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TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 
 

(09.07 h) 

(poznámka: Mestské zastupiteľstvo sa konalo online 

ako videokonferencia 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme, poďme rovno na to. Keď ma počujete, keď ma 

vidíte, aspoň kývnite niekto, aby som vedel. Super, čaute. 

Dobrý deň. 

Tak pome na to.  

Dúfam, že ma je dobre počuť. Si ešte upravím volume 

takzvane. Okej, to by malo fungovať.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

chcem pred tým ako otvorím dnešné zas zasadnutie 

mestského zastupiteľstva vás požiadam o prezenčné 

hlasovanie tak, aby sme si overili technickú stránku celej 

veci. Ja dúfam, že to pôjde lepšie ako minule, že by to 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 9 

malo celé fungovať a že ste všetci pripojení a a pripravení 

na to hlasovať.  

Takže, to znamená, že ja iba možno poviem, že ak by 

ste nemali tú inštruktáž niekde po ruke o hlasovaní, bola 

vám poslané 18. marca mejlom (mail), je v podstate jej 

realizácia a aplikácia je v súlade s dodatkom číslo 14 

rokovacieho poriadku, ktorý sme prijali v rok eee 

22. októbra minulého roku. 

O šestnástej by mali vystúpiť občania, ktorí sa deň 

vopred moh mohli kontaktovať prostredníctvom mejlovej 

(mailovej) adresy. Zistíme, či sa kontaktovali, alebo nie. 

A máme päť občanov prihlásených do rozpravy k materiálu  25 

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016. 

Takže poďme, skúsme, prezentujte sa, čím potvrdíte 

vaše pripojenie.  

Prosím, teraz.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Prezentácia o 9.09 h 

Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné 
 

 Prítomní: 30 Áno 27 Nie: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová NEHLASOVAL 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  NIE R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: prezentácia poslancov v čase o 9.09 h – 

prítomných bolo 31 poslancov,  

30 podľa hlasovacieho zariadenia plus poslankyňa M. 

Debnárová, ktorá ohlásila, že jej hlasovacie zariadenie 

nefungovalo.) 

 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Nefunguje mi to.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 12 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Takže komu nefunguje čo, poďme si povedať. 

Prihláste sa, prosím vás, kto nebol, kto nevedel 

zahlasovať.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Mne to dáva len heslo a dáva, že prihlásiť, ale vôbec 

mi to neprihlási. A doteraz mi to fungovalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poprosíme, počkáme, dokým sa Monika Debnárová, 

pani poslankyňa (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Skúsim ešte raz.  

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

Ja som nemala zvuk, takže tiež ešte raz potrebujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Sú to len tieto dva problémy? Alebo aj niekto 

iný má nejaký problém technický? 
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Keď nikto iný, tak skúsime ešte raz hlasovať, alebo?  

Monika, si zapojená?  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Nie. Mňa to vyhodilo z tej vépées siete, preto mi to 

nešlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Poprosím o pol minútky, dobre? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Počkáme sekundu.  

Áno.  

Dneska nás čaká plus – mínus štyridsaťjedna bodov. Sú 

to veľmi veľa majetkových bodov. Takže dúfam, že to pôjde 

dneska hladko, ale to nejde nikdy samozrejme, takže, teším 

sa na diskusie.  

Skúsime, teraz? Dajte mi nejaký signál, či môžme ísť.  
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Načítava sa mi to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Mrzí ma to, ale fakt, akože, bolo to pripojené. Celé 

som to niekoľkokrát. Už tu mám hlasovanie, sekundu. Tak už 

by to malo fungovať.  

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

mne nefunguje sluchátkový zvuk. Môžme takto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Počujeme ťa, Lucia, ale. Ty nás počuješ, hej? Teraz 

ťa nepočujeme. Máš vypnutý ale mikrofón.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Funguje mi to. Takže,  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

ja som v pohode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže,  

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

Bude to mimo slúchadiek, takže môž, môžme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No dobre. 

Pani starostka Čahojová je? Ste pripojení?  

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

Som, ale nemôžem hlasovať. Technici na tom pracujú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 16 

Pani starostka,  

ak dovolíte, ja by som to rozbehol. Budeme riešiť 

program zatiaľ ďalej. 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že ešte  

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

chvíľku, dokým sa dostaneme k nejakým reálnym 

hlasovaniam.  
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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) 

Takže ak dovolíte, na základe tejto skutočnosti 

otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, na ktorom vás všetkých veľmi pekne vítam, či 

poslancov, poslankyne, starostky, starostov aj všetkých 

prítomných. 

Pre záznam uvádzam, že sa o ospravedlnenie neúčasti 

na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadal 

poslanec Michal Brat na celé zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 

Takže spojenie s vami bude po celý deň onlajn 

(online) zo Zrkadlovej sie siene, tam, v nej sme 

zredukovali počet zúčastnených zamestnancov magistrátu, vás 

poslancov tu zastupuje fyzicky navrhnutá návrhová komisia, 

ktorej zloženie si o chvíľku schválime. Chcem sa jej veľmi 

pekne poďakovať, že sú tam.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

a Gabrielu Ferenčákovú. 
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Má niekto iný návrh? 

Keď nie, prosím hlasujte o tomto návrhu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Iba vás chcem poprosiť, že mali by ste mať zapnuté 

kamery počas, minimálne počas hlasovania.  

Ja vás rád uvidím, samozrejme, ale, celý čas, ale 

počas hlasovania by to určite malo byť zapnuté.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Takže máme zvolenú návrhovú komisiu.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. To boli overovatelia zápisnice. Máme 

zvolených overovateľov zápisnice. 

A poďme navr, eee aaa si zvoliť návrhovú komisiu. Ja 

navrhujem do nej zvoliť týchto poslancov, Milana Vetráka, 

Petra Lenča a Elenu Pätoprstú. 

Ak nikto nemá iný návrh, prosím, hlasujte o tomto 

návrhu.  
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Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

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:. 

Návrh programu rokovania dnešného zasadnutia ste 

dostali 18. marca v elektronickej pozvánke.  

(poznámka:  

 

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 28. 02. 2021 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia financií  

3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie 

- spracovateľ: sekcia financií  

4. Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy 

hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej 

pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby 

- spracovateľ: sekcia financií  
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5. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 

základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 

výzvach vyhlásených v rámci grantového programu 

Bratislava pre všetkých 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

6. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 

podujatí pre rok 2021 

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

7. Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej 

príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

8. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

9. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so 

sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 

8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 275/14, Hane Naňovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21768/5, 

spoločnosti Na Slavíne s. r. o. so sídlom v 

Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre 

spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v 

Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre 

spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v 

Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových 

vstupov k bytovým domom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka a Petržalka, pod 

kontajnerovými stojiskami 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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17. Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa 

č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 

2020/001 

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  

18. Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera  

a zmenách k Partnerskej dohode v rámci  

projektu Urban M - Urban 

ManufacturingStimulatingInnovationThroughCollaborati

veMakerSpacesproject 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

19. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 

rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného 

programu 2014 – 2020 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

20. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2020  

- spracovateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného 

zboru v Bratislave 

21. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020  

- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 
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22. Návrh nového Organizačného poriadku  Mestskej 

polície hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  

- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 

23. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

24. Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

25. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016  

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

26. Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - 

Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného 

mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

27. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 

Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

28. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie 

Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

a STaRZ 
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29. Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na 

účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

obstaraného z kapitálového transferu mesta z 

účtovnej evidencie Správy telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

a STaRZ 

30. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. 

Trnavského 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

31. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 

22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a 

stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do 

správy mestskej príspevkovej organizácie 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

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

parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy 

Mestských lesov v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

33. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 

m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 

1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. 

Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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34. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 

m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 

na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré 

Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

35. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, 

Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 

3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 

28, vlastníkom bytov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

na Hany Meličkovej 9, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 

27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 

Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 

2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 

20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, 

ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

pod bytovým domom na Jána Stanislava 20C 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

37. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného 

zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 

ŽSR v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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38. Informácia o účasti členov – neposlancov na 

zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 

2020 do 31. 12. 2020 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

39. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

41. 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. 

 

 

Informačné materiály 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 
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b) Informácia o realizovaných  zmenách rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe 

splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

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

(materiál spracuje: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Trnavská cesta 62, Gregorovej 

4, Súmračná 10, Karloveská 35, Silvánska 3, 15, 17, 

21, Jána Stanislava 27, Bzovícka 28, vlastníkom bytov 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 

realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a 

príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období 

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

(materiál spracuje: oddelenie verejného obstarávania) 

f) Opatrenia prijaté oddelením vnútornej správy na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Mestského 

kontrolóra 

(materiál spracuje: oddelenie vnútornej správy) 

g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 

2021 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 
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h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 

február 2021 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

koniec poznámky) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný, a ako bol aj 

zverejnený. 

Prosím, prez, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Návrh programu tak ako bol zverejnený 
 

 Prítomní: 35 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 34 

 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ak dovolíte, eee do dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva navrhujem zaradiť 3 materiály, a to: 
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prvý bod pod názvom Personálne zmeny v predstavenstve 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu ako bod 

číslo 8A, 

druhý materiál pod názvom Personálne zmeny v  Metropolitnom 

inštitúte Bratislava ako bod číslo 9A, 

a tretí materiál pod názvom Informácia o vzdaní sa členstva 

Michala Šula a Vladimíra Pčolinského, ako  

občanov-neposlancov v komisie pre ochranu verejného 

poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy ako bod číslo 38A. 

Teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny v našom 

programe. Nech sa páči. 

Otváram diskusiu. 

Nejakú ceruzku.  

Igor Polakovič,  

nech sa páči. Pán poslanec Polakovič. 

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

Dobrý deň prajem. 

Ja teda ak, ak už to nie je stiahnuté, ja by som 

chcel navrhnúť stiahnuť bod, teraz neviem aké je to číslo, 

k Lazaretskej 7,  
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Dvaná, dvanásť.  

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

Dvanásť.  

Sme si to diskutovali aj s vedením mesta a dohodli 

sme sa, že by tam došlo k stiahnutiu a znovaprerokovanie 

tohto bodu.  

A ak to vie predkladateľ rovno možno si zobrať. 

Ctibor Košťál,  

poprosím nejakú reakciu. 

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

No však o tom dáme hlasovať teraz o tej zmene.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ale že je to v poriadku, hej? Že môže to počkať.  

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. To je dôležité.  

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

Sme sa o tom bavili. Budeme to prerokovávať na ďalšom 

zasadnutí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

To znamená, že poďme teraz hlasovať postupne o každom 

bode.  
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Takže hlasujme o tom, že mmm eee, že ako bod číslo 8A 

dávame Personálne zmeny v OLe (OLO). 

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 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 8A -  
 

- Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 
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R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  
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O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte, prosím, za to, aby sme ako bod číslo 9A 

urobili Personálne zmeny v MIBe (MIB). 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bo bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 9A -  
 

- Personálne Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 
Metropolitný inštitút Bratislavy 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

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

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A poprosím vás, aby ste hlasovali o z Personálnych 

zmenách v Komisii pre ochranu verejného poriadku. Bod číslo 

38A. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa dvaja, eee 

zdržalo sa nula a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 38A -  
 

- Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra 
Pčolinského, ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu 
verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

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:. 

Ten bod číslo dvanásť, Ctibor, vieme stiahnúť. Ty to 

vieš jednoducho stiahnuť, nie, ako predkladateľ? 

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

Dávame aj o tom hlasovať vždycky. Takže normálne daj 

hlasovať o stiahnutí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Takže poprosím vás, aby ste hlasovali o stiahnutí 

bodu číslo dvanásť z programu dnešného rokovania.  

A tam ide o o prípad hodný osobitného zreteľa o nájmy 

časti pozemku v Bratislave v Starom Meste. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

Takže kont, konštatujem, že bod číslo dvanásť bol 

z programu dnešného rokovania dnešného zastupiteľstva 

stiahnutý.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na vyradenie bodu 12 z programu rokovania -  
 

- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21768/5, spoločnosti Na Slavíne s. r. o. 

so sídlom v Bratislave 
 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

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:. 

Myslím si, že už nemusíme ako o celku hlasovať. 

myslím si, že môžme ísť na program, pokiaľ to tak berem.  

Takže môžem, konštatujem, že program dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je definitívne 

upravený.  

 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2021 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2021 

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

4. Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy 
hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej 
pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby 

5. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 
základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 
výzvach vyhlásených v rámci grantového programu 
Bratislava pre všetkých 

6. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 
podujatí pre rok 2021 

7. Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy 
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8. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

8A. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

9. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

9A Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 
Metropolitný inštitút Bratislavy 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na 
pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, 
Hane Naňovej  

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA – 
MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA – 
MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 
bytovým domom v Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 

17. Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 
1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 

18. Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a 
zmenách k Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M 
- Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through 
Collaborative Maker Spacesproject 
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19. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného 
programu 2014 – 2020 

20. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2020 

21. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 

22. Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

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

24. Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

25. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 

26. Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - 
Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného 
mesta SR Bratislavy 

27. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 
Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 

28. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 
pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

29. Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na 
účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej 
evidencie Správy telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

30. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského 
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31. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 
22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby 
so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské 
kultúrne a informačné stredisko 

32. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy 
Mestských lesov v Bratislave 

33. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 
m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 
1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. 
Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

34. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 
m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na 
Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré 
Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

35. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, 
Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, 
Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom 
bytov 

36. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany 
Meličkovej 9, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 
2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 
Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 
2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 
20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým 
domom na Jána Stanislava 20C 

37. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 52 

38. Informácia o účasti členov – neposlancov na 
zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 
12. 2020 

38A Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a 
Vladimíra Pčolinského, ako občanov-neposlancov 
v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

39. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

41. Rôzne 

 

16.00 h Vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(materiál spracuje: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o realizovaných  zmenách rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe 

splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

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

  

(materiál spracuje: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Trnavská cesta 62, Gregorovej 
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4, Súmračná 10, Karloveská 35, Silvánska 3, 15, 17, 

21, Jána Stanislava 27, Bzovícka 28, vlastníkom bytov 

(materiál spracuje: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní 

realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a 

príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období 

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

(materiál spracuje: oddelenie verejného obstarávania) 

f) Opatrenia prijaté oddelením vnútornej správy na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Mestského 

kontrolóra 

(materiál spracuje: oddelenie vnútornej správy) 

g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 

2021 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

h) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 

február 2021 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovolil by som si vám pripomenúť, že štrnásť nula 

nula príde na rad bod číslo, číslo 40, to sú Interpelácie.  

V súvislosti s týmto bodom programu mestského 

zastupiteľstva mám na vás prosbu, aby ste Interpelácie 

predniesli ústne, kto, ktoré ak to považujete za potrebné, 

následne v písomnej forme imejlom (mail) poslali 

organizačnému oddeleniu na zastupiteľstvo@bratislava.  

To znamená, že, že aby sme dodržali všetky štandardy 

ako sme si nastavili na posledných zastupiteľstvách.  

Ďakujem veľmi pekne za porozumenie.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 
K 28. 02. 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžme ísť rovno na bod prvého programu, a to je 

prerokovanie Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva splatných k 28. 2. 21. 
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Takže ja poprosím pána Tomáša Maleca poverený organiz 

vedením organizačného oddelenia, aby sa k tomuto bodu 

vyjadril.  

Nech sa páči. 

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

organizačného oddelenia: 

Áno. Ďakujem pekne. 

Ja možnože len v skratke teda, predkladáme pravidelnú 

informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 

splatných  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dá sa hlasnejšie trošku?  

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

organizačného oddelenia: 

Dobre.  

Lepšie trošku? Je ma počuť?  

Okej. Tak ešte raz, že predkladáme pravidelnú 

informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 

splatných k ku koncu februára, teda k dvadsiatemu ôsmeho, 

k dvadsiatemu ôsmenu druhý s tým, že by som možnože len 
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vytiahol jednu vec. Teda, že je tam návrh na zrušenie 

jedného uznesenia, konkrétne uznesenia číslo 306/96 časť dé 

(D), čo vlastne, na základe ktorého bola predkladaná správa 

o zdravotnom stave obyvateľstva v dvojročných intervaloch 

s tým, že teda komisia sociálnych vecí, zdravotníctva 

a rozvoja bývania skonštatovala v zásade, že išlo 

o štatistické údaje, ktoré sú dohľadatelné na webe 

štatistického úradu, pri čom sa vlastne v spolupráci 

s komisiou územného a strategického plánovania a životného 

prostredia a výstavby vlastne dohodli o pred, predkladaní 

nového návrhu vlastne tejto správy o podpore zdravia 

vykonávaných hlavným mestom Slovenskej republiky,  a teda 

sekcia životného prostredia bude spolu so sekciou 

sociálnych vecí v správe informovať o enviromentálnych 

a sociálnych determinantoch, teda v zásade, že táto správa 

sa rozšíri o ďalšie, o ďalšie faktory ako čistota ovzduš, 

čistota ovzdušia, čistota vody a účinnosť prostredia a tak 

ďalej, ako to je uvedené ďalej v materiáli s tým, že teda 

predmetná informácia bude predložená na prvé zasadnutie 

zastupiteľstva v roku 2022. Teda na januárovom 

zastupiteľstve.  

Takže toľko asi z mojej strany.  

Možnože ak nejaké otázky ďalšie máte, tak nech sa 

páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 57 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, ak sú nejaké ďalšie otázky.  

Rasťo Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Momentík, ja si to len musím naklikať.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) kolegovia, ako už 

pán kolega Malec avizoval, ja mám jeden pozmeňujúci, 

doplňujúci návrh k plneniu uznesenia číslo 196 z roku 2019.  

Maličký momentík.  

V podstate týka sa to z uznesenia z číslo 196/2019, 

ktorým bola finančná komisia zaviazaná, že na štvrťročnej 

báze bude sledovať a odpočtovať hlavné, zastupiteľstvo 

hlavného mesta Bratislavy prípad predaja pozemku na základe 

uznesenia hlavného mesta, mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Bratislavy číslo 600 z roku 97, osobitne po zrušení 

tohto uznesenia ako nezákonného. To bol ten nešťastný 

pozemok pod bô pod Bôrikom, kde teda napriek tomu, že tam 
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bol uplatnený reštitučný nárok, bol tento pozemok v roku 97 

predaný. 

Situáciu som sledoval, komisia sa o tom každý 

štvrťrok sa tým komisia zaoberala a následne sme tie 

informácie zbierali, ale v zásade sme dospeli do situácie, 

že už, už nie je veľmi aké informácie predkladať 

a pravidelne odpočtovať. 

Ja vás môžem stručne informovať.  

Ten reštitučný nárok tých žiadateľov bol okresným 

úradom Bratislava zamietnutý ako nedôvodný s tým, že, a to 

bolo teda konkrétne v roku 2019. Následne 16. 10. 2019 

odbor opravných prostriedkov Okresného úradu toto 

rozhodnutie potvrdil. To znamená, ten reštitučný nárok bol 

zamietnutý. Následne sa ale žiadatelia obrali, obrátili 

s so správnou žalobou na na Krajský súd Bratislava s tým, 

že teda podľa určitej praxe, ktorú, ktorú aj ja mám, aj 

teda aj kolegovia majú, tieto konania zvyknú trvať dva až 

tri roky s tým, že je ďalej možnosť podať tam kasačnú 

sťažnosť.  

To znamená, že to sa naozaj tomu toto ďaleko prevýši 

tento, tento spor a tento prípad ešte toto volebné obdobie. 

A preto mám teda návrh, aby sme namiesto štvrťročného 

odpočtovania prispeli radšej k zmene tohto uznesenia s tým, 

že, že následne keď bude právoplatne ukončený spor, tak 
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bude, bude tento, táto informácia predložená magistrátom 

mestskému zastupiteľstvu.  

