc povie, a dajme tam ešte aj Vrakuňu 

a ja môžem povedať a dajme tam aj Hodonínsku, čo chceme 

robiť aj spolu s Lamačom, aby sa proste urobila, a teraz 

to. A v na jednom momente tam niečo dotlačíme a povieme, 

však uznesenie bolo, ale nebolo tam vtedy to. 

Čiže, naozaj, seriózne cez tú komisiu dopravy, 

prijmime veci, urobme prioritu dôležitých vecí, informačne, 

aby naozaj aj mesto bolo trošičku by som povedal, pod 

tlakom, aby reportovalo každú, každý kvartál, alebo každé 

nejaké obdobie stav prác na tých veciach, ktoré sú, nazvem 

to, dôležité pre Bratislavu a samozrejme, jednotlivé 

mestské časti. 

Ďakujem za pochopenie. 
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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. Ďakujem aj ja.  

Faktickou pán Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

No ja sa aj ďakujem za upozornenie. Stane sa. Ne 

nebolo to   nejako, ako keby nebol v tom úmysel, skôr, skôr 

nejaké mladícke nadšenie.  

Takže, prejde to cez komisiu a eee bude to mať 

normálny, normálny charakter. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem aj ja.  

A keďže nie je nikto ďalší prihlásený, tak končíme 

bod štyridsaťpäť a ak sa nemýlim, tak teda končíme celé 

zasadnutie dnešného zastupiteľstva.  

Veľmi pekne ďakujem všetkým za prítomnosť, za 

diskusiu a za to, že sa posúvame ďalej.  
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Ďakujem kolegom, ktorí pripravili toto zastupiteľstvo 

aj po technickej stránke, aj po organizačnej stránke.  

Takže, ešte pekný večer. A vidíme sa skoro.  

Dovidenia! 

Mgr. Zdenka    Z a ť o v i č o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pekný večer všetkým. 

 

(ukončenie o 17.14 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 
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Bratislavy Bratislavy 
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