Čiže, pozmeňujúci návrh ste dostali. V zásade do 

návrhu do toho odpočtového uznesenia sa, sa navrhuje 

doplniť bod 4.2.1, to znamená, že sa zruší aj to uznesenie 

čislo 196 2019 a a zároveň navrhujeme doplniť teda bod cé 

(C), že žiadame primátora hlavného mesta jednak pokúsiť sa 

vstúpiť do do toho konania ako, ako účastník, alebo 

vedľajší účastník konania a v bode 5.2 predložiť mestskému 

zastupiteľstvu informáciu o meritórnom rozhodnutí Krajského 

súdu v Bratislave vo veci tej správnej žaloby.  

Čiže, toto by sme takto nahradili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou Milan Vetrák,  

nech sa páči.  

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

Ďakujem pek, ďakujem pekne za slovo. 
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Ja myslím, že hlavne pre tých poslancov, ktorí sú 

dlhšie v mestskom zastupiteľstve je tento prípad známy. 

Viackrát aj v mestskom zastupiteľstve vystupoval k nemu 

pán, pán Hitka, viacerým nám aj písal opakovane. 

Ja nenamietam, aby sme prešli na to, čo navrhuje na 

tento spôsob vyhodnotenia toho prípadu, ktorý navrhuje pán 

poslanec Tešovič, len sa chcem opýtať k tomu prvému bodu, 

kde sa hovorí, že mesto by malo vstúpiť do toho konania ako 

účastník konania, alebo zúčastnená osoba, teda ako sa to 

presnejšie myslí, lebo podľa mojich informácií, ak sa nič 

nezmenilo, tak mesto je tam ako vedľajší účastník práve na 

strane, na opačnej strane ako sú tí reštituenti.  

Čiže, ak to, ak to stále trvá, tak je otázka, že čo 

sa týmto chce povedať? Že ako účastník konania na opačnú 

stranu, alebo? Potreboval by som, chcel by som vedieť 

spresnenie tohto, tohto uznesenia.  

Ďakujem pekne. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, Rasťo, asi, asi zareaguješ?  

Nech sa páči, máš slovo. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem.  

No v podstate toto je konanie, kde, kde tí 

žiadatelia, respektíve tí reštituenti sa súdia s Okresným 

úradom Bratislava, to znamená, tam sú tieto dve strany.  

My do toho teda minimálne ako komisia veľmi nevidíme 

do toho konania. Nevieme do akej miery, do akej miery tam 

mesto je, alebo nie je zapojené. Tým, že teda bez ďalšieho 

by nemalo byť prečo zapojené.  

A ide nám len o to, a aby sme využili teda nejaké to 

procesné postavenie voči teda vedľajšieho účastníka 

konania, alebo nejakej zúčastnenej osoby. Minimálne, aby 

sme vedeli dostať včas informáciu, keď ten súd, keď, keď sa 

v rámci toho súdneho konania nejak meritórne rozhodne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

A nemám informáciu o tom, že by sme tam boli vedení 

ako, ako účastníci konania.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja teda ešte k tomu, keďže mám slovo. Bolo by to 

treba preveriť. My.  

Takto. Ja môžme zahlasovať, alebo ja zahlasujem za 

ten, za, za to uznesenie, len prosím ťa, Rasťo, prever to 

potom, lebo ja si myslím, že ten prípad sa zamotáva aj 

kvôli tomu, že to mesto tam vystupuje ako vedľajší účastník 

a ten správny orgán nevie veľmi potom dobre, čo s tým má 

robiť, lebo vlastne aj to mesto vystupuje, podľa mojich 

informácií, na opačnej strane, ako sú reštituenti. A ten 

prípad je oveľa zamotanejší. On už niekoľkokrát koloval 

medzi správnym orgánom a súdmi. Dokonca bol aj na ústavnom 

súde. Ústavný súd povedal, že tá náhrada, ktorú oni dostali 

za socializmu, bola v rozpore s demokratickými zásadami, 

ale potom tie, tie, ten, tie všeobecné súdy to 

neakceptovali ten, ten nález ústavného súdu. Potom sa to 

zase vracalo na správny orgán.  
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Ale to je, to je história toho prípadu, do ktorej my 

nemusíme veľmi ísť. Len, len mesto je tam, podľa mojich 

informácií, ako vedľajší účastník práve na opačnej strane 

ako sú reštituenti.  

Takže, keď to preveríš, sa ti možno, možnože bude 

lepšie nebyť tam ako účastník konania, ale práveže odísť 

z toho ako účastník konania a nechať to na tie strany, 

ktoré tam sú, aby sa to mohlo rozhodnúť bez toho, aby, aby 

tí, ktorí o tom rozhodujú, tam videli aj to mesto na jednej 

z tých strán.  

To len ako  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) keď to chceš 

dotiahnuť.  

No a to je, to je jedna vec.  

Ale ja som sa vlastne nehlásil kvôli tomuto, ale 

kvôli inému, lebo je potrebné ten materiál spresniť. Ja aj 

vysvetlím ako.  
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Keby som náhodou natiahol čas, ale snáď nie, tak 

poprosím o predĺženie.  

Je tam, je tam v tom materiáli bod 1.2, ktorý sa týka 

kontroly, ktorú vykonával hlavný kontrolór v spoločnosti 

káespé (KSP). 

Vlastne nebudem, nebuď, nebude sa meniť, alebo 

nenavrhň, nenavrhujem, aby sa niečo menilo z hľadiska 

vykázania splnenia, alebo nesplnenia uznesenia, to 

uznesenie bolo splnené, my ho máme ako s, my ten materiál 

máme dnes na zastupiteľstve ako bod číslo dvadsaťtri.  

Ale ide o to, že keď sa 22. 10. 2020 prijalo 

uznesenie číslo 645 2020, v ktorom sa to kontrolované 

obdobie vymedzilo ako 1. januára 2019 až 31. októbra 2020, 

tak následne na ďalšom zastupiteľstve, na ďalšom 

zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie číslo 685/2020 zo dňa 

26. 11. 2020, v tom materiáli pod bodom číslo 23 je toto 

uznesenie aj uvedené, ktorým sa, ktorým sa zmenilo to 

kontrolované obdobie. A to kontrolované obdobie by tam malo 

byť ako správne uvedené 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018. 

Tí, je to zmena, ktorá sa týka toho samotného 

materiálu. Je to v tom texte dvakrát, jednak v tej kurzíve 

a potom aj pri plnení uznesenia. To uznesenie bolo splnené 

to, ak zmeníme to kontrolované obdobie, lebo ak by sme ho 

nezmenili, tak, tak v tom kon, tak to druhé kontrolované 
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obdobie sa nerobilo. Čiže, potom by sme nemohli 

konštatovať, že je splnené.  

Čiže takto môžme ponechať to uznesenie tam, kde je, 

aj to vyhodnotenie, že je splnené, len musíme zmeniť to 

kontrolované obdobie na 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018 aj v tej 

časti, ktorá je kurzívou, aj v tej časti, kde sa hovorí 

o plnení uznesenia. A potom tam, kde sa hovorí o číslach 

uznesenia, tak, tak pod to uznesenie 645 2020 treba teda 

uviesť aj to druhé uznesenie, ktoré ho, ktoré ho menilo. 

A to je teda to uznesenie 685/2020 zo dňa 26. 11. 2020. 

Ja myslím, že to vzniklo len z nejakej nepozornosti. 

Je to v podstate spresnenie toho materiálu a je to taká 

vec, ktorú, ktorú by (gong) si pán predkladateľ mohol vziať 

aj autoremedúrou. Pán predkladateľom je pán riaditeľ 

magistrátu, takže ho chcem aj požiadať, že aby tak urobil, 

aby sme to mali dobre v tom materiáli uvedené. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Rasťo Tešovič,  

poďme skúsiť to pohnúť trochu dopredu.  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Áno, pre presne tak. Ja, ja teda vzhľadom na túto 

situáciu navrhujem vôbec nič sa nestane, pokiaľ toto mesiac 

počká, že tento pozmeňujúci návrh stia, sťahujem. Tým pádom 

overím, overím situáciu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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

čo čo sa týka toho účastníctva v konaní a, a teda sa 

zariadime do budúceho mesiaca znova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Vzhľadom na to, že som dostala požiadavku, alebo 

otázku verejnosti k zrušeniu uznesenia týkajúce sa 
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predkladania správy o zdravie, zdraví obyvateľstva, tak by 

som chcela poprosiť veľmi  kratučko pani Štasselovú, keby 

nám vysvetlila, že na základe akého uznesenia sa bude potom 

predkladať tá správa alebo informácia, ktorú sme si 

prijali, alebo ktorú má spracovať sekcia životného 

prostredia so sekciou sociálnych vecí. A o správa 

informovať o enviromentálnych a sociálnych determinantov 

zdravia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím o reakciu pani Štasselovú. 

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

Áno. Áno. Ale nerozumiem, že o čom mám informovať, 

lebo toto bolo uznesenie sociálnej komisie.  

A úplne, úplne pred na začiatku sme sa dohodli, že 

bude spojená komisia životného prostredia a sociálnych vecí 

a dohodneme sa na tom, akým spôsobom sa bude Bratislava 

zaoberať 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže, Budeme schvaľovať uznesenie, 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

zdravotným stavom obyvateľstva. 

Ale tento návrh som nedala ja, ten dal predseda 

sociálnej komisie, myslím. A sa o tom hlasovalo tam. 

Takže, toto nie je môj návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ste tam uvedená. Čiže, prepáčte. Asi pani 

Kratochvílová mi odpovie.  

Otázka verejnosti bola, že ako je zabezpečené, aby to 

bola povinnosť sekcie životného prostredia, aby sa to 

odpočtovalo v roku 2022? 

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

Ale toto nie je odpočet. Toto je len zber dát. A tam 

je práve ten problém, že Bratislava by mala vytvoriť nejaký 
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systém, ktorý monitoruje nejakej, nejaký zdravotný stav 

obyvateľstva a navrhuje riešenia. Napríklad, ako je čistota 

ovzdušia. Ale to nie je, to musí byť nejaká spojená 

komisia, to musí byť spojený návrh.  

Čiže, toto je iba zber dát, ktoré sú verejne 

dostupné. A preto ten návrh bol, aby takýmto, takouto 

formou sa to zrušilo, ale nový, ako keby nový nadväzujúce 

niečo, čo by bolo kvalitatívne na inej úrovni, tak ten 

návrh ešte neprišiel. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani viceprimátorka Kratochvílová,  

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. Už sa to podarilo zapnúť.  

Ja len teda doplním, že pán Tomáš Malec to pred 

chvíľočkou túto zmenu okomentoval a predstavil všetkým 

členom zastupiteľstva. Čiže, ja len prečítam záver z toho 

uznesenia.  
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Sekcia životného prostredia bude spolu so sekciou 

sociálnych vecí a v správe informovať o enviromentálnych 

a sociálnych determinantoch zdravia, ktoré sú, za ktoré sú, 

v ktorých sú sekcie kompetentné a pracujú na ich kvalite, 

čistota ovzdušia, vody, hlučnosť prostredia, bezpečnosť 

ľudí a tak ďalej, a tak ďalej.  

Predmetná informácia bude predložená na prvé 

zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy v roku 2022. 

Čiže vlastne v tom uznesení je všetko, celá tá, tá 

história tejto zmeny popísaná.  

Takže, budeme to, samozrejme, riešiť a mesto 

Bratislava má záujem na tom, aby táto správa ma bola veľmi 

kvalitne spracovaná a budeme ju robiť spoločne (gong) so 

sekciou životného prostredia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Keď nemáme ďalšie príspevky do diskusie, navrhujem, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 71 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Ja ešte chcem požiadať o to vyjadrenie, či si pán 

predkladateľ berie autoredúrou to moje spresnenie, alebo, 

alebo nie, aby sme vedeli.  

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

Beriem si autoremedúrou.  

Ale som pochopil že, to že pán Tešovič to stiahol, 

takže to sa týkalo toho. Ale tak, samozrejme, si to 

osvojujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, Milan Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Nie, nie. Pán Teš, to sa týkalo ďalšej veci. To sa 

týkalo tej časti jedna dva. To bolo to pred 
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Okej. Takže si to osvojujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem  

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

Autoremedúrou. 

Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Aby sme o tom nemuseli hlasovať.  

Ďakujem pekne. 

Takže, vzhľadom na to, že nie sú podané poz 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. 

Čiže, v bode A berieme na vedomie splnené uznesenia 

a priebežne plnené uznesenia,  

v bode bé (B) schvaľujeme určenie nových termínov 

splnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
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a vlastne ten bod štyri, ten reagoval, ak sa nemýlim, 

na ten pozmeňujúci návrh, ktorý ale tým pádom už nie je 

súčasťou toho materiálu, ak sa nemýlim. Lebo.  

Počkajte, ja to preverím pre istotu, aby sme 

nehlasovali o tom, čo bolo stiahnuté. Nie je to ono?  

Dobre. Takže ak máme v bode dé (D) iné uznesenie, ako 

mi hovorí organizačné oddelenie, tak budeme schvaľovať aj 

zrušenie uznesenia číslo 306 1996 tak, ako je uvedené 

v bode 4.1. 

Čiže, presne tak, ako bol ten materiál predložený. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujme.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasovala jedna. 

 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

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

k 28. 02. 2021 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 75 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.    445/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 

1.2 č.    645/2020 zo dňa 22. 10. 2020 

1.3 č.    741/2021 časť B zo dňa 18. 2. 2021 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

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

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

2.4 č. 
1212/2018 časť A bod 1,  2, a časť B bod 1 zo dňa 27. 
9. 2018 
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B. schvaľuje  

 

3. 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 

3.1 

riaditelia 
organizácií 
zriadených 
MsZ 

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

T: úloha 
trvalá 
k 28. 2. 

T:  29. 4. 
2021 

3.2 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 
nový termín: 
25. 3. 2021 

T: k 30. 6. 
2021 

3.3 

náčelník MsP 
hlavného 
mesta SR 
Bratislavy 

č. 567/2020 
časť B 
zo dňa 24. 9. 
2020 

T: do 31. 03. 
2021 

T: k 30. 4. 
2021 

 

4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR  Bratislavy: 

4.1 č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 zo dňa 30. 05. 

1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 05. 02. 

2015.  

koniec poznámky) 
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ORGANIZÁCIA ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA - URČENIE BODOV 
S ÚVODNÝM SLOVOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Poďme si teraz povedať, ktoré body pôjdeme ako keby, 

samozrejme, prejdeme všetky body a odhlasujeme všetky body, 

ale niektoré sú povieme s úvodným slovom a niektoré nie, 

takže aj kvôli kolegom a podobne vás chcem poprosiť, aby 

ste povedali všetky body, ktoré, kde budeme chcieť úvodné 

slovo.  

Ja poviem, že je to určite bod číslo dva za mňa 

a určite bod číslo sedem zatiaľ.  

Povedzte. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto, 

aby boli nachystané kolegyne, kolegovia.  

Pán poslanec Jenčík,  

nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som určite chcel počuť k bodu číslo 

dvadsaťsedem nejakých pár slov.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, jasné. Ďakujem pekne.  

Pán starosta Krúpa.  

Ty si nejak prihlásený čudne, ale to je jedno asi.  

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

Ďakujem. 

Ja by som poprosil, neviem presne, ktorý bod, lebo sa 

to posúvalo, ale čo sa týka mestskej polície.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sa týka 

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

Ten organizačný poriadok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

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

Organizačný poriadok mestskej polície.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, výborne. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To (poznámka: nezrozumiteľné slová), to je bod 

dvadsaťdva. Už to mám aj zaznamenané. 

Pán poslanec Cmorej,  

nech sa páči. 

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

Dobre. Už som sa abdejtol (upgrade). 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel pôvodné body trinásť a štrnásť 

v Petržalke VODOTIKA. A ešte si to rýchlo pozerám. No to je 

asi všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

A ešte tú Dunajskú, prosím vás. Tú dvadsaťpäťku, to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, tú musíme určite, hej. To je územný plán. Tam aj 

(poznámka: nezrozumiteľné slová). Rátam.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič.  

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

Ďakujem. 

Za mňa určite rozpočet by bol, sa žiadalo úvodné 

slovo, aby neboli nejaké, nejaké zbytočné otázky navyše.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To máme, to je jasné, to už som hovoril. 

A ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) mňa to nejak 

vyhodilo. Ja tiež bod dvadsaťdva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ten máme už zaznamenaný. To už bolo povedané. To 

je organizačný poriadok mestskej polície.  

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som rád dostal nejaké úvodné slovo k tomu 

zverovaniu pozemkov pre Mestské lesy nad Krasňanmi. To je 

tá cesta a to bývalé hnoj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Koľkátka je to?  

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

Nemám to pred sebou.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Eee.  

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

Zvr zverenie pozemku Mestským lesom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, poprosím Tomáša Maleca 

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

organizačného oddelenia: 

Tridsaťdva. Tridsaťdva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tridsaťdva. Dobre, mám to, jasne. 

Dobre, Mestské lesy. 

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja by som poprosil tie bezpečnostné správy 

z Krajského riaditeľstva Policajného zboru, aj z mestskej 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tam, tam chcem iba k tomu povedať, že my tu nebudeme 

mať dneska krajského riaditeľa, pretože on už, myslím, že 

je prevelený do Viedne ako pridelenec a jeho no nový 

nástupca nie a jeho zástupca dneska nemohol.  

Takže, v podstate to pôjde len o čítanie nejakej 

správy, ktorú aj tak všetci máte v materiáloch.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Okej.  

A kto ich bude zast, teda kto ho bude zastupovať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

On sa dohodol, že pán náčelník Mestskej polície by to 

mal čítať. Ale keďže on iba prečíta vec, dohodli sme sa, že 

ak sú nejaké otázky, ich dáte písomne a  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

vypracujeme ich. Dobre?  
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Tú mestskú políciu, samozrejme, môžme urobiť. To boli 

dve za sebou. Tú mestskú políciu robíme. To je, lllm, 

dvadsaťjedna, myslím že, hej. Dvadsaťjedna.  

Tttdt. Pán poslanec Kunst.  

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

Neviem či som zachytil dobre, dobrý deň, devinu 

Marianium, nejaké úvodné slovo. Že tam boli nejaké zmeny?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, samozrejme.  

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

Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Devina. Áno.  

A pani Pätoprstá,  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás prosím o materiál číslo dvadsaťšesť Informácie 

o spracovaní urbanistickej štúdie Brownfieldy, keby ste 

boli taký láskavý nám (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová), je, je 

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

poslankyňa MsZ: 

Brownfieldy, dvadsaťšestka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My sme to nemali, kedy sme to tu, to sme mali. Ja si 

to už mýlim. Nemali sme to na minulom zastupku? Či sme to 

mali na mestskej rade? To bolo na mestskej rade.  

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

poslankyňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) na mestskej rade.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Takže Braunfildy (Brownfieldy), dobre.  

Kde to je?  

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

poslankyňa MsZ: 

Dvadsaťšesť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Takže, ideme na to.  

Ďakujem pekne.  
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BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno na bod číslo dva, Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

Poprosím za sekciu financií riaditeľa sekcie financií 

Alexandra Dobiáša. 

Nech sa páči. 

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

Dobrý deň prajem.  

Ďakujem pekne za slovo.  

V prvom bode by som chcel za sekciu financií 

predstaviť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

Bratislavy na rok dvadsaťjedna.  

Túto zmenu predkladáme v súlade s paragrafom štrnásť 

zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

Po rozpočtovom opatrení číslo jedna ide o druhú zmenu 

rozpočtu v tomto roku, kde by som vedel uvedené zmeny 

zhrnúť do týchto štyroch oblastí: 
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Kovid pandémia a opatrenia súvisejúce s ňou,  

organizačné zmeny,  

poslanecké priority, 

a ostatné požiadavky útvarov a organizácií.  

Z dôvodu pandemickej situácie a horšieho ako 

predpokladaného vývoja navyšujeme rozpočet oddelenia 

vnútornej správy o tristotisíc Eur a takisto pokračujeme 

v podpore karanténneho mestečka pre ľudí bez domova a tiež 

zariadení sociálnych služieb, kde navyšujeme rozpočet spolu 

o necelých stoštyridsaťtisíc Eur.  

Organizačné zmeny sa týkajú hlavne príspevkovej 

organizácie GIB, Generálny investor Bratislavy a vytvorenia 

novej sekcie výstavby na magistráte, tam prechádza väčšina 

jej agendy a z toho dôvodu sú navyšované prostriedky hlavne 

na oddelení ľudských zdrojov.  

Poslanecké priority sú v návrhu zmeny rozpočtu 

prerozdelené, aj keď ešte nemáme všetky podklady, 

potrebovali sme túto väčšinu zahrnúť do týchto 

predkladaných zmien a zároveň všetky tieto poslanecké 

priority ostávajú v rograme 7, to znamená v podprograme 7.8 

kvôli lepšej čitateľnosti a prehľadnosti.  

Z kategórie ostatných zmien by som spomenul hlavne 

zmenu zdrojov a presuny prostriedkov medzi životným 
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prostredím a sekciou výstavby na realizáciu viacerých 

verejných parkov a priestorov.  

Celkovo v tejto zmene zapájame z Rezervného fondu 

jedna celá štyri milióna Eur a takisto pol milióna Eur 

z externého financovania zo zdrojov Európskej únie.  

Na záver materiálu máte opäť priloženú prílohu, ktorá 

pozostáva zo zoznamu investičných akcií pre rok dva 2021 

a uvedené sú v štruktúre, aby bolo možné odsledovať 

jednotlivé zmeny, či už po rozpočtovom opatrení číslo jedna 

a po tejto predkladanej zmene rozpočtu.  

To je za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. 

A samozrejme, že sme k dispozícii na otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Poprosím šéfa finančnej komisie Rasťa Tešoviča,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Ja k tomuto bodu môžem povedať len toľko, že bol 

prerokovaný, prerokovaný vo finančnej komisii. Jednomyseľne 

odporučený na schválenie zastupiteľstvom.  

Zároveň však teda doba je momentálne pomerne 

dynamická a veci sa dejú niekedy  nie len zo dňa na deň, 

ale z hodiny na hodinu, že ja by som si teda dovolil 

predložiť návrh, poz pozmeňujúci návrh k návrhu na zmenu 

rozpočtu, ktorý teda mám skonzultovaný aj s so sekciou 

financií na magistráte, a to tak, že  

tabuľková časť návrhu zmeny rozpočtu sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

po prvé, zvýšenie základného imania v spoločnosti káespé 

esero (KSP s. r. o.) a to zvýšením výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta v útvare správy mestských podnikov na 

položke výdavkové finančné operácie v sume milión 

šesťstoosemdesiattisíc Eur 

a zároveň na finančné krytie navýšeného základného imania 

zapojiť do príjmov finančné prostriedky z Rezervného fondu 

v sume milión šesťstoosemdesiattisíc Eur. S tým, že 

navýšené základné imanie bude po schválení mestské, 

mestským zastupiteľstvom použité na kúpu stavby so súpisným 

číslom 2692 a pozemok, na ktorom sa nachádza parcela číslo 

5118 zastavané plochy a nádvoria vo výmere šesťstodeväť 
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metrov štvorcových, list vlastníctva číslo 2132 katastrálne 

územie Petržalka v Sade Janka Kráľa.  

Čiže, je to na, na investičný nákup budovy. takže 

peniaze sa neprejedia, ale ostatnú, ostanú len 

pretransformované do inej formy. 

A po druhé, zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta Bratislavy jednak zvýšením výdavkov rozpočtu 

sekcie správy nehnuteľností v prvku 8.1.1 Správa bytového 

a nebytového fondu v sume sedemdesiattisíc Eur na 

rekonštrukciu Haly číslo sedem v areáli Čierny les za 

účelom uskladnenia archívnych materiálov. 

A na finančné krytie navýšených kapitálových výdavkov 

navrhujem zapojiť do príjmov finančné prostriedky 

z Rezervného fondu v sume sedemdesiattisíc Eur.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže to, čo som avizoval včera cez vašich vedúcich 

klubov v zastupiteľstve je tu. Samozrejme, že mi dovoľte 

k tomu povedať zopár slov.  
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Tá ponuka, to vyjednávanie s majiteľmi bývalého 

erotického masážneho salóna v Sade Janka Kráľa už prebieha 

zopár mesiacov. Tá naša predstava o sume bola iná. Otázka 

je, to bola veľká vec, že my tu máme pravdepodobne 

hysterickú, hysterickú. Historickú možnosť získať tento 

objekt späť. Je možné, že sa už veľmi potom dlho dlhý čas 

nenaskytne táto možnosť a samozrejme, že je tu dilema, aká 

je reálna hodnota tej budovy. Keď to niekto posudzuje možno 

ako mimobrastislavčan, tak to vníma nejak úplne inak, my 

ako Bratislavčania a hlavne je, je vás tu viac ľudí, ktorí 

to  aj v minulosti riešili tento problém a je to extrémne 

citlivo vnímané aj verejnosťou.  

Vieme, že získanie späť tejto budovy je, okrem toho, 

že je symbol, v tejto dobe tie symboly, či sa nám to páči 

alebo nie, sú dôležité, najmä v tejto dobe.  

Najmä ide o to, že získame späť Sad Janka Kráľa. 

Pretože ako dobre podotkli, podotkol niekto z vás v mnohých 

diskusiách, ktoré som mal o tejto kúpe s rôznymi z z vašich 

klubov, alebo poslancov, tá budova je o nejakej nálade, 

ktorú robí v tom kúte toho Sada Janka Kráľa akože. Predtým, 

keď tam bol erotický masážny salón, bolo to úplne jasné, že 

teda žiadna mamička sa tam s deťmi v tom amfíku moc nehrala 

kúsok od neho a celý ten, tá časť toho Sadu Janka Kráľa 

bola ak ako keby zakliata.  
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To znamená, že nemohol som si nechať ujsť príležitosť 

a a posunúť tuto rozhodnutie na vás, na poslancov 

a poslankyne nášho mesta, aby sme ukončili túto agóniu 

v rámci nášho významného sa Sa Sadu Janka Kráľa nášho, 

našej národnej kultúrnej pamiatky a a získali túto budovu 

späť za tých podmienok  aké sú. Také podmienky sú, baviť sa 

o tom, či sú dobré, alebo zlé v tejto sekunde pre nás nemá 

zmysel. Ide o vec, ktorá je založená na emóciách a aj 

naozaj, ale tá em, nie emotívna stránka celej veci je to, 

že konečne získame ako keby eee možnosť ovplyvňovať náladu 

vo veľkej časti Sadu Janka Kráľa.  

Samozrejme, my sme uvažovali počas týchto mesiacoch, 

čo by tam bolo, ak to získame. Územný plán hovorí jasne, 

môžu tam byť niektoré prí pridružajúce funkcie k parku, 

určite gastro je jedna z nich. Tak to bolo aj v minulosti. 

To, čo tam bolo doteraz, tam nikdy ani nemohlo podľa 

územného plánu vzniknúť. Našim cieľom je získať budovu, 

urobiť jej nejakú základnú rekonštrukciu, napríklad tá 

budova nemá kanalizáciu a prekopať sa ku kanalizácii môžme 

len zase cez naše pozemky v Sade Janka Kráľa. Dať ju do, 

do, do stavu, v ktorom my ju chceme mať a a následne nájsť 

niekoho kvalitného, kto by tam presne podľa toho ako sa 

rozhodneme aj odhlasujeme prevádzkoval niečo, čo bude najmä 

pre rodiny s deťmi niečo, kde si, kde si otecko môže dať 

možno fľaškové pivo a večer môže tam byť možno reštaurácia 

s rozlievaným vínom, ale nič divoké, nič veľké, cukráreň, 
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sleš (slash) reštaurácia, zázemie pre naše kultúrne 

aktivity. Možno vzadu máme dvor, je taký dvor, kde môže byť 

nejaké zázemie pre komunálny podnik a nejaké mechanizmy 

počas letných dní.  

Proste, kompletne to využiť. Tých vecí, ktoré tam 

potrebujeme mať a potrebujeme robiť, je naozaj veľa.  

To znamená, že je to na vás. Je to, je to na tom, ako 

sa rozhodnete. Ja napriek tomu, že všetci vieme, že 

Bratislava má finančne ťažké časti, a ja dúfam, že nás 

vláda nenechá v štichu. Viete, o čom hovorím, najmä o tom 

Dopravnom podniku. Myslím si, že toto je hysterická prí, 

historická príležitosť a ja sa postavím za každého, kto, 

kto podporí túto kúpu. A ja vás aj na to vyzývam.  

Takže ďakujem pekne za mňa. Za mňa to je celé.  

Aby som vysvetlil mechanizmus. My navyšujeme imanie 

v našej spoločnosti, ktorá to bude môcť potom kúpiť 

samozrejme tak, že dépéháčka (DPH) nám vráti, to je, to je 

celá finta, prečo to nekupuje priamo Bratislava. Okrem 

iného káespé (KSP) má priamo vo svojich zriaďovacích 

listinách prenájom nehnuteľností a prácu s nehnuteľnosťami.  

Takže, toto je, toto je celá tá vec. S majiteľmi sme 

na tejto cene dohodnutí. Bohužiaľ, nižšie sa ísť nedalo. 

A podľa ich slov tam bol iný záujemca. Či to je tak, alebo 
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nie je, to vedia iba oni. Dôležité je, že ak to dneska 

odhlasujeme, v tých nasledujúcich dňoch podpíšeme 

rezervačnú zmluvu a spustíme celý proces, aby naša 

spoločnosť túto budovu získala do vlastníctva, čím ju 

vlastne získa do vlastníctva hlavné mesto. 

Nebudem zdržovať. Ďakujem pekne. Za mňa to je všetko.  

Poďme na faktické poznámky.  

Pán poslanec Korček,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja taktiež nechcem zdržovať. Ja som chcel len drobnú 

poznámku k tej plánovanej kúpe to toho bývalého erotického 

salónu, keďže ja spolu s kolegom aj Oliverom Krížom aj teda 

ďalšími poslancami som bol členom petičného výboru, keď sme 

ešte pred desiatimi rokmi, vyše desiatimi rokmi bojovali, 

aby bola táto prevádzka ukončená.  

Vtedy sme rokovali aj s majiteľom tejto budovy 

a v tom čase chcel päťdesiat miliónov slovenských korún. 

Čiže ja si myslím, že tá suma, ktorú ste vyrokovali, je 

podľa mňa, úplne, úplne v poriadku.  
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A budem rád, keď to bude táto, by som povedal, smutná 

história tejto budovy ukončená, a teda naozaj tam bude 

niečo, čo bude prospešné pre všetkých obyvateľov 

Bratislavy, a teda som rád, že ste vymenovali aj také tie 

niektoré potenciálne možnosti akým spôsobom tá budova bude 

využívaná, lebo v stredoveku mesto (gong) prevádzkovalo aj 

nevestinec. Takže dúfam, že to opätovne takto nebude.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To by ste mi neodhlasovali.  

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

No to, to určite nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc. Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja v podstate by som takisto chcel podporiť tento 

návrh, pán primátor, nákupu tohto zariadenia, lebo však 

v podstate Sad Janka Kráľa je určite zelenou ikonou 
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Bratislavy, nie len Petržalky, ale celej Bratislavy. Rodiny 

s deťmi tam cez víkendy trávia veľa času a táto budova bola 

takou neblahou ikonou v minulosti. Už za akých okolností im 

bola predaná, to už ťažko budeme dnes polemizovať, ale 

určite neprinášala pokoj a kľud tým rodinám s deťmi, ktorí 

tam v sobotu, v nedeľu, alebo aj cez týždeň trávili.  

A viem, že petržalskí aktivisti a poslanci dlhodobo 

bojovali proti takémuto zariadeniu a snažili sa kúpu 

a doteraz to nejakým spôsobom nebolo možné. 

Takže, ja veľmi vítam tvoju aktivitu, pán primátor 

a určite podporím kúpu tohto zariadenia a budem veľmi rád, 

ak tam bude či už cukráreň, kaviareň, alebo akékoľvek 

nejaké gastro zariadenie trošku na úrovni, aby tam naozaj 

z toho nevznikol (gong) nejaký pajzel s čapovaným pivom 

a a budem rád, keď tam bude aj nejaký point békáíes (BKIS), 

alebo cestovného ruchu, alebo niečoho, aby naozaj tí ľudia 

tam radi chodili a tvorilo to nie len ikonu ten lesopark, 

ale aj teda toto zariadenie a bolo to fajn. 

Takže ja to určite podporím. A prosím aj ostatných 

kolegov poslancov, aby pána primátora v tejto veci 

podporili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja možno aj, aj na to, čo si povedal, aj na pána 

poslanca Korčeka poviem, že určite som si vedomý, že tu je 

kopec ľudí, ktorí za ten priestor bojovali v minulosti, 

ktorí robili petície, boli tam občianske združenie. Všetko 

to máme naštudované. A musím povedať, že ak sa to podarí, 

tak to bude v podstate len vyvrcholenie ich práce, ktorú 

najmä tí petržalskí poslanci robili ako keby dl dlhú dobu 

predtým. A takže, to určite áno, to si uvedomujem.  

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcela povedať možno z takéhoto hľadiska, 

že veľmi vítam tento trend, že mesto nie len predáva 

a zbavuje sa majetku, ale že aj získava a zveľaďuje svoj 

majetok. A toto považujem za jeden taký krok, ktorý je síce 

neporovnateľný tento objekt s Istropolisom, alebo s pékáó 

(PKO), ale jednoducho je to miesto, ktoré je kľúčové a bude 

už len lukratívnejšie pre hlavné mesto. Ak dokážeme s ním 

niečo urobiť, čo bude tento priestor zvyšovať jeho pri pro 
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kvalitu toho prostredia, tak to bude naša vizitka.  A máme 

na to teraz vynikajúcu príležitosť.  

Ja veľmi rada podporím takúto iniciatívu. Niekedy 

drahé veci sú preto drahé, lebo naozaj stoja za to. A ja si 

myslím, že práve toto je taký príklad. A budem veľmi rada, 

keď sa podarí toto presadiť a tento objekt získať.  

Držím vám palce a snáď to nebude posledné takéto 

zveľadenie majetku Bratislavy, ale že toho bude viac.  

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Budem len pokračovať v tých slovách, ktoré hovorila 

pani, pani starostka.  

Máte veľmi nevďačnú úlohu naprávať chyby 

predchádzajúcich magistrátov, kedy sa predával majetok 

mesta za veľmi nízku hodnotu. Či to boli pozemky, alebo 

takéto objekty. 
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Rada by som pripomenula Artmédiu, kde malo byť veľmi 

zaujímavá, alebo mala tam byť nová hala športová Artmédia. 

Nábrežie pékáó (PKO), ktoré malo byť vybudované práve za 

predaj pozemku. Takisto predaj pozemkov pri, kde malo byť 

vybudované celomestské centrum Petržalka, kde už je hotový 

územný plán zóny a teraz je tam drevoštiepka a sklad, ktorý 

nám tam robí problémy z hľadiska životného prostredia. 

Takže, ja som vám veľmi vďačná a máte plnú podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. Cením si to.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme asi ďalej, pán poslanec Pal Palkovič.  

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ospravedlňujem sa ak to bude dlhšie. Potom poprosím 

o to automatické predĺženie, ak by to bol problém.  

Ja budem mať k tomuto bodu jeden pozmeňujúci návrh. 

Bude sa týkať cyklotrás. A skúsim tak možno zo širšia 

vysvetliť. 
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Ja sa tejto problematike venujem už od času, kedy sme 

schvaľovali pôvodný rozpočet a na každom jednom stretnutí, 

ktoré sme absolvovali som žiadal o to, a aby sa k tomuto 

prvku 23 pridal nejaký zoznam konkrétnych vecí, ktoré 

chceme realizovať v tejto téme. Pretože to považujem za 

úplne kľúčové. 

Na, na každom jednom z týchto stretnutí mi to bolo 

prisľúbené, že takýto, takáto tabuľka sa dostane do 

rozpočtu a nakoniec sa nedostala. Potom mi bolo prisľúbené, 

že sa dostane minimálne do zmeny rozpočtu keď o nich budeme 

hlasovať.  

Bohužiaľ, tam nie je ani doteraz. Čiže, toto je jedna 

záležitosť, s ktorou ja mám zásadný problém. A tým že, tým 

že nemáme nejakú takúto tabuľku, môže to znieť ako 

maličkosť, ale to sú dva milióny, ktoré v princípe pre 

verejnosť vlastne nevieme, že čo s nimi chceme, chceme 

spraviť.  

Ja síce som dostal nejaký prístup k interu, k nejakej 

internej tabuľke v druhej zmenenej, ale tým, že túto vec 

nemáme niekde oficiálne zachytenú, tak vlastne nemáme veľmi 

čo odpoču, odpočtovať. Lebo vyzerá to tak, ako keby sme 

nemali nejaké plány, keď ja viem, že ho máme, ale, ale ten 

plán je interný a verejnosť nie je komunikovaný.  
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Keď nemáme, keď nemáme takú, takýto zoznam, tak 

vlastne nevieme ani nejako vyvodzovať zodpovednosť za to, 

že sa nejaký, nejaké plnenie akože nerealizuje a.  

No a v konečnom dôsledku neviem či ste niekto 

zachytili, ale tým, že, tým že takýto zoznam neexistuje, 

tak veľmi neprebehla ani nejaká diskusia o tom, že čo vôbec 

v takom zozname má byť, alebo nemá byť.  

Čiže, ja toto vnímam ako, ako zásadný problém. A ten 

argument, že prečo tam ten zoznam nemal byť bol, že okej, 

že máme flexibilitu, máme vyhradené zdroje, ktoré sú fajn, 

to nekritizujem, al a že ak budú iba vyhradené zdroje 

a nebudú konkrétne vypísané projekty, takže sa s tým dá 

flexibilne pracovať, len to teda má všetky tieto úskalia, 

ktoré som teraz vymenoval. A. 

Čiže, poďme to skúsiť zachrániť teraz. Ja mám teda 

pozmeňujúci návrh, ktorý znie tak.  

A ešte možno pred tým, ako to prečítam, tá tabuľka, 

ja som pôvodne chcel, aby tie projekty boli len vypísané. 

Stačilo by, aby tam boli odrážkovito, ale bolo mi teda 

povedané, že, že ak to chceme dať do rozpočtu, tak že to 

musí mať aj konkrétne sumy k tomu priradené.  

Čiže, nakoniec sa to nedá spraviť nejakým 

pozmeňujúcim návrhom teraz na mieste, že by sa tam priamo 
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dostala tá tabuľka, ale ten pozmeňujúci návrh teda bude 

taký. Ja ho teraz prečítam a prosím o o strpenie, lebo na 

konci toho pozmeňujúceho, pozmeňujúceho návrhu je tá 

tabuľka, ale tá pointa je, je krátka.  

Čiže, pozmeňujúci návrh je, že mestské zastupiteľstvo 

(gong) a za bé (B), teda doplníme bod bé (B) k uzneseniu: 

za bé (B), žiada primátora, aby kapitálové výdavky 

rozpočtované v prvku 2.2.3 Výstavba, údržba cyklotrás 

v sume jedna celá deväť milióna a boli rozpísané na 

jednotlivé akcie podľa predloženého zoznamu a k dátumu 

plnenia 27. 5. 2021. 

No a teraz prečítam ten zoznam. Skúsim byť rýchly.  

Ten zoznam bol tiež distribuovaný mejlami (mail). 

Ospravedlňujem sa, že to bolo takto na poslednú chvíľu. Ten 

zoznam je reálna vec, ktorú mám zo sekcie dopravy, nie, nie 

sú to nejaké presadené neviem aké veci. Sú to reálne veci, 

na ktorých sa už aktuálne pracuje. Ale teda, aby sme mali 

ten zoznam, tak ja ho teraz prečítam.  

Čiže, koniec toho uznesenia bol, že aby boli 

rozpísané na jednotlivé akcie podľa predloženého zoznamu, 

a teraz čítam zoznam: 

- Er 16 (R16) Ružinovská radiála, 

- 6 Odbrárska ulica, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 105 

- Er 13 (R13) Račianska radiála, 

- 6 Vrakúnska cesta v úseku od križovatky Trnavská cesta 

po križovatku s Ružinovskou ulicou, 

- Piaty okruh Kutlíková v úseku od priechodu pre chodcov 

a križovatke s Romanovou ulicou po priechod pre chodcov 

so Starohájskou ulicou,  

- Er 12 (R12) Lamačská radiála v úseku od ulice Zidiny po 

križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku   

- Er 16 (R16) Ružinovská radiála v úseku Karadžičova 

a Astronomická,  

- Er 13 (R13) Račianska radiála v úseku Komisárska ulica 

– Hybešova ulica,  

- (gong) 

- Er 17 (R17) Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica 

– Hraničná ulica,  

- Piaty okruh v úseku Botanická ulica – Patrónka, 

- Piaty okruh v úseku Patrónka – križovatka Opavská 

ulica, 

- Er 41 (R41) Karloveská radiála v úseku Devínska cesta – 

Harmincova, 

- O4 v úseku Ekonomická univerzita  a petržalské korzo, 

tam sa má robiť realizácia,  

- a O2 v úseku Šafárikovo námestie – Krížna ulica,  

- O4 v úseku Ružinovská ulica – Račianska ulica,  

- Er 35 (R35) Trnavská radiála v úseku Trnavské mýto – 

Frešmarket (freshmarket), 
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- Er 55 (R55) úsek Ivánska cesta – priecestie Avión,  

- Er 51 (R51) Most Lafranconi – Mark Tvejn (Mark Twain) 

- Er 13 (R13) Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica 

a Svrčia ulica,  

- Šiesty okruh v úseku Harmincova ulica,  

- Er 13 (R13), 

- a Račianska radiála v úseku Kollárovo námestie – 

Račianske mýto, 

- er 17 (R17) Prievozská radiála v úseku križovatka 

Mlynské nivy Karadžičova a Dunajská ulica, 

- er 11 (R11) Dúbravská radiála 

- O2 v úseku RiverPark – Šafárikovo námestie, Hodžovo 

námestie, 

- potom úsek Jarovce – Rusovce,  

- er 12 (R12) Lamačská radiála v úseku Hodonínska ulica – 

Záhorská Bystrica, 

- O9 v úseku Mariánka – Záhorská, 

- Er 52 (R52) v úseku Agátová ulica – a potom Hradská.  

To je všetko. Ďakujem za trpezlivosť. Ospravedlňujem 

sa, že to bolo takto dlhé. Chcel som to prečítať, nech to 

máme v tom uznesení.  

Tak ďakujem a prosím o podporu pozmeňujúceho návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za trpezlivosť. 

Viem, že dlho to tam riešiš a sme to tam nedávali.  

Myslím že, môžem si ho osvojiť priamo ja toto 

uznesenie?  

Takže ja si ho osvojujem toto uz 

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

Nie, nie, pán primátor. Toto je uznesenie, ktoré bude  

(poznámka: počuť ženský hlas „pozmeňovací návrh“) 

Toto bude pozmeňovací návrh a uznesenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uhm. Tomáš Malec, prosím ťa, povedz k tomu.  

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

organizačného oddelenia: 

Áno, sekundu.  

My sme to riešili, ale teda z našej strany bolo, že 

teda je v poriadku si to osvojiť a doplniť do nor normálne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak radšej to odhlasujme asi to neni nejaký problém, 

že?  

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

organizačného oddelenia: 

Návrh uznesenia máme. Takže akože, nie je problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Myslím, že už, už všetko urobíme pre to, aby 

sme ho nemuseli zase čítať hlavne.  

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Palkovič. 

Ideme ďalej. Toto potom vlastne na konci návrhová 

komisia zabezpečí.  

Milan Vetrák s faktickou. 

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

Ja len k Tomášovi. Keď čítal ten doplňujúci návrh 

a hovoril, že by to chcel zaradiť ako bod bé (B), ak som 

správne pochopil, tak to len chcem požiadať, aby tá, aby si 

tiež on sám, toto si on môže autoremedúrou upraviť, aby si 
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to zaraďoval ako bod cé (C), lebo to čo čítal už pán 

Tešovič, tam už sú body A a bé (B).  

Takže toto po správnosti by sa malo dopĺňať ako bod 

cé (C) do uznesenia.  

A k tomu ešte dodám, že ak som správne pochopil, tak 

súčasťou toho pozmenová, pozmeňováku nebude aj tá tabuľka 

a ako si vysvetloval, Tomáš, ale čítal si to preto, aby sme 

vedeli, že o čom hovoríš.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dohodnuté. Ďakujem pekne. 

Poďme asi ďalej.  

Pán poslanec Jenčík,  

nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som si našiel poslaneckú prioritu na budovanie 

skejt parku dvadsaťtisíc euro, len iste si pamätáte, pán 

primátor, minulý rok vlastne tá moja poslanecká priorita sa 
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nevykonala s istých dôvodov, nebudem to roz teraz 

rozoberať, by mi to bolo na dlho. Čiže, tento rok sa mi 

majú robiť dve akcie.  

A druhá bola revitalizácia zelene na Balkánskej 

ulici. To je vlastne chodníky, ktoré dlhodobo opravujeme 

tiež z pri z poslaneckých priorít. A túto položku som 

nenašiel. To som sa chcel spýtať, že či to tam niekde je 

schované v nejakej, v nejakej väčšej položke, lebo nevidím 

to tam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči, Tomáš Malec, poprosím ťa.  

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

organizačného oddelenia: 

Áno, ďakujem pekne.  

Pán poslanec,  

táto položka bola zaradená na decembrovom 

zastupiteľstve ešte v riadnom, v riadnom návrhu rozpočtu na 

rok dvadsaťjedna.  
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Čiže ona už je zaradená v rozpočte v tejto chvíli. 

A kolegovia na oddelení tvorby mestskej zelene ju už aj 

majú s tým, že teda teraz na jar bude prebiehať realizácia.  

Ja viem, teda spomínam si na váš imejl (email) 

z minulého týždňa, len teda čakám ešte na spätnú väzbu od 

kolegov.  

Ale teda len zopakujem, teda je to  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem  

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

organizačného oddelenia: 

zaradené (poznámka: nezrozumiteľné slovo hovoria 

naraz p. Malec aj p. Jenčík) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

ospravedlňujem sa v tom prípade.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevadí. My sa ospravedlňujeme, lebo to tam trvá.  
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Takže Alex, môžme ísť ďalej, hej? Je tá odpoveď 

správna. Dobre.  

Poďme ďalej, ďakujem veľmi pekne, organizačné. 

Pán poslanec Cmorej. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

No ja sa chcem tiež vlastne pridať k tým poďakovaniam 

za ten Sad Janka Kráľa. Ja som pánovi primátorovi písal 

hneď, keď som ten inzerát našiel, že či to nekúpime. Tak 

som rád, že, že teda spejeme k úspešnému koncu. 

Ale prihlásil som sa kvôli inej veci.  

Ja sa priznám, že nemal som veľmi čas o rozpočte 

komunikovať pred týmto zastupiteľstvom, takže mohol som si 

to vyriešiť aj mimo zastupiteľstva, ale chcem sa teda 

spýtať na tú nešťastnú križovatku Lenardova/Rusovská, že 

teda či, že v akom je eee stave, či tam, či to vie niekto 

narýchlo povedať, že kedy sa už teda začne prerábať, lebo 

v rozpočte, pokiaľ viem, boli peniaze iba na projekt a bolo 

dohodnuté, že zmenou rozpočtu sa potom pridajú peniaze na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Vieme rýchlo podať nejakú informáciu ako to je, alebo 

poprosíme, aby sa dnes ozvali pánovi Cmorejovi niekto, Táňa 

asi. Alebo kto vie? Pán Dobiáš?  

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

Malec sa rieš, sa, sa hlásil.  

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

organizačného oddelenia: 

Ja ak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

organizačného oddelenia: 

ak môžem k tomu, že by som, rieši to aktuálne pán 

Bánovec a hlavne pán Karol Machánek s tým, že aby to bolo 

pre vás v poriadku, pán poslanec, že v bode Rôzne by som po 

poprosil pána Machánka, aby sa zúčastnil, aby vám odpovedal 

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

Super. Ďakujem. 

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

organizačného oddelenia: 

Okej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skvelé.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

No, myslím si, že v tomto sa zhodneme všetci, že ten 

objekt, ak je možné, tak kúpime a a bude to naozaj 

vyvrcholenie istých snáh mnohých komunálnych poslancov.  

Čiže, v tomto nie je žiadna dišputa.  

Ja sa ospravedlňujem, ja som sa zapojil o niečo 

neskôr, preto by som chcel poprosiť potom ešte pred 

hlasovaním, aby dôrazne bolo prečítaný ten pozmeňovací 

návrh pána poslanca Tešoviča, lebo som nezachytil úplne 
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všetko, hlavne som nezachytil konkrétne tú sumu. Tá asi 

ešte nebola medializovaná.  

A takisto som chcel upozorniť na dve technické veci. 

Nemohol som sa prihlásiť s faktickou na faktickú pani 

poslankyni Pätoprstej. Súhlasím s to, čo povedala ohľadom, 

ohľadom povedzme Artmédia a podobných prípadov, ale chcem 

len technicky upozorniť, že tento objekt vôbec nespadá do 

tejto kategórie, pretože tento objekt nepredalo do 

súkromných rúk mesto, ale súčasný majiteľ ho získal v malej 

privatizácii začiatkom deväťdesiatych rokov.  

Čiže, s tým hlavné mesto nemá nič spoločné. Nedošlo 

o túto budovu vlastným pričinením. Ona nikdy vtedy, teda za 

minulého režimu patrila štátu a tým pádom nepatrila nikdy 

mestu. To je prvá vec. 

A druhá technická je. Zachytil som teda, že bude ho 

kupovať kvôli, povedané bolo prečo. Spoločnosť káespé 

(KSP), tá možnože by bola, bolo fajn, keby sme sa v nejakej 

dohľadnej dobe dozvedeli ako poslanci, aké plány má súčasné 

vedenie s s týmto podnikom, pretože ja som zachytil 

v minulých volebných obdobiach, že boli snahy a rozprávalo 

sa veľakrát o tom, ako káespé (KSP) povedzme odpredať, 

pretože tá spoločnosť je obsolentná. Jednoducho, mesto ju 

nevyužíva. Ak teda sa zmenila tá, tá stratégia, je to, 

samozrejme, legitímne, len tam si treba potom uvedomiť, že, 

že keby niekedy nejaké iné vedenie niekedy v budúcnosti keď 
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chcelo káespé (KSP) predávať, tak tým pádom v majetku by to 

káespé (KSP) malo tento vzácny objekt, aby sa náhodou 

nestalo, že s káespé (KSP) niekto v budúcnosti predá aj ten 

objekt. Ale to je, samozrejme, technické riešenie.  

Principiálne, samozrejme, toto veľmi podporujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Skúsim možno ja to nejak zosumarizovať a odpovedať. 

Samozrejme, presne ja som to už hovoril, neviem, či 

ste boli pripojený, že ja si uvedomujem, že ak sa nám to 

podarí, bude to len ako keby vyvrcholenie snahy mnohých 

ľudí, mnohé roky. A za to sme podľa mňa všetci vďační.  

Ide o sumu, ktorú, ktorá je už dneska verejná. Je to 

milión štyristotisíc bez dépéhá (DPH). To znamená, že tá 

dépéhá (DPH) vďaka tomu, že to kupujeme cez káespé (KSP), 

ktorá to má dokonca aj vo svojej predmete činnosti prenájom 

a práca s nehnuteľnosťami, ostane, ostane nám.  

Spoločnosť káespé (KSP) chystá sa tam transparentné 

výberové konanie na jej členov predstavenstva. To je jediný 

podnik, kde sme to ešte neurobili. Prišli na rad.  
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Čo je dôležité, že táto spoločnosť pracuje na 

vytvorení svo nových, nových skladov pre naše mestské 

múzeum a pre Galériu mesta Bratislavy. 

Takže oni majú normálne akože úlohu. Pracujú tam 

práve v tých, v tých halách, ktoré vlastnia na Starej 

Vajnorskej. A a normálne akože sú normálne že, že pracujú. 

Teraz Rasťo Tešovič hodil aj tú, ten pozmeňovák do, 

do četu na zume (chatu na ZOOM). Každý, kto má zapnutý dž 

zum (ZOOM), tam to vidno, netreba to možno znovu čítať, ak 

dovolíte. Dobre?  

Pán poslanec, môžme ísť ďalej, hej? Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

A myslím, že urobíme ku káespé (KSP) nejaký, akože 

asi poslanecký ko, akože vysvetľovací, kde zároveň 

predstaví naše oddelenie kultúry aj, aj plány s tými, 

s tými archívmi a skladmi a depozitármi teda.  

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja dve poznámky.  
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Ja by som tiež to uznesenie, sa mi to nechce čítať, 

ale budem ho musieť aj v zmysle rokovacieho poriadku, lebo 

jednak aj, aj pre verejnosť je to, ale aj preto, že to bolo 

takto na poslednú chvíľu a nebolo to vopred zaslané. A je 

to len cez čet (chat).  

A druhá poznámka je. Že áno, v minulom zastupiteľstve 

tu bola veľká rozprava medzi poslancami, že čo s tým, čo s 

káespé (KSP). Ja som patril k tým poslancom, alebo k tej 

skupine poslancov, ktorí nechceli, aby sa ten podnik 

odpredával, ale aby sa ďalej rozvíjal.  

Mal som možnosť začiatkom tohto volebného obdobia byť 

v dozornej rade tohto podniku. To vedenie, s ktorým som sa 

tam stretol, tiež malo záujem a má záujem rozvíjať ten 

podnik. Prišiel tam aj jeden pomerne taký bonitný významný 

klient, ktorý do ďalších rokov naštartuje ten podnik. Pán 

primátor už spomenul tie depozitáre, teraz toto je tretia 

vec. 

Čiže, to, odpoveď pánovi Krížovi keď sa na to pýtal, 

(gong)  že je zámer rozvíjať ten po 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Milan,  
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my musíme zase to čítať? Lebo Rasťo to čítal, keď ho 

predkladal ten pozmeňovací návrh, hej? To béčko. On u, toto 

už bolo raz prečítané. Hej?  

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

On ho, on ho, on ho čítal, ale zdá sa mi, že ho úplne 

celý neprečítal a nepovedal to tak, jak to mal, že tam sa 

nahrádza ten celý bod A.  

Čiže, bude, budem to, žiaľ, musieť spraviť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ťažko. Dobre. Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja len jednu faktickú.  

Keď si spomínal tie depozitáre a tak, že či vieme do 

ďalšieho zastupka, alebo nejakú krátku informáciu o tom, 

jak to vyzerá s tými depozitármi, kedy sa to asi bude 

sťahovať, lebo naozaj v minulosti galéria má tie obrazy 
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dosť v žalostnom stave v tých budovách a treba s tým niečo 

robiť. Dlhodobo sa o tom hovorí. A nejakú informáciu o tom, 

jak to vyzerá a kedy by to mohlo byť presťahované.  

Keď to vieš dať ústne, môže aj ústne. Ale bolo by 

možno dobré do ďalšieho zastupka dať nejakú informáciu 

o tom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Prichystáme nejaký informačný materiál. A možno aj 

nemusím na to urobiť rovno stretnutie. Už minulý rok sme o, 

naše oddelenie Tomáš Malec a Bruno Konečný zorganizovali 

šesťdesiat stretnutí poslancov a starostov. Takže to bolo 

dosť hevi (heavy) a myslím, že to ďalej tak bude.  

Nemusíme na to robiť stretnutie, pripravíme 

informačný materiál. Dobre? Do budúceho zastupiteľstva.  

Je to, myslím že, vo vysokom štádiu rozpracovanosti. 

A som presvedčený, že budúci rok bude mať Bratislava nové 

depozitáre.  

Milan Vetrák,  

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

Aha. Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som sa chcel len podrobnejšie spýtať na to, čo 

vlastne bolo spomínané v tom pozmeňujúcom návrhu pána 

Tešoviča a týka sa to tej rekonštrukcie haly číslo sedem 

v areáli Čierny les, kde sa vyčleňuje sedemdesiattisíc Eur. 

Keď už sa bavíme teraz o tom káespé (KSP), však 

káespé (KSP) je v podstate prenajíma rôzne haly, rôzne 

budovy na prenájom, že či sa nezvažovalo aj to, že namiesto 

toho, aby sa nejakým spôsobom rekonštruovala tá hala číslo 

sedem, priznám sa, nebol som tam nikdy, neviem ako to 

vyzerá, v akom je stave, ale či potom, či náhodou 

nevychádzala lacnejšia nejaká alternatíva, že by sa, že by 

sa ten archív spravil priamo v tom káespéčku (KSP), možnože 

by to vyšlo lacnejšie.  

Chcem sa na to spýtať, že ako sme sa dopracovali 

k tomu, že treba tých sedemdesiattisíc investovať práve do 

tejto re, do rekonštrukcie tejto haly, že či neboli aj 

nejaké iné alternatívy?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Ja by som odpovedal Milanovi, že samozrejme, že sme 

nad tým uvažovali, treba si ale uvedomiť, že káespé (KSP) 

je normálne spoločnosť, ktorá prenajíma aj na biznisovom 

základe tie priestory. To znamená, že ak by sme tam 

umiestňovali archív, tak by sme aj museli za to aj platiť. 

V Čiernom lese máme vlastný, vlastný, vlastnú budovu a je 

v dobrom stave v celku. Tá investícia sedemdesiattisíc je 

naozaj že len na to, aby sme tam mohli ten archív 

umiestniť, aby tam boli tie, tie archivujúce tie predmety 

v bezpečí a zabezpečené. 

Takže, tá, tá investícia nie je veľká, ale ktorá 

naozaj umožní ako keby ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je, a aby sme to nepopietli. 

Depozitáre budú v objektoch káespé (KSP) a káespé 

(KSP) chystá ich rekonštrukciu. A tu ide o niektoré časti 

archívu, ktoré tam budú možné. Dobre? V Čiernom lese. Okej? 

Poďme asi ďalej.  

Pani starostka Aufrichtová,  

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

Ďakujem. 

Veľmi stručne. Podporujem túto aktivitu mesta, 

pretože naozaj dáva predpoklad aj veľkým do budúcna možno 

organizovaním takému sieťovaniu kultúrnych aktivít.  

My sme v minulom roku v Starom Meste začali kultúrne 

leto na nábreží, ktoré sa sústreďuje okolo Propeléru. 

A ešte je to proste také detské. Takže, alebo teda veľmi 

čerstvé, takže je tam možno aj nejaké otázniky zo strany 

poslancov. Myslím si, že je to dobrý predpoklad toho, že 

prepojí to práve s tou petržalskou stranou a využívať mosty 

a vlastne začať komunikovať aj s riekou, je dobrá vec. 

Takže ja veľmi podporujem za Staré Mesto, aby sa táto 

realizácia toho odkúpenia diala.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Palkovič.  

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

Ďakujem. 
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Ja som len chcel rýchlo zareagovať ešte, lebo som 

nedostal priestor na reakciu pri faktických na ten môj 

príspevok.  

A tak len pre upresnenie, že áno, autoremedúrou si 

beriem, že to akože bude bod cé (C). A zároveň tá tabuľka 

je súčasťou toho pozmeňujúceho návrhu. To pre pre pána 

Vetráka. Aby v tom bolo jasno.  

A zaslal som ten pozmeňujúci návrh eee aj 

organizačnému. Čiže, mal by byť k dispozícii.  

Toľko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Milan Vetrák. 

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

Ja takto len zareagujem, že dobre, už zisťujem. Lebo 

tú tabuľku ja nemám predloženú písomne, ale údajne, údajne 

ju budem mať. Takže, v poriadku. Ja som sa len bál, aby, 

aby Tomáš si neuplatnil niečo, čo nakoniec sa nedostane 

sem, aj aby sme to mohli považovať za pozmeňujúci návrh.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Výborne.  

Ďakujem. 

Soňa Svoreňová,  

nech sa páči, pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

V prvom rade chcem poďakovať kolegovi Palkovičovi, 

lebo teda tento pozmeňovák považujem za veľmi dôležitý, 

keďže sa tam spomína aj naša cyklotrasa spájajúca Vrakuňu 

s Ružinovom, ktorú, ktorú už teda asi rok riešime.  

Ale chcela som sa opýtať na jednu vec, keďže sa tu 

spomínali niektorými kolegami poslanecké priority. Nám sa 

aj teda, som so starostom Kurucom zmenila poslanecká 

priorita, pretože tak ako sme si nahlasovali pôvodne 

z rôznych dôvodov teda nebude realizovateľná, chceli by sme 

ju zmeniť teda za úpravu chodníkov v lesoparku.  

Chcem sa len opýtať, ako máme postupovať keď sa nám 

zmenila? Či to máme, či to máme s kým komunikovať? Či to 

ide v zmene rozpočtu a tak ďalej.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím Alexa, alebo Ctibora Košťála.  

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

Takto. Ide o to, či to je úplne nový projekt? To 

potrebujeme dostať cez zmenu rozpočtu. To znamená, 

najlepšie akoby predložiť prostredníctvom asi pána, pána 

Maleca na zmenu toho projektu jedného na druhý.  

Pán Malec by to vedel nejakým spôsobom odkomunikovať 

nám a pri najbližšej zmene by sme to vedeli, by sme to 

vedeli, by sme to vedeli napasovať.  

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

Tak, pani poslankyňa, prosím vás, kontaktujte, alebo 

bude vás kontaktovať pán Malec, dobre?  

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

Uhm. Ďakujeme pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skvelé.  

Pán poslanec Pilinský,  
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nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Keď sa, keď už sa tu otvorili tie poslanecké 

priority, tak ja by som sa chcel tiež spýtať pána Maleca. 

My sme spolu komunikovali, rovnako tie moje dve priority, 

to je križovatka pri Palme a ohľadne nejakého projektu vo 

vinohradoch, tie ani minulý rok realizované neboli, ani 

tento rok realizované nebudú, preto som povedal, že by som 

rád tú moju poslaneckú prioritu alokoval na už ten 

plánovaný a realizovaný projekt revitalizácie ho toho 

objektu muničných skladov pod horárňou. Ten projekt tam je, 

ale teda nikde som v tej tabuľke, kde boli uvedené tie 

poslanecké priority nereflektoval tú informáciu, či te teda 

že tá moja poslanecká priorita išla do tohto projektu. 

A ďalšia vec je, čo by som sa (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) spýtať ohľadne toho, toho projektu 

a toho objektu v v Sa Sade Janka Kráľa. Teda ideme kúpiť to 

za milión štyristotisíc, alebo plus ešte tam bude teda 

dépéháčka (DPH)? A ďalšia vec je, akože to je pálka teda 

akože riadna. My sme kupovali tiež v Rači niekedy 

v dvetisíc pfúúú osemnástom, devätnástom objekt Tramínu. 

Zhodou okolností tiež tam v istom období po revolúcii 

bordel a kúpili sme ho za tristotisíc, hej?  
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Takže, ako, ja viem, že Sad Janka Kráľa, ale ako zase 

my nemáme peniaze tla tlačiareň na peniaze, ja 

predpokladám, že tam sa ešte bude musieť aj realizovať 

nejaká rekonštrukcia. V akom stave je ten objekt? Takže či 

je vôbec nejaká návratnosť toho, že, že kedy by sa nám tie 

peniaze eee akože vrátili, ktoré do toho mesto ide ešte, 

ešte v te tejto dobe investovať?  

A ja si myslím, že a už to asi nezvrátime, ale to je 

možno taký podnik a objekt, ktorý by mohol nejaký súkromník 

tam realizovať tam svoje aktivity. Samozrejme, nie také, 

aké tam boli tie, tie sporné v minulosti, ale skutočne, ja 

si myslím, že za tých milión a jeden a pol milióna by 

vedelo mesto urobiť omnoho užitočnejšie veci. Aj keď si 

teda viem predstaviť, že určite toto je taká vec, ktorá sa 

tiahne z minulosti, ale skutočne tá pálka, to je proste pre 

mňa dosť, dosť problematické.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Skúsme odpovedať na tie otázky o poslaneckých 

prioritách. Asi Tomáš Malec alebo Alex Dobiáš. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 129 

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

organizačného oddelenia: 

Jasne, odpoviem.  

Pán poslanec,  

ja evidujem teda tú alokáciu tej vašej, vašej 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) poslaneckej priority 

a z našej strany s tým, že ja som komunikoval už 

niekoľkokrát s Metropolitným inštitútom ich navýšenie, ale 

s tým, že v zásade oni o tom vedia, evidujú to, len vec 

teda aktuálne tá, že potrebujú, potrebujú mať väčšie 

detaily od architekta v rámci projektu, aby vedeli, že akú, 

akú presnú sumu budú, budú potrebovať, aby sa tam 

jednoducho neposunula plná suma dvadsaťtisíc a potom sa 

zase muselo pohybovať hore-dole s desiatimi, pätnástimi, 

alebo piatimi tisícmi. 

Takže, evidujú to. Vieme o tom, len teda čakáme na 

informáciu o o upresnení sumy a potom následne to bude 

v ďalšom balíku zaradené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím s faktickou pána Cmoreja. 
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Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ja len krátko na pána poslanca k tej cene. No, treba 

si uvedomiť, že ten objekt je pomerne veľký. Je v centre 

mesta, takže, tá cena je asi, teda vychádza ešte aj 

z tohto. Tá pôvodná cena bola, ak sa nemýlim, niekde okolo 

dva a pol milióna. Takže, myslím že tá výsledná cena neni 

až taká zlá. Aj keď si samozrejme všetci vieme predstaviť, 

že by bola lepšia. No ale čo je hlavné, ten objekt neni 

zameniteľný, nemôžte kúpiť iný taký objekt v Sade Janka 

Kráľa, lebo je jediný.  

Takže, myslím že nikto sa nemusíme hanbiť za to, že 

to dneska kúpime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Tiež sa pokúsim doplniť v reakcii na Peťa Pilinského.  

My keď sme rokovali v tej stárnych časoch s tým 

majiteľom, teda vtedajšie vedenie mesta, tak keď sa 

rozprávalo o pol milióna Eur, tak ten človek sa vtedy 

vysmial ako mestu. Našťastie sa doba posunula.  
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Ja som zachytil nejaké iniciatívy aj zo súkromného 

sektora, že by to niekto kúpil  s tým, že by tam 

prevádzkoval niečo po dohode s mestom a mal by tam povedzme 

firmu, alebo niečo podobné.  

Bola by to pre mesto lacnejšia alternatíva, lebo 

nemuselo by investovať nie len tú sumu, ale hlavne do tej 

rekonštrukcie, ktorá bude zrejme značná. Je to legitímna 

možnosť, ale ak sa nám načrtá a pán primátor a terajšie 

vedenie je naklonené to kúpiť, ja si myslím, že 

z dlhodobého hľadiska, naozaj z dlhodobého hľadiska je to 

lepšie riešenie. Musíme rátať s tým, že tam nejaká 

rekonštrukcia bude potrebná, ale s ohľadom možno dekád, to 

bude ikonická podľa mňa vec, ktorá tam bude fungovať 

v prospech mesta aj, aj omnoho rokov neskôr po nás. (gong) 

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: 

Takisto len krátka reakcia na poslanca Pilinského. 
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Eee keď sa na začiatku hovorilo o hysterickom 

momente, no tak ten moment bol historický, skôr táto 

reakcia mi príde hysterická. 

Naozaj, tu nemôžeme hovoriť o tom, že je to nejaká 

investícia, ktorá sa nám má vrátiť v podobe nejakých 

ďalších financií, alebo neviem čoho ďalšieho. Je to proste 

vec, ktorú si berieme naspäť. Je to vec, ktorá eee mala byť 

po celý čas v našom vlastníctve. Žiaľ, nebolo to tak. 

Berieme si to naspäť.  

Jediné, s čím môžem súhlasiť je, že tá cena je 

vysoká. Áno, ale je to cena vysoká a žiaľ, eee na základe 

toho, že sa spravila chyba v minulosti, tak túto cenu 

vysokú ideme teraz zaplatiť.  

Ale áno, keď sa nepozeráme len na zajtrajšok, ale keď 

sa pozeráme do ďalekej budúcnosti, tak je to správna vec, 

ktorú (gong) je potrebné spraviť. Ja si myslím, že žiadna 

ďalšia diskusia, ktorá by podnecovala nejaké pochybnosti 

o tom, že či do toho ísť, alebo neísť, tu už momentálne na 

mieste nie je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

Ja možno iba poviem, zhrniem to, čo ste povedali.  

My sme úplne mimo nejakej súdnoznaleckej sumy. To je 

jasné. Tá je omnoho menšia. My sme mimo toho, aby nám 

vychádzal akýkoľvek výpočet, že to sa raz mestu vráti na 

nejakých kávach, ktoré tam bude niekto predávať.  

To my sa bavíme o o úplne inom, o pľu inej úrovni 

kúpi. Hi, opravenie historických, historickéj krivdy 

z minulosti. získanie späť nie len budovy, ale toho časti, 

toho parku vlastne pod našu kontrolu. Využívanie toho 

malého amfiteátra, ktorý tam je. Presne tak, ako povedali 

poslanci predo mňou.  

Som rád, že sme si aj toto vyjasnili, to treba 

povedať, ale my sa usilujeme extrémne pragmaticky riadiť to 

mesto. Mať na všetko dáta a čísla. Vidieť či sa to oplatí, 

neoplatí. Ja si myslím, že raz za čas môžme práve pri 

takejto budove myslieť na to, čo je proste že dobré pre 

ľudí a neriešiť každý cent v tom, no. To je.  

Nech sa páči, pán Pilinský. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 134 

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

Ďakujem. 

No, ja akože sa trošku čudujem, že som tu bol 

označený za hysterický príspevok. Však som kurnik šopa 

poslanec, tak ako vy všetci, schvaľujeme rozpočet, to bola 

úplne legitímna otázka. Ja chápem aj tie iniciatívy 

dlhoročné. To už sa fakt ne nemôžme my ako poslanci nič 

spýtať? Moja otázka bola, že či tá, tá, tá suma neni príliš 

vysoká. Sami ste potvrdili, že vysoká je. takže, podľa mňa 

tá, tá otázka bola úplne legitímna.  

Ďalšia vec. Ja som sa pýtal či je aj nejaký 

predpoklad, alebo nejaký nápočet, že koľko ešte do toho 

budeme investovať.  

Ja tu teraz nechcem ten, ten, ten tú túto celú 

dlhoročnú akože snahu nejakým spôsobom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), bola to úplne legitímna otázka, tak 

ja nechápem, prečo ma tu kolegu, ko kolega nazýva, že dávam 

hysterické otázky.  

Proste, je to skutočne suma taká, ktorá v tom 

rozpočte je viditeľná. Navyšovali sme rozpočet pre Dopravný 

podnik, kupovali sme Infru, to sme ne nekupovali za za päť 

korún, to sme kupovali za milióny. Tak preto sa pýtam, či 

tie fi financie máme a či, či to je, či to je dobré, či sú 

účelne vynaložené. Okej, vy máte pocit, že, že sú, ja som 
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mal po pochybnosti. Pán primátor mi to teraz ako vysvetlil. 

Chápem to aj od kolegov z Petržalky a zo Starého Mesta, ale 

asi si vyprosujem, aby tu niekto nazýval legitímne otázky 

poslanca za hysterické.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Myslím že sa posuňme. Dajme, ukončime to pánom 

starostom Chrenom, aby sme sa niekam posunuli. 

Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. 

Nech sa páči, pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Nechcel som tiež naťahovať čas, ale pán kolega 

predrečník ma tak trošku vyprovokoval a možno len tak na 

záver chcem povedať. My tu žijeme v meste, kde roky, 

dokonca desiatky rokov mnohí bývalí starostovia a primátori 

jednoducho rozpredávali hala-bala majetky, ktoré tomuto 

mestu a jeho obyvateľom patria. Ja som veľmi rád, že sa ta 

darí tak zmeniť tento prístup a že mnohé tie majetky a tie 
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historické krivdy získavame naspäť. Či už pre mesto, alebo 

pre mestské časti.  

A niekedy to naozaj, ako pán primátor na úvod 

povedal, taká že otázka emócie niektorých dôležitých 

priestorov, my sme tak kupovali v Ružinove, napríklad 

parkovisko na Štrkovci, alebo futbalový štadión ef cé (FC) 

Ružinov v Ružovej doline, ktoré sme uchránili pred 

developmentom.  

A ja možno ozaj tiež som taký alergický, pretože 

často sme svedkami toho, že niektorí aj poslanci zneužívajú 

takúto tému, keď sa zachraňuje nejaký majetok, keď sa 

odstraňuje nejaká historická krivda, aby útočili a aby na 

tom vytĺkali politický kapitál a politikárčili. Zažil som 

to aj ja ako starosta Ružinova. A to naozaj nie je 

priestor.  

V tom Sade Janka Kráľa žiadna iná taká budova nie je. 

A je to jednoducho úplné centrum. Tam chodia ľudia s deťmi. 

Je to veľmi dôležité získať to do našich rúk. A naozaj a to 

nie je otázka ceny. To je otázka vzťahu k tomuto mestu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Čo keby sme išli ďalej? Ideme sa v tom točiť? Ja 

viem, že tu ešte máme, teraz už troch poslancov. Ja myslím, 

že môžem dať odhlasovať ukončenie diskusie?  

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

Nie, nie. Ja potrebujem zareagovať na pána starostu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sekundu, sekundu iba.  

Tomáš Malec,  

ako to je?  

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

organizačného oddelenia: 

Pos, od poslancov musí ísť procedurálny návrh. Čo sa 

týka 

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

Nie procedurál. Pardon, to bol normálny.  
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

A prihlá, a prihlásení musia dokončiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Tak poďme ďalej. Nech  

(poznámka: počuť mužský hlas: „riadny príspevok, to 

by musel“) 

Dobre. Nech sa páči, pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja som omylom stlačil procedurálny, to mala byť 

faktická na na pána kolegu. 

Ja teda predpokladám, že Martin nemyslel tých 

bývalých starostov mňa, aj keď teda to tak, to tak vyšlo. 

Ja som spomenul, my sme práve kupovali podobné objekty. Ja 

to plne podporujem, plne to chápem.  

Ja akože, chcel by som povedať, že sa ospravedlňujem, 

ale ja sa nemám za čo ospravedlniť, že som dal legitímnu 
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otázku. Dostal som na ňu odpoveď. To, čo sa tu potom 

rozpútalo, to je o, o, o niečom úplne inom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský,  

rozumiem. Ja si tiež myslím, že ste dali legitímnu 

otázku. Práve toto je fórum, kde sa tie rôzne názory 

vyjasňujú. Toto je ťažké rozhodnutie, ktoré robíme spolu 

ako mesto s poslancami. Ja si myslím, že nikto na vás nejak 

radikálne neútočil.  

Ja navrhujem, ak máte nachystané všelijaké strely vy 

ďalší teraz a náboje, tak schovajte pištole a skúsme to 

nejak ukončiť v kľude túto oné. A čaká nás ďalších 

štyridsať bodov, vás chcem upozorniť.  

Ale poďme to dobehnúť.  

Pán Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Prvá poznámka. Nemohol som sa doteraz zapojiť do 

diskusie, lebo hodinu a pol som si to inštaloval spolu 
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s vašimi kolegami, aby to vôbec fungovalo. A pochvaľujem 

ich, zmákli sme to. Prvýkrát sa stalo, že nefungovalo to 

nie len mne, ale teda aj ajťákom.  

Druhá poznámka. Ja som čakal na to, že či sa Martin 

Chren zapojí. Ja musím povedať, že nie je to to isté. 

Zďaleka to nie je to isté. A operovať nejakým vzťahom 

k mestu, je tiež akože hrubé zavádzanie. Jednoducho, kúpiť 

stavbu v v historickom parku je úplne niečo iné, ako päť 

kr, päťnásobne preplatiť nepoužiteľný pozemok v Ružinove.  

To je všetko, čo som chcel k tomu povedať. A naozaj, 

vôbec to nie je o tom vzťahu k mestu. A je to, je to o tom, 

že akú máme zodpovednosť k peniazom a ako s nimi nakladáme.  

Ďakujem pekne.  

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

Môžem dostať slovo s procedurálnym návrhom? Lebo tie 

by mali ísť hneď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Áno, ste tam s procedurálnym návrhom. Nech sa 

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

Ďakujem. 

Tak ten môj procedurálny návrh je teda, aby sme, sme 

ukončili diskusiu k tomuto bodu, teda prihlasovanie do 

diskusie (poznámka: nezrozumiteľné slová) preto, lebo da, 

ja mám za to, a opravte ma niekto, kto má ten rokovák 

načítaný lepšie, ale po tej poslednej zmene, ktorú sme 

inicioval ja, tak vy, pán primátor, jednoducho poviete, že, 

že ukončujete prihlasovanie k danému bodu a už sa nemôžu 

prihlásiť ďalší do diskusie a taktiež mám, nemusíte sa na 

to nikoho pýtať, ani sa o tom nehlasuje.  

A taktiež mám za to, že asi nám úplne dobre nefunguje 

táto, toto elektronické prihlasovanie, lebo vidím, že na 

tie faktické sa ľudia hlásia aj keď už dohovoril ten, ktorý 

mal ten riadny príspevok a toto, myslím že, nie je umožnené 

v tom našom rokováku.  

Tak to len tak chcem upozorniť na to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne.  

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

Teraz poďme hlasovať o tom ukončení diskusie, alebo 

teda vy povedzte, že ukončujete prihlasovanie do diskusie 

a máme to vybavené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak dobre.  

Tomáš Malec,  

prosím ťa, to čo hovoril pán poslanec, poďme zistiť, 

či nám funguje dobre softver (software) podľa toho, čo máme 

ohlasované v rokováku.  

A ja teda, keď to tak je, som to nepovedal, tak by 

som ukončil prihlasovanie do diskusie. A my teraz dobehneme 

všetci, všetkých tých, ktorí sú do diskusie prihlásení.  

Tak je to, pán Cmorej, že?  

Dobre, okej.  

Takže, ďakujem pekne.  

Takže pán Strapá, pán poslanec Strapák.  
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Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa nebudem opakovať, to čo povedal pán Buocik, ja 

s ním súhlasím. A ešte by som dodal, ak tak sa tu bavíme 

o nejakom vzťahu k mestu a o nejakom že, že čo tu 

developeri napáchali na tom vzťa, teda na tom, čo sa tu 

udialo v minulosti, tak ja skúsim pripomenúť hlasovanie 

o predaji pékáó (PKO), za ktoré zahlasoval aj pán starosta 

Ružinova a ktorý je dodnes veľký šrám a naozaj to nie je to 

isté ako kupovať proste budovu v historickom parku Sadu 

Janka Kráľa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Chren.  

Mikrofón. Mikrofón, Martin. Mikrofón. Mikrofón. Nemáš 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nepočuť vás.  

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

Á áno. Pardon.  

Možno by som len technicky dodal, aj rečník má právo 

reagovať na faktické poznámky, ale faktickou sa prihlásiť 

nedalo. A čiže, to je tiež taká vec, ktorú možno treba 

zriadiť v tomto softvéry (software). 

Ja sa priznám, len stručne poviem, presne som nahodil 

tú tému, presne kvôli tomu, lebo som vedel, že pán Buocik, 

pán Strapák sa ozvú a presne som vedel, že budú hovoriť 

nepravdy ohľadne nejakých päťnásobne predražených, pri tom 

ten rozdiel v tých cenách boli len podobne ako tu.  

A možno kvôli tomu, aby bolo vidieť, kto akým 

spôsobom a rokuje, kto akým spôsobom je pripravený 

spolupracovať a kto akým spôsobom jednoducho pristupuje 

k spolupráci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Nech sa páči,  

pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa tiež ospravedlňujem, meškal som trochu.  

Čiže, ja asi v prvom rade len k tomu rokovaciemu 

poriadku. Neviem, čo sa na ňom menilo, ale pokiaľ si ja 

pamätám, v rokovacom poriadku bolo napísané, že prerušiť 

diskusiu môže byť len na návrh poslanca v riadnom diskusnom 

príspevku. Nedalo sa to urobiť ani v procedurálnom, ani vo 

faktickej. A ani teda neviem o tom, myslím, že ukončenie 

diskusie zo strany predsedajúceho je možné len v prípade, 

že sa nikto do diskusie nehlási. Ale možnože nás, možno 

bola nejaká zmena, ktorú som ja prehliadol, a bohužiaľ ak 

(poznámka: nezrozumiteľné slová hovoria dvaja naraz) 

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

Ono to ja som, som došiel s tou, s tou zmenou 

(poznámka: nezrozumiteľné slová). 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Hovorím, jasne.  

Aktuálny rokovací poriadok bohužiaľ na stránke som 

rýchlo nenašiel, takže neviem povedať aký bol, ale možno do 

tvojej zmeny to bolo určite takto, to si pamätám, lebo som 

ten rokovák mal na (poznámka: prerušenie zvuku). Takže to 

možno tak nie je, ale bolo to v minulosti tak.  

A to len na to, na ten, na tú procedúru. 

Čo sa týka fakticky Sadu Janka Kráľa, ja teda som 

jeden z tých, ktorí naozaj sa snažia, aby peniaze boli 

vynakladané efektívne. Samozrejme, pri Infre sa môžme baviť 

o výnosovej metóde, pri iných veciach sa môžme baviť 

o niečom, pri Sade Janka Kráľa je to jedna z vecí, ako 

napríklad, keď sa riešila kúpa, myslím že to bola, bolo tá 

lekáreň v Salvatore a podobne.  

Proste tam na, akože pri určitých nehnuteľnostiach 

a ja, ktorý som teda tvrdo na peniaze a tvrdo na to, že to 

má byť pomer, výkon, cena, si viem predstaviť, že tá cina, 

cena môže byť väčšia. Samozrejme, potom je to už len otázka 

pohľadu, že o koľko väčšia. Či o dvadsať, o tridsať, 

o päťdesiat, o sto percent.  

Teraz ja si len pamätám, že súdnoznalecká sa hýbala 

okolo päťstopäťdesiat, šesťsto a tá kúpna má byť milión 
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dvesto? Je tam sto percent? Lebo priznám sa, materiál som 

medzi, viem že sme sa o ňom niekoľkokrát bavili, ale 

finálny materiál koľko je dohodnuté, som na stránke na 

zastupiteľstvo bratislava eská 

(zastupiteľstvo.bratislava.sk) nenašiel, tak neviem akým 

spôsobom ten materiál je doručený. Ja ho nevidím na 

zastupiteľstvo bratislava eská 

(zastupiteľstvo.bratislava.sk) ten materiál neviem nájsť. 

Takže neviem aký je, aké je finálne, finálny návrh v tom 

rozdieli.  

A samozrejme a je to jedno, či je to z kasy hlavného 

mesta, alebo Petržalky, ja na druhej strane ako, hovorím, 

tá primeranosť je subjektívna. Ja určite budem hlasovať za 

to. A pokiaľ by tam naozaj nejakých sto, dvestotisíc 

chýbalo, ja by som urobil všetko pre to, aby aj možno 

Petržalka na to čiastočne prispela, aby to teda nebolo len 

z kasy mesta, lebo týka sa to Petržalky. Je to dlhodobý, 

ten objekt je dlhodobým šrámom celej Petržalke a v Sade 

Janka Kráľa. Neviem to, samozrejme, povedať za seba, muselo 

by o tom rozhodnúť petržalské zastupiteľstvo, ale mám za 

to, že nie len z hľadiska hlavného mesta, ale aj z hľadiska 

Petržalky to rieši dlhodobo jeden veľký problém.  

A tiež, napriek tomu, že s pánom Krížom nie vždy 

súhlasím, tak súhlasím s ním, že z dlhodobého hľadiska nech 

by sa to prenajímalo, alebo využívalo akokoľvek, sa to 
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oplatí. Z krátkodobého hľadiska to asi efektívny nákup nie 

je, ale z dlhodobého hľadiska si tiež myslím, že, že 

z hľadiska hodnoty, ktorú to možno o dvadsať, o tridsať 

rokov bude mať, ak teda si nezlumpujeme iným spôsobom Sad 

Janka Kráľa, tak to bude mať minimálne tú hodnotu, alebo 

veľmi podobnú hodnotu, za akú to ideme teraz kupovať.  

Toľko z mojej strany. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím dvoch poslancov, čo sú z faktickou, aby sme 

boli struční, aby sme sa posunuli ďalej.  

Milan Vetrák,  

nepoďme, prosím ťa, o rokováku diskutovať. To si 

musíme vyjasniť mimo tohto a definitívne to naučiť všetkých 

ako to robiť.  

Nech sa páči. 

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

No, pán primátor, musím na ten rokovák zareagovať, 

lebo ak je vec sporná, tak ju vysvetľuje návrhová komisia.  

Čiže, my sme tu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej. 

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

aj od toho, aby sme tie veci vysvetlili. 

A ja som to konzultoval pred chvíľočkou s gra 

s organizačným, lebo sa mi nezdalo ten výklad, ktorý dával 

pán poslanec Cmorej. Jednoducho, nie je to tak, že primátor 

môže ukončovať diskusiu keď sú prihlásení poslanci. To sa 

môže urobiť len návrhom poslanca. A môže to byť aj 

procedurálny návrh. Tam nie je spresnené, že to môže byť 

iba riadny príspevok.  

Čiže. Ale už sa nás aj tak, už sa aj tak nehlásime. 

Len pre ďalšie body, ak niekto chce ukončiť diskusiu, tak 

to musí byť poslanecký návrh a musí sa o tom hlasovať.  

A pokiaľ ide o pána primátora, keď sa nikto nehlási, 

že je ot, že je otvorený ten bod, že je možnosť prihlasovať 

sa do diskusie a nikto sa nehlási, tak áno, v takom, 
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v takom prípade ten primátor povie, že ukončujem diskusiu, 

aby sme nečakali do nekonečna. Ale to je vtedy, to je ten 

prípad, keď primátor to spraví. Ale inak, keď je rozbehnutá 

diskusia a poslanci sú prihlásení, (gong) tak len proced, 

len náv 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž s faktickou. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Naozaj veľmi krátko na pána starostu Hrčku. 

Viem si určite predstaviť, asi nie v tejto fáze, keď 

už ten objekt ide mesto kúpiť, ale v tej fáze 

rekonštrukcie, ktorá si určite vyžiada nejaké finančné 

prostriedky možno aj v nemalej výške, tak určite si viem 

predstaviť, že spoločne by sme na petržalskej pôde 

pretlačili nejakú povedzme kofinancovanie zo strany 

mestskej časti. V prípade tej rekonštrukcie, nechcem riešiť 

technikálie, ale je to v záujme aj mestskej časti, čiže 

myslím si, že aj naši poslanci by s nejakou sumou určite 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dobre.  

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, toto je tiež jedna z možností, teda že pri kúpe 

to je riešené takto a potom naozaj asi dáme nejaké 

memorandum, alebo niečo podobné, kde by sa mestská časť 

Petržalka spolupodieľala na, na rekonštrukcii toho 

dotyčného areálu a tým pádom by to naozaj bolo asi 

v prospech všetkých.  

Možno jedna drobnosť. Keby niekto mohol, prosím, do 

četu (chatu) asi dať ten aktuálne znenie rokovacieho 

poriadku, aby sme mali to, ktoré je. Ja si rád tú pasáž 

spornú prečítam, aby sme teda v tom mali jasno. Lebo ja ho 

momentálne rýchlo neviem nájsť. Keď dám hľadať rokovák 

bratislava eská (sk), tak mi nájde všetko možné z roku 

2017, ale nie aktuálne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že sme na konci diskusie.  

V tom prípade odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, vzhľadom na to, že pán primátor si osvojil 

doplňujúci návrh pána poslanca Palkoviča, tak do návrhu 

uznesenia sa doplní, sa doplní nové písmeno cé (c) a tá 

tabuľka sa pridá vo forme prílohy k tomuto uzneseniu. Čiže, 

to čítať nebudem, lebo to bolo osvojené autoremedúrou.  

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a dopl a doplňujúci návrh 

pána poslanca Tešoviča, tak ten spočíva v tom, že sa 

nahrádza znenie bodu A a dopĺňa sa bod bé (B) do uznesenia.  

Ten bod A v tom má tri podbody, alebo tri časti. Tá 

prvá časť je zhodná s tým, čo bolo predložené pôvodne 

v uznesení, takže ju nebudem čítať. To sú tie jednotlivé 

zvýšenia bežných príjmov, výdavkov a tak ďalej. 

Ale prečítam tú novú časť, ktorú, ktorej ste sa 

dožadovali niektorí poslanci, že v.  
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Teda v tom bode A ten prvý bod je zhodný  a potom 

druhý bod znie: 

Navýšenie, teda schvaľuje mestské zastupiteľstvo 

navýšenie základného imania spoločnosti káespé esero (KSP, 

s. r. o.) zvýšenie výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy v útvare správy mestských podnikov na položke 

Výdavkové finančné operácie v sume milión 

šesťstoosemdesiattisíc Eur. Na finančné krytie navýšeného 

základného imania zapojiť do príjmov finančné prostriedky 

z Rezervného fondu v sume milión šesťstoosemdesiattisíc 

Eur.  

Navýšené základné imanie bude po schválení mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy použité  na 

kúpu stavby so súpisným číslom 2692 a pozemok, na ktorom sa 

nachádza, teda register cé (C) ká en (KN) parcela číslo 

5118 zastavané plochy a nádvoria vo výmere šesťstodeväť 

metrov štvorcových  v zátvorke, plocha na ktorej sa stavba 

nachádza je rozloha päťstotri celé osemdesiatpäť metra 

štvorcového, koniec zátvorky. Elvé (LV) číslo 2132 

katastrálne územie Petržalka v Sade Janka Kráľa.  

A tretí, tretia časť toho bodu A je zvýšenie, teda 

schvaľuje zvýšenie kapitálových výdavkov v rozpočte sekcie 

správy nehnuteľností v prvku  8.1.1 Správa bytového a 

nebytového fondu v sume sedemdesiattisíc Eur na 

rekonštrukciu haly číslo 7 v areáli Čierny les za účelom 
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uskladnenia archívnych materiálov. Ako zdroj finančného 

krytia zapojiť do príjmov finančné prostriedky z Rezervného 

fondu v sume sedemdesiattisíc Eur. 

A potom sa dopĺňa teda ten bod bé (B) uznesenia, kde 

mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy zapracovať zmeny schválené v časti 

A bod 2 a 3 do tohto uznesenia v rozpočte hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021. 

Môžte dať o tomto pozmeňujúcom, doplňujúcom návrhu, 

ktorým sa nahrádza pôvodné uznesenie v tej časti A, 

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.) 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

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

Prepáčte, tiež som mala 

(poznámka: počuť ženský hlas „vyhadzuje“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

(poznámka: ženský hlas „nie, to neviem“) 

Dobre. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

NEPLATNÉ HLASOVANIE 

Bod č. 2- Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2021 

 
pozmeňovací a doplňujúci návrh p. Tešoviča 

 

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



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 156 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

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

Ale ani mne nefungovalo zariadenie.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Môžete to dať, že som bola tiež za. Mne to nejde, 

proste.  

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

Ani mne nefungovalo. 

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

Nápodone. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

To znamená, že berieme hlasovanie ako zmätočné 

v tomto prípade. Skúste sa, skúste si to znovu naštartovať.  
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Tomáš Malec,  

poprosím naši ité (IT) ľudia, toto sme riešili už 

minule. Je to tak nastavené, že sa to odhlasuje stále pri 

nečinnosti? Vieme to už definitívne fixnúť?  

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

organizačného oddelenia: 

Nie, neni 

(poznámka: mužský hlas „to neni problém“) 

neni to, neni to určite nastavené, prepáčte, pán 

poslanec, že neni to určite nastavené, že by, že by sa to 

odhlasovalo. Tam je fakt, že vec jedine na strane 

pripojenia, alebo ako som upozoňoval, šetriče obrazovky, 

prípadne fakt, že je tam stačí jedno, dvojsekundové 

prerušenie pripojenia, ktoré pri štandarne písí (PC) ani ne 

nemusí zaznamenať a ak človek je na internete, ale ten 

systém to už zaznamená. A je to kvôli ochrane tak urobené.  

Tak isto ako rôzne aplikácie bánk a tak ďalej.  keď 

sa človek z nich odhlási teda, alebo príde k prerušeniu, 

tak automaticky ich kvôli ochrane údajov odhlasuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  
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Musíme ale toto nejak skúsiť vyriešiť, lebo to bude 

trvať do nekonečna to zastupiteľstvo. 

To znamená, že či sa dá znížiť tá ochrana, či to 

vieme tú toleranciu. 

Zma. Sme všetci naštartovaní? Akože, prihlásili ste 

sa späť, môžme skúsiť  

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

Ja ešte nie. Mne to vyhodilo aj tú to dlhé heslo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To druhé heslo.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Je to isté, hej? Ale ja už z toho  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, 

jedna.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ja už som onlajn (online). 
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Mne už to hodilo späť.  

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

Mne nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni to jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna?  

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

Ale mohli by sme to tak prestaviť, bude to 

rýchlejšie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: zasmiatie) 

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

Deväťdesiatosem percent, už sa to blíži. Snáď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pevne verím, že sa blížime do fázy, keď sa stretneme 

v zrkadlovke a budeme normálne hlasovať. Kde hlasovanie 
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nebude nejaká trauma, ale v podstate to stlačíme gombíček 

a bude to, no.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Stačí niekedy naozaj len sekunda, že si to 

skontrolujem, že či som na tom veľkom pripojená a to 

medzitým sa to druhé ohlási.  

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

Áno. 

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

Ja už som onlajn (online). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže poďme skúsiť, budeme teda, Milan, poďme ešte 

raz. Alebo ro, teda už to môžem ísť ja.  

Hlasujme, prosím vás o tomto pozmeňováku ešte raz. 

Prosím, hlasujme. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijané. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 2- Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2021 

 
pozmeňovací a doplňujúci návrh p. Tešoviča a zároveň 

hlasovanie o uznesení ako o celku.  
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 163 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2021 nasledovne: 

1.1 zvýšenie bežných príjmov o 52 543,00 Eur, 

1.2 zvýšenie bežných výdavkov o 400 479,00 Eur, 

1.3 zvýšenie kapitálových príjmov o 637 230,00 Eur, 

1.4 zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 607 336,00 Eur, 

1.5 zvýšenie príjmových finančných operácií 

o 1 318 042,00 Eur; 

2. navýšenie základného imania spoločnosti KSP, s.r.o. – 

zvýšenie výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy v útvare správy mestských podnikov na 

položke Výdavkové finančné operácie 

v sume 1 680 000,00 Eur. 
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Na finančné krytie navýšeného základného imania 

zapojiť do príjmov finančné prostriedky z rezervného 

fondu v sume 1 680 000,00 Eur. 

Navýšené základné imanie bude po schválení Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy použité 

na kúpu stavby so súpis. č. 2692 a pozemok, na ktorom 

sa nachádza – register „C“ KN parc. č. 5118 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 609 m² (plocha, 

na ktorej sa nachádza stavba, je v rozlohe 503,85 m²), 

LV č. 2132, k. ú. Petržalka, v Sade Janka Kráľa; 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov v rozpočte sekcie 

správy nehnuteľností v prvku 8.1.1 Správa bytového a 

nebytového fondu v sume 70 000,00 Eur na rekonštrukciu 

haly č. 7 v areáli Čierny les za účelom uskladnenia 

archívnych materiálov. Ako zdroj finančného krytia 

zapojiť do príjmov finančné prostriedky z rezervného 

fondu v sume 70 000,00 Eur. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zapracovať zmeny schválené v časti A bod 2 a 3 do bodu 1 

tohto uznesenia v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2021. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
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predložiť na májové rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy rozpis kapitálových výdavkov 

schválených na cyklotrasy v prvku 2.2.3 Výstavba a údržba 

cyklotrás v sume 1 900 000,00 Eur na jednotlivé akcie 

uvedené v tabuľkkovej prílohe tohto uznesenia. 

Termín: 27. 05. 2021 

koniec poznámky) 

 

(poznámka: poslankyňa Gabriela Ferenčáková 

prehlásila, že chcela tiež hlasovať „za“, ale nešlo jej 

hlasovanie) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Milan. 

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

Nešlo mi to tak, či tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už asi, Gabika, poďme ďalej.  
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ale som bola za. Len, len. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ceníme si to. Určite si to bude história pamätať.  

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

Nakoniec sa to,  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Do záznamu, do do zápisu dajte, že bola za. 

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

môže uviesť v zápise. V zápise z rokovania. 

A nemusíme hlasovať opakovane. Môže sa to uviesť v zápise 

z rokovania, že ten poslanec chcel takto hlasovať. Aby sme 

to neopakovali zakaždým.  

Ale už sme ohlasovali tým pádom všetko, lebo céčko 

bolo prijaté autoremedúrou a toto, toto áčko nahrádzalo 

pôvodné uznesenie, béčko sa doplnilo.  

Takže máme k tomuto bodu ohlasované všetko.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. Tak ďakujem veľmi pekne. a ďakujem všetkým vám, 

ktorí, ktorí ste podporili túto vec. Myslím, že to bude 

dobrá vec. A samozrejme, budeme o tom spolu diskutovať, čo 

sa udeje a ako to bude vyzerať. My nachystáme nejaký 

materiál s tou budovou v Sade Janka Kráľa. Beriem to ako 

úžasnú vec.  

Ďakujem. 

Táňu Kratochvílovú poprosím nech chvíľku povedie 

zastupiteľstvo. 

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:. 

Nech sa páči. Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne.  
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BOD 3 NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE 
OD VYMÁHANIA POHĽADÁVOK A ODPIS 
Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak pokračujeme bodom číslo tri, Návrh na trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie. 

Tu sme si dohodli, že bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis 

z účtovnej evidencie podľa prílohy číslo jedna a tabuľkový 

prehľad pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé 
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upustenie od vymáhania a odpísania z účtovnej evidencie, 

ktoré je súčasťou tohto 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.) 

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

Mne nejde hlasovať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

My si to zaznamenáme do zápisnice z zo 

zastupiteľstva.  

Ženský hlas: 

Skús si pozrieť, či tam máš ten kód po pravej strane 

ten štvormiestny, lebo to niekedy tiež vyhadzuje.  
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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. 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

A tu mám také prázdne, že heslo. Aha.  

Ženský hlas: 

No, tak ho tam šupni.  

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

Tak to by som si tam mala. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, uznesenie bolo 

Ženský hlas: 

No, to niekedy tiež vyjde.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Poprosím teraz chvíľočku.  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali dvaja poslanci. 

A prítomných je štyridsaťjedna poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.3- Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
a odpis z účtovnej evidencie 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

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 25. 03. 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. 

koniec poznámky) 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 175 

BOD 4 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 900/2012 
NÁVRH ÚPRAVY HRANICE VYRUBENEJ VÝŠKY 
DANE Z NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ PRE 
SPLÁCANIE V SPLÁTKACH PRE FYZICKÉ 
OSOBY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Bod číslo štyri. Návrh na zmenu 

uznesenia číslo 900/2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej vy 

výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v 

splátkach pre fyzické osoby. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil do diskusie.  

Taktiež poprosím návrhovú komisiu. Pán Vetrák, nech 

sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Dohodli sme sa, že budem na to vždy upozorňovať.  
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Takže, pani poslankyne a páni poslanci, skontroluje, 

skontrolujte si, či ste pripojení, lebo budeme o chvíľu 

hlasovať.  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené, a to,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje tie zmeny v uznesení číslo 900/2012 

zo dňa 13. 12. 2012 dočasne, na rok 2021 v bodoch dva a 2.1 

a 3.1 tak, ako je uvedené v 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. 

Za štyridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťtri. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 177 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.4- Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy 
hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre 

splácanie v splátkach pre fyzické osoby 
 

 Prítomní: 43 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy hranice 

vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie 

v splátkach pre fyzické osoby 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 dočasne na rok 

2021 v bodoch 2.1 a 3.1 nasledovne: 

pôvodný text bodu 2.1 v znení: 

„2.1 Fyzické osoby do 66,00 Eur dane v jednej splátke; nad 

66,00 Eur dane v troch splátkach.“ 

sa nahrádza textom: 

„2.1 Fyzické osoby v troch splátkach.“ 

pôvodný text bodu 3.1 v znení: 

„3.1 Daň vyrubená fyzickým osobám a právnickým osobám v 

jednej splátke: 

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

tak, aby boli rozhodnutia na vyrubenie dane v jednej 

splátke vystavené na základe riadnych daňových priznaní 

podaných do 31. januára zdaňovacieho obdobia doručované 

postupne najneskôr do 31. mája zdaňovacieho obdobia.“ 

sa nahrádza textom: 

„3.1 Daň vyrubená právnickým osobám v jednej splátke: 

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“ 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ŽIADOSTÍ O 
POSKYTNUTIE GRANTU NA ZÁKLADE 
ODPORÚČANÍ ODBORNÝCH GRANTOVÝCH 
KOMISIÍ V 3 VÝZVACH VYHLÁSENÝCH V 
RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU BRATISLAVA 
PRE VŠETKÝCH 

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 päť, Návrh na schválenie 

žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní 

odborných grantových komisií v troch výzvach vyhlásených 

v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nikto sa neprihlásil do diskusie.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Prosím, skontrolovať pripojenie, lebo budeme 

schvaľovať návrh uznesenia,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje jednak žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu 

hlavného mesta tak, ako sú uvedené pre jednotlivé neverejné 

subjekty v tabuľke, ktoré, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia. Je tam sedem subjektov s príslušnými sumami. 

Spolu vo výške stoštyridsaťtisíc Eur.  

Po druhé, schvaľujeme žiadosti o poskytnutie grantu 

pre jednotlivé neverejné subjekty takisto v tej tabuľke, 

ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. Tam ide o desať 

subjektov a celkovú sumu šesťdesiattisíc Eur.  

V bode tri máme zase ďalšie žiadosti o poskytnutie 

grantu pre neverejné subjekty v zmysle tej tabuľky, ktorá 

je  tam uvedená. Tam sú štyri subjekty a celková suma 

dvadsaťtisícdeväťstodvadsaťpäť Eur.  

Môžte dať o tomto 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) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťtri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5- Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu 
na základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 

výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava 
pre všetkých 

 

 Prítomní: 43 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  
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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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 

základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 výzvach 

vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre 

všetkých 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy na základe odporúčaní odbornej grantovej 

komisie zo dňa 24. 02. 2021 a rozhodnutia č. 2/2021 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

zriadení odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie 

žiadostí o grant v oblasti s názvom „Prevencia bezpečnosti 

v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ 

z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 zo dňa 

04. 02. 2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú sumu 

dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne: 

   

P. 
č.  

Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 
suma  

Odporúčaná 
suma  

1.  Ulita o.z. 

Bezpečnejšie 
sídlisko pre 
deti, mládež a 
komunitu  

7 590,00 Eur  7 590,00 Eur  

2.  
Občianske 
združenie 

Vylúčené lokality 
sú zasiahnuté 

44 915,82 
Eur   

38 715,82 Eur  
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Odyseus najviac, pomôžeme 
im!  

3.  
Občianske 
združenie 
Prima 

PRIMA pokračuje  36 570,00 Eur  
33 159,75 

Eur  

4.  

Občianske 
združenie 
brána do 
života 

Pomoc pri 
sociálnom 
začleňovaní 
abstinujúcich 
drogovo závislých 
a prevencia 
relapsu  

25 072,20 Eur  15 000,00 Eur  

5.  
Detský fond 
Slovenskej 
republiky  

Podpora a 
prevencia v 
Mixklube  

11 397,20 Eur  7 797,00 Eur  

6.  
Depaul 
Slovensko, 
n. o. 

Bezpečné 
nízkoprahové 
služby pre ľudí 
bez domova  

74 436,43 Eur  37 737,43 Eur  

7.  Ipčko 

Terénna pomoc pre 
rizikové skupiny 
mladých ľudí v 
Starom Meste  

20 000,00 Eur  0,00 Eur  

  Spolu   219 981,65 
Eur  

140 000,00 
Eur  

 

2. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní odbornej 

grantovej komisie zo dňa 23. 02. 2021 a rozhodnutia 

č. 3/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zriadení odbornej grantovej 

komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v 

oblasti s názvom „Deti, mladí ľudia a rodiny v 

ohrození“ z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou 

komisiou odporúčanú sumu dotácie pre jednotlivé 

neverejné subjekty nasledovne: 
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P. 
č.
  

Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná suma  
Odporúčaná 
suma  

1.
  

Ulita o.z.  

Podpora 
vzdelávania a 
poradenských 
služieb pre 
deti, mladých 
ľudí a ich 
rodiny žijúce na 
sídlisku 
Kopčany  

10 225,00 Eur   9 558,33 Eur  

2 
. 

KASPIAN  
S deckami stále 
v kontakte  

6 316,38 Eur  5 904,20 Eur  

4. 
Občianske 
združenie 
ICHTYS  

Zdravé vzťahy v 
komunite = 
najlepšia 
prevencia 
sociálnej 
patológie a 
vylúčenia  

11 608,00 Eur  5 211,51 Eur  

6.
  

Mládež 
ulice  

Rodinný program 
priamo doma  

11 350,00 Eur  10 609,98 Eur  

7.
  

Poradenské 
centrum 
Nádej  

365 dní  9 956,00 Eur  6 898,82 Eur  

8.
  

EDI 
Slovensko  

Podpora 
prevencie a 
liečby porúch 
príjmu potravy  

12 000,00 Eur  5 608,78 Eur  

9.
  

Spoločnosť 
priateľov 
detí z 
detských 
domovov 
Úsmev ako 
dar  

Spolu dokážeme 
viac  12 000,00 Eur  5 680,00 Eur  

10
.  

IPčko  

Klub Machovisko 
– bezpečné 
miesto pre 
mladých ľudí v 
kríze  

12 000,00 Eur  4 320,00 Eur  

  Spolu   85 455,38 Eur  60 000,00 Eur  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 187 

3. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní odbornej 

grantovej komisie zo dňa 23. 02. 2021 a rozhodnutia 

č. 4/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zriadení odbornej grantovej 

komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v 

oblasti s názvom „Medzigeneračná solidarita a 

kvalita života seniorov/iek v meste“ z rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 zo dňa 04. 

02. 2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú sumu 

dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty 

nasledovne: 

P. 
č.  

Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 
suma  

Odporúčaná 
suma  

1.  
STÁLE DOBRÍ, 
n.o.  

STÁLE DOBRÍ v 
Mestskom 
Ovocnom Sade  

4 500,00 Eur  4 500,00 Eur  

5. 
o.z. Mosty 
pomoci  

Mosty  4 997,00 Eur  4 497,00 Eur  

9.  
o.z. 
Krajanský 
inštitút  

Adoptuj si 
babičku/dedka  

4 460,00 Eur  3 818,00 Eur  

13.  

Živena, 
spolok 
slovenských 
žien, 
Miestny 
odbor Živena 
Bratislava  

Nie sme zlí, 
len nám 
nerozumiete! 
Generáciu si 
dosaďte.  

10 910,00 
Eur  

8 110,00 Eur  

  Spolu    
24 867,00 

Eur  
20 925,00 

Eur  

 

koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE 
ŽIADOSTI V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 
STRATEGICKÁ PODPORA KULTÚRNYCH 
PODUJATÍ PRE ROK 2021 

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 šesť. Návrh na poskytnutie dotácií 

pre žiadosť v rámci Grantového programu Strategická podpora 

kultúrnych podujatí pre rok 2021. 

Bez úvodného slova a otváram diskusiu. 

Pán Vetrák sa prihlásil do diskusie.  

Nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len rád, chcel by som požiadať o 

vysvetlenie v jednej veci, lebo som si ten materiál čítal. 

Vôbec nespochybňujem proces ako taký, ani, ani to samotné 

uznesenie, ktoré je navrhnuté. Sú to zase projekty, ktoré 

by sme chceli podporiť v kultúrnej oblasti. Len sa chcem 

opýtať.  
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Lebo keď som si čítal tú grantovú komisiu, tak ona je 

zostavovaná tak, že je v nej zástupca teda primátora a 

magistrátu, potom by tam mal byť jeden zástupca za 

poslancov. Ale za poslancov tam zhodou okolností je takisto 

zástupca vedenia mesta, alebo vtedy asi keď sa o tom 

rozhodovalo, ešte Lucia Štasselová bola, no a potom sú tam 

traja ľudia z odbornej verejnosti.  

A teda chcem sa opýtať dve veci.  

Že akým spôsobom tí ľudia z tej odbornej verejnosti 

boli do tej komisie nominovaní?  

A že či by nebolo predsa len lepšie, keby ten jeden 

zástupca za poslancov ako nemal priamo nič spoločné 

s vedením mesta, lebo pri priznám sa, že teda vôbec nikoho 

nepodozrievam, ale nevyzerá to takto celkom dobre, keď sú 

tam všetci z jedného zoskupenia. Ako, môže to vyvolávať 

rôzne podozrenia.  

Tak len chceme vysvetlenie, ale nespochybňujem vôbec. 

Ja za to aj zahlasujem. Len aby som vedel,  

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

že ako sa to tvorilo, ako to funguje?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja teda poprosím za spracovateľov pani Zuzanu 

Ivaškovú. 

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Dobrý deň všetkým.  

Ďakujem za slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zuzka,  

slabo ťa je počuť veľmi. Skús.  

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Počujeme sa teraz lepšie?  
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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: 

Trošku iba. No.  

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Trochu.  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja teda doplním, že áno, na základe štatútu 

grantového programu je volená komisia tak, že má sedem 

členov, z toho traja sú odborníci z externého prostredia 

a štyria sú nanominovaní tak, že jeden zástupca z radov 

magistrátu, je tam zástupkyňa békáíes (BKIS), rovnako 

oddelenia kultúry, to je moja osoba a potom zástupca 

poslancov, poslankýň. 

Nominácia sa robí tak, že na odporúčanie pri tých 

odborných zástupcoch, na moje odporúčanie nominuje týchto 

členov pán primátor dekrétom a rovnako teda aj ostatných 

členov komisie. 

Takže takýmto spôsobom sa realizuje nominácia.  
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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. 

Neviem, či stačilo ako vysvetlenie. Len teda, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), že bolo veľmi slabo 

počuť.  

Milan? Pán poslanec Vetrák.  

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

No, bolo veľmi slabo počuť. Ale teda, ak som správne 

vyrozumel, tí odborní zástupcovia komisie, keďže sú 

menovaní na základe dekrétu pánom primátorom, znamená to 

teda aj to, že sú aj priamo ním nominovaní? Lebo v takom 

prípade by to znamenalo, že tá komisia je v princípe 

v zostave, ktorá zodpovedá vedeniu mesta a nomináciám 

výlučne vedenia mesta.  

Ja sa na to pýtam, že ono to nevyzerá potom dobre, 

keď takto to je zostavené. Lebo niekto môže mať potom 

podozrenia, že, že tam nie, nie je žiadna iná verejná 

kontrola. Lebo, lebo tí ľudia vlastne kontrolujú sami seba 

v rámci toho zoskupenia. A teraz nemyslím konkrétne osoby, 

ale toto sa bude prenášať aj do budúcnych vo, do budúcich 
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volebných období a akože, preto sa na to pýtam, lebo zrovna 

sa mi to nezdá úplne najlepší nápad takto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Zu, poprosím Zuzanu Ivaškovú.  

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tá nominácia prišla od odborného útvaru, ktorým je 

oddelenie kultúry.  

My sme pristupovali k tomu tak, že sme navrhli 

nominovať člena, alebo členku komisie kultúry mestského 

zastupiteľstva. Takže z tohto dôvodu minulý rok to bol pán 

Brat. Tento rok to bola pani Štasselová. 

Čiže, taká, takýto bol postup a návrh teda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aby som to vyjasnil. Oni mi dajú na stôl zoznam ľudí, 

ktorých ja menujem. Nevyberám ja tých ľudí.  

Dobre? 
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Ďakujem pekne. 

Poďme ale ďalej.  

Keď nie sú ďalšie otázky, tak odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Vzhľadom na to, že nebol žiadny pozmeňujúci, 

doplňujúci návrh, tak budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje poskytnutie dotácií pre žiadosti v súlade 

s návrhmi Grantovej komisie Grantového programu Strategická 

podpora kultúrnych podujatí a v súlade s vézetenko (VZN)  

16/2012 tým žiadateľom o grant, ktorí sú uvedení potom 

v návrhu uznesenia v príslušnej tabuľke. Je tam sedem, 

sedem subjektov v celkovej sume stotridsaťtisíc Eur. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím, zapnite si kamery. Ďakujem pekne. 

Pro prosím, hlasujte.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Hlasovanie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.6- Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2021 
 

 Prítomní: 42 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií pre žiadosti v súlade s návrhmi 

grantovej komisie Grantového programu Strategická podpora 

kultúrnych podujatí a v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky č. 16/2012 o 

poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

týmto žiadateľom o grant: 

Návrhy dotácií v sume nad 3 320,00 Eur 

   

p.č. č.ž  žiadateľ 
právna 
forma 

názov projektu 

návrh sumy 
dotácie 
Grantovou 
komisiou 

1 20 
Asociácia 
Bratislava 
v pohybe 

o.z. 

BRATISLAVA V 
POHYBE - 
medzinárodný 
festival súčasného 
tanca (25. ročník) 

20 000,00 

2 34 
Atrakt art - 
združenie pre 
aktuálne umenie 

o.z. 
NEXT 2021: 
medzinárodný 
festival súčasnej 

15 000,00 
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a kultúru hudby – 22. ročník 

3 17 BIELA NOC, o.z. o.z. 
Biela noc 
Bratislava 2021 

20 000,00 

4 45 BRAK o.z 

BRaK - 
Bratislavský 
knižný festival 
2021 

10 000,00 

5 12 Človek v 
ohrození, n.o. 

n.o. Jeden svet 2021 15 000,00 

6 21 
Konvergencie – 
spoločnosť pre 
komorné umenie 

o.z. 

Konvergencie 2021 
& Piazzolla – 
medzinárodný 
festival komornej 
hudby 

25 000,00 

7 32 Viva Musica! 
agency s. r. o. 

s.r.o. 
Viva Musica! 
festival 

25 000,00 

  Spolu: 130 000,00 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA PERSONÁLNE ZMENY VO VEDENÍ 
MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo sedem, Návrh na personálne zmeny 

vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta 

Bratislavy. 

Spracuje oddelenie kultúry.  
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Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana   I v a š k o v á ,   vedúca oddelenia kultúry: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dovoľte mi predstaviť nasledovný materiál.  

Pán riaditeľ Múzea mesta Bratislavy Peter Hyross 

požiadal primátora hlavného mesta v v priebehu januára 

o uvoľnenie z funkcie k termínu 31. marca 2021.  

Na tomto základe predkladáme mestskému zastupiteľstvu 

návrh na poverenie pani Zuzany Palicovej vedením mestskej 

príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy do času, 

kým bude vymenovaný riaditeľ, alebo riaditeľka tejto 

inštitúcie na základe výberového konania.  

Dovoľte mi zároveň informovať vás, že pán Peter 

Hyross je tu dnes s nami prítomný. Dovolili sme si ho 

prizvať jednak pre prípadné otázky, ale rovnako 

z artikulovanej požiadavky na možnosť poďakovať sa mu aj 

touto formou, nakoľko kvôli kovidu sú tie možnosti osobného 

stretnutia sa obmedzené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja možno poviem za celé mesto. Ja som mal osobné 

stretnutie s pánom Hyrossom, kde som mu odovzdal nejaké 

poďakovanie aj oficiálne.  

Pán Hyross bol len nedávno potvrdený v transparentnom 

výberovom konaní ako, ako riaditeľ nášho múzea. Ja som, my 

sme mali spolu krásny projekt, ktorý sme robili pred 

kovidom, že sme vystavili u orignál, orginál listiny z roku 

ti 1291 Ondreja II, ktorý bol v podstate založenie, tie 

výsady pre naše mesto. 

To znamená, že ja sa chcem pánovi riaditeľovi veľmi, 

veľmi pekne poďakovať. 

Keď som sa stal primátorom, našiel som veľmi veľa 

nefunkčných vecí a teším sa, že on a naše mestské múzeum 

bolo práve tá je jedna z mála vecí, ktoré boli naozaj super 

funkčné.  

Takže a samozrejme, možno pán riaditeľ, a ak chcete 

nejak ako keby aj vy mať nejaké slovo, tak nech sa páči, tu 

je priestor a potom dám slovo poslancom a poslankyňám. 
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PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riaditeľ Múzea mesta Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán  primátor, 

veľmi si cením, že ste si našli pre mňa čas, na mňa 

čas aj osobne. 

Chcem sa poďakovať všetkým poslancom súčasným, ale aj 

minulým a aj všetkým primátorom, ktorí podporovali Múzeum 

mesta Bratislavy.  

Som tu, 1. mája by bolo dvadsaťštyri rokov presne, 

keď som nastupoval do tejto funkcie. A myslím, že sa nám 

podarilo množstvo vecí spolu urobiť, posunúť a Múzeum mesta 

Bratislavy naozaj na inú úroveň ako bola, keď som ja 

nastupoval. 

Som rád, že sa mi podarilo byť na čele tejto 

inštitúcie taký dlhý rok. Je to pre mňa česť, že vlastne 

šesť primátorov a bolo spokojných a šesť zastupiteľstiev 

bolo spokojných s prácou, ktoré múzeum pre, pre toto mesto 

odvádza.  

Stopäťdesiatročná inštitúcia si naozaj zaslúži 

podporu svojho zriaďovateľa. A ja musím povedať, že za tých 

dvadsaťštyri rokov naozaj túto podporu dostávalo. A sme ci, 

a sme ju cítili. 
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Samozrejme, je kopec, množstvo výziev a otázok, ktoré 

do budúca treba riešiť. V prvom rade je to určite 

depozitár. Ja som počúval vaše zasadnutie dnes, takže je to 

na dobrej ceste. V káes, s káespé (KSP) sme podpísali 

zmluvu na, na rekonštrukciu s termínom 30. apríl 

a dvadsadva, kedy by mala byť hotová a od tohto dátumu by 

sme sa chceli, teda múzeum a moji, moja ná, nástupkyňa, 

nástupca sťahovať zbierky do tejto, do tejto inštitúcie.  

Viete, že sa začal, má začať, alebo už je pred 

spadnutím rekonštukcia Michalskej veže. Veľký archeologický 

výskum na Devíne, Rusovce, zápis do svetového dedičstva 

UNESKO (UNESCO) asi tento rok sa bude realizovať.  

Takže tých aktivít pre múzeum je je veľmi veľa. Je 

pripravený a hotový projekt na rekoštrukciu Domu Dobrého 

pastiera s múzeom hodín, takže ďalšia generácia, ďalší, 

ďalší riaditeľ, riaditeľka majú, majú čo robiť.  

Ja len toľko.  

Odchádzam na vlastnú žiadosť po toľkých rokoch aj so 

zdravotných dôvodov a najmä teda to bol hlavný impulz, 

zdravotné dôvody, ale, ale potom aj ďalšie. Takže veľmi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ,  

ešte raz ďakujem veľmi pekne. 

Poďme na poslancov a poslankyne.  

Nech sa páči, Adam Berka. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja budem veľmi stručný. Ja by som chcel len veľmi 

pekne pánovi Hyrossovi poďakovať za skvelú robotu.  

My sme ako členovia kultúrnej komisie jedna z prvých 

vecí, ktoré sme robili, keď sme nastúpili, tak sme si 

obchádzali jednotlivé inštitúcie a organizácie, aby sme sa 

oboznámili s tým, v akom sú stave a ja len pri tej 

príležitosti vtedy som pánov Hyrossovi povedal, že tak ako 

vnímam múzeum, vnímam ho ako, ako modernú inštitúciu, ktorá 

veľmi dobre komunikuje a pracuje so svojimi zbierkami. 

A a musel som aj vtedy a chcem aj teraz povedať, že je to 

vďaka jeho práci a že múzeum naozaj má, má pekný dobrý 

imidž aký má. 

Čiže ja ešte len raz veľmi pekne ďakujem za skvelú 

robotu a, a želám veľa šťastia.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Matej Vagač. 

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

Á, ďakujem pekne. 

Ja by som chcel teda poďakovať ako predseda kultúrnej 

komisie za celú komisiu, teda aj za seba pánovi Hyrossovi. 

Ten fakt, ktorý len vypichnem, že naozaj pán Hyross aj 

v tom náročnom, by som povedal, v tom výberovom konaní 

potvrdil svoju kvalitu a a pokračoval. To znamená, že, že 

je to človek, ktorý bol na správnom mieste.  

A ešte raz mu ďakujem. A myslím si, že, že bude 

zapísaný v tej pomyselnej knihy, knihe múzea natrvalo. 

Takže, ešte raz ďakujem aj za tých členov kultúrnej 

komisie, ktorí sa tu nemôžu zúčastniť a nemohli vám 

poďakovať takto. 

Ďakujeme.  
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PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riaditeľ Múzea mesta Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ho, ho. Ja by som chcela osobne, pán Hyross, 

poďakovať ešte kým sa inštituo, konštituovalo oddelenie 

kultúry a kým naozaj úžasným spôsobom sme začali 

spolupracovať. A a teda aj za tú otvorenosť a prihováram sa 

takto verejne za kontinuitu, pretože ste vybudovali skvelý 

tím v múzeu, ktorý teda má aj súčasné prvky komunikácie. 

Nie všetky (poznámka: nezrozumiteľné slovo) inštitúcie to 

takto majú.  

Takže aj Zuzke vlastne Ivaškovej dávam do pozornosti, 

aby tá kontinuita sa zachovala. Ten tím je tam naozaj 

fantastický.  

Takže, ďakujem vám, pán riaditeľ, aj za toto.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 206 

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riaditeľ Múzea mesta Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková.  

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

Bratislava - Devín: 

Ja sa len pripojím k predrečníkom. Hej, ako spravovať 

mestské múzeum asi nie je jednoduchá vec a spravovať Hrad 

Devín, je tam roboty jak na kostole. Veľmi dobre vieme 

viacerí z nás o čom hovorím.  

A skutočne tá spolupráca s pánom riaditeľom bola vždy 

na obrovskej vysokej úrovni aj kvalitatívne, myslím si, že 

aj tá kvantita tej roboty hovoria samé za seba. A všetko 

o tom ako sa namakal pán riaditeľ na Devíne.  

A a teda ja sa mu chcem takto poďakovať za tie dlhé 

roky spolupráce, ktorá bola veľmi dobrá. 

Nastavil si, Peter, veľmi vysoko latku. Verím, že 

teda tvoji následník, následníčka, že ju bude držať na 

rovnakej úrovni a preskočiť ju bude len veľmi ťažké. Dúfam, 

že spolu sa nám to podarí.  
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A verím, že, verím, že neodchádzaš úplne, že môžme 

počítať nejak s tvojou spoluprácou, lebo ako, tvoja 

odbornosť a vedomosti, ktoré sa nedajú len tak vymeniť 

osobou, by bolo ich škoda, keby, keby sme ich ne nevedeli 

využiť aj v budúcnosti. A teda nebol by si ochotný. Dúfam, 

že nie. Dúfam, že pomôžeš aj ďalej Devínu (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riaditeľ Múzea mesta Bratislavy: 

Ďa ďakujem pekne.  

Samozrejme, ja som tlmočil každému, že som ochotný 

kedykoľvek prísť pomôcť, poradiť. Telefono, telefonicky, 

alebo aj osobne.  

Ešte by som chcel len jednu vec spomenúť, že, že to, 

že múzeum má, tak funguje, je vďaka celému tímu, ktorý tuto 

za tie dlhé roky bol a množstvu odborných zamestnancov, 

ktorí sú naozaj na vysokej úrovni. A možno ich nie je tak 

vidno, ten riaditeľ vždy nejak, nejak je jako ako 
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v popredí, ale, ale bez, bez tých ľudí, ktorí stoja za ním 

a s ktorými môže spolupracovať, je, je môžem povedať, že 

možno nič.  

Takže ja chcem aj takto tlmočiť vďaku aj všetkým 

mojim kolegom a, a dúfam, že teda budú, budú to ťahať 

ďalej.  

A samozrejme, bez podpory zriaďovateľa v akejkoľvek 

forme, tá inštitúcia tiež nemôže, nemôže tak fungovať, ako 

by mala. Vidím to a viem to zo skúseností iných múzeí po 

Slovensku, ktoré nemajú takú tú podporu a, a veľmi tým 

trpia.  

Takže ďakujem, ďakujem ešte raz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Zaťovič.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ďakujem pánovi Hyrossovi za jeho aktivitu.  
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A (poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa chcem ešte 

opýtať na záver, teda jeho funkčného obdobia, ako vyzerá 

depozitár, čo sú v Dúbravke, jedno v kine Odboj a jedno 

v tej starej plechovej búde, či sa niečo ráta aj magistrát. 

Naozaj, je to podľa mňa na súčasnú dobu dvadsiate storočie, 

dvadsiate prvé storočie veľmi zlý stav tých budov. Teda či 

magistrát ráta s nejakým premiestnením.  

Ďakujem pekne.  

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riaditeľ Múzea mesta Bratislavy: 

Áno, samozrejme. To je presne otázka hál v káespé 

(KSP) na Vajnorskej 135, kde teda pripravujeme sťahovať. 

V úplne prvej línii pôjde, bude uvoľnené bývalé kino Odboj 

v Dúbravke. A potom, samozrejme, z tých hál, tam sú dve 

haly. Vo väčšej je nábytok tiež vo veľmi nevyhovujúcom 

stave, tak ako ste spomenuli, pán starosta.  

Takže ten nábytok by mal odísť. A uvidíme, či aj sa 

podarí úplne ten areál vyprázdniť. To už bude záležať na, 

na možnostiach novej, nového objektu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel možno za všetkých starostov ako teda 

predseda Združenia starostov Bratislavy vlastne, pánovi 

riaditeľovi poďakovať, pretože ako mestská organizácia 

veľmi dobre zne sme s ňou ako mestské časti spolupracovali 

pri rôznych, pri rôznych podujatiach.  

A takisto v niektorých mestských častiach sú aj 

zapožičané niektoré časti zo strany múzea v tých 

jednotlivých našich priestoroch. Takže, myslím si, že za 

súčasných starostov, ktorí sú momentálne aktívni, ale aj za 

tie predchádzajúce obdobia by som chcel teda v mene 

všetkých starostov poďakovať vedeniu, alebo teda osobne 

pánovi riaditeľovi sa samozrejme, cemu celému kolektívu, 

ktorý naozaj postavil úroveň mestského múzea naozaj do 

veľmi vysokej, vysokej úrovne. A ja som presvedčený, že, že 

naďalej budeš, Peter, dobrým radcom možno toho nového 

vedenia, ktoré bude a pevne verím, že v mnohých veciach 

poradíš aj nám ako ďalej zachovávať tie historické 
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pamätihodnosti, čo sa týka Bratislavy a jednotlivých 

mestských častí.  

Takže ešte raz za všetkých starostov veľká vďaka za 

tvoju prácu.  

PhDr. Peter   H y r o s s ,     

riaditeľ Múzea mesta Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne ešte raz, pán riaditeľ.  

No a poďme ďalej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

jednak berieme na vedomie vzdanie sa funkcie pána Hyrossa 

riaditeľa múzea k 31. 3. 2021  
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a poverujeme magistru Zuzanu Palicovú vedením tejto 

príspevkovej organizácie do času vymenovania riaditeľa 

alebo riaditeľky, ktorý, alebo ktorá vzíde z výberového 

konania.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem pekne. 

A ešte raz, pán riaditeľ, ďakujeme. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.7- Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič   D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej 

organizácie Múzeum mesta Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie PhDr. Petra Hyrossa, riaditeľa mestskej 

príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 

1, 815 18 Bratislava, k 31. 03. 2021. 
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B. poveruje 

Mgr. Zuzanu Palicovú vedením príspevkovej organizácie 

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, od 

01. 04. 2021 do času vymenovania riaditeľa/ky mestskej 

príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy, ktorý/á 

vzíde z výberového konania. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 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:. 

Poďme ďalej. To znamená, že Personálne zmeny 

v dozornej rade obchod spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu á es (a.s.). 

Nech sa páči. 

Úvodné slovo tu nebolo vypýtané, včera bola 

prezentácia. Eee.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Pán poslanec Vetrák. 

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

Práve sa chcem opýtať, lebo my sme zvykli robiť tie 

uznesenia tak, že ak, ak išlo o predsedu dozornej rady, tak 

okrem toho, že sa vzdával funkcie člena, tak sa vzdával aj 

funkcie predsedu.  

Viem, že keď som sa s Veronikou Ľahkou o tom 

rozprával, tak akože asi úpne nevyhnutné to nie je. 

predpokladám, že to je ten prípad v zmysle už tohto 

vysvetlenia, že, že sa tam nespomína aj ta predsedníčka, 

lebo pani kolegyňa Plavúchová teda je, je predsedníčkou, 

alebo bola pred tým, než sa vzdala.  

Ale chcem sa opýtať teda iné. Dobre. Ak sa tam 

nespomína, že sa vzdala, to, to možnože až nie je také 

kľúčové, len potom vymenovanie pani Štasselovú, teda Luciu 

za členku tej dozornej rady, ale nehovorme nič o tom, že 

v minulosti sme určovali predsedu tej dozornej rady. Robilo 

sa to tak vlastne aj minulý rok v novembri, keď som 

odstupoval ja z predsedu tejto, tejto istej dozornej rady, 

tak sme tam určovali práve Lenku Antalovú Plavúchovú.  

Čiže, teraz pani Štasselová, ona bude len členkou 

a potom ešte následne budeme aspoň upovedomení kto je 

predsedom? Alebo, alebo zároveň budeme aj niekoho určovať, 
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alebo nebudeme určovať? Že ako sa toto dotiahlo? To 

predsedníctvo tam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím asi Veroniku. 

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

podnikov: 

Ak môžem, tak môžme do toho návrhu uznesenia doplniť 

práve to, že vymenovanie inžinierky Lucie Štasselovej za 

členku dozornej rady a predsedníčku dozornej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre? Dobre.  

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ja len ako ma tu upozorňujú aj členovia návrhovej 

komisie, že bolo by dobré, keby som to teda aj oficiálne 

navrhol, také. A v zásade si to potom zoberiete autorevu 

autoremedúrou, aby to bolo aj formálne v poriadku.  

Súhlasím aj s pani Pätoprstou.  
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Takže, teda môj návrh je, prosím, zoberte si 

autoremedúrou to, že v bode bé (B) bude nie len schvaľuje 

vymenovanie pani Štasselová za členku, ale za členku 

a predsedníčku dozornej rady.  

Teda tak som pochopil aj pani Ľahkú, že o tomto 

hovorila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Beriem si to autoremedúrou. Alebo Ctibor?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ty si predkladateľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže beriem si to autoremedúrou a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Takže v zmysle tej autoremedúry budeme schvaľovať 

uznesenie, že jednak berieme na vedomie vzdanie poslankyne 

Lenky Antalovej Plavúchovej z funkcie členky dozornej rady 

v OLe á es (OLO, a. s.)  

v bode bé schvaľujeme vymenovanie pani Lucie 

Štasselovej za členku aj predsedníčku dozornej rady OLO á 

es (a. s.)  

a časť, a v bode cé (C) poverujeme primátora, aby 

prijal rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa takto 

schválené zmeny aj zjednodušenie uvedie do života.  

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 tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8- Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

 Prítomní: 42 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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 ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

vzdanie sa Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej funkcie členky 

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 25. 03. 2021. 

 

B. schvaľuje 

vymenovanie Ing. arch. Lucie Štasselovej za členku a 

predsedníčku 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. v skratke: OLO a.s., pri 

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené 

zmeny podľa časti B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 8A PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ 
A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Bod osem A, Personálne zmeny 

v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu á es (a. s.). 

Otváram dis diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani Kratochvílová,  

nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

ja predkladám nový návrh uznesenia zo dňa 25. 3. 2021 

a to znenie je:  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

za A, berie na vedomie vzdanie sa inžiniera Borisa 

Šrámka funkcie riaditeľa príspevkovej 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 224 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte, Táňa, sme OLO, OLO, OLO. Osem A. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja sa ospravedlňujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevadí. Ne, neni to v tom scenári, to je to, čo sme 

pridávali.  

Takže poďme osem A.  

Milan Vetrák. 

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

Ja len sa chcem opýtať, lebo niektorí eee neúspešní 

kandidáti sa na mňa obracali v domení, že teda som ešte 

v OLe (OLO), kde už teda nie som od minulého roka a teda 

pýtali sa ma na určité veci, ktoré ja som im nevedel 

povedať, lebo som nebol v tej výberovej komisii. Tak len sa 

chcem opýtať tých ľudí, ktorí asi to budú vedieť 

zodpovedať.  
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Týka sa to ešte tej prvej fázy toho výberového 

konania, keď, keď, myslím že, personalisti nejakým spôsobom 

vyhodnocujú, či ten človek je vhodný na to, aby postúpil 

ďalej a potom, až potom sa ide na tú ústnu časť pohovoru.  

Čiže, ešte v tej prvej fázy kým, keď sa vyraďujú tí 

kandidáti teda z hľadiska nejakého per personálnych asi 

nedostatkov, tak tam sa chcem opýtať jednu vec, že tým 

k nedostatkom môže patriť aj určité riziko, alebo tak, tie 

takzvané reputačné riziko pre tú firmu, keď sa tam 

prihlási, napríklad, nejaký človek, ktorý v minulosti bol 

spájaný s nejakými medializovanými kauzami? Že či aj toto 

patrí k tomu, kedy tí personalisti vyraďujú takéhoto 

človeka. Ale samozrejme bez toho, aby bolo nejako, nejakým  

spôsobom preukázané, že ten človek za to aj osobne mohol. 

Len aby som tomu porozumel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím za nás asi buď Veroniku Ľahkú, alebo keď tu 

máme aj predsedu.  

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

Ja k tomu poviem a potom, samozrejme, ak bol niekto 

prítomný pri v rámci toho výbero v OLe (OLO), ja som tam 

nebol členom komisie.  

Ale bol som členom iných komisií. A Milan, nie je to 

úplne tak, ako hovoríš. Kľúčové je, že, samozrejme, 

personalisti robia aj begram ček (background check, robia 

teda kontrolu integrity. A tie informácie poskytujú potom 

členom komisie.  

A členovia komisie, a stalo sa to viackrát, teda aj 

v komisiách, v ktorých som ja sedel. Napriek tomu, že sú 

nejaké odporúčania, tak si prejdú tie podklady za 

jednotlivých kandidátov a rozhodnú sa, napríklad, prizvať 

ďalších kandidátov. Takže nie je, nie je pravda, že nejaká 

predselekcia je urobená. A my ako členovia komisie nemáme 

čo do toho hovoriť. My máme všetky podklady.  

A ak sú nejaké medializované veci, tak samozrejme, 

v rámci begram čeku (background check) ti to vyskočí, lebo 

o tom ten begram ček (background check) je, že dostaneš 

všetky informácie o tom, s čím ten človek bol kedysi 

spojený, alebo kde pôsobil.  

A potom je neverejná časť, kde máš, keď si ho prizveš 

ako, ako, ako do, do výberového konania, tak práve aj na to 

slúži tá neverejná časť, že ak sú veci, ktoré chceš sa 
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priamo spýtať, tak tam je tá možnosť. A potom, samozrejme, 

aj verejná časť, kde sa takisto dá spýtať.  

Takže, je to takto odfiltrované a je tam viacero, 

viacero stupňov tej, tej kontroly.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  

Ďakujem pekne. 

Pani Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len teda potvrďu potvrdzujem to, čo povedal pán 

Košťál.  

Ja som bola členka tej komisie. Dostali sme aj my 

nejaké podnety, alebo možno nejaké vyjadrenie 

nespokojnosti, ale na všetky tieto reak, teda na všetky 

tieto podnety bolo, sme reagovali a komisia mala všetky 

tieto informácie. A myslím si, že rozhodovala korektne.  

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 228 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja myslím, že tá otázka Milana Vetráka smerovala 

možno skôr k tomu, že ani my ako členovia komisie, ktorí. 

Ja som bol teda člen komisie, ktorý nemal právo hlasovať. 

nepoznali sme úplne, alebo nepoznali sme vôbec dôvody, pre 

ktoré boli vyradení tí ľudia v tom predkole.  

Ja možno pre budúcnosť by som navrhoval, ak by tieto 

dôvody po podpísaní nejakej mlčanlivosti, boli tej komisii, 

komisii, vrátane teda poslancov, uvedené a myslím si, že 

týmto, týmto ten problém odstránime.  

Súčasne chcem povedať, že nie a priori, nie a, nie 

automaticky to platilo, lebo bol medzi tými vypočúvanými 

kandidátmi, bol aj kandidát, ktorý eee, ktorý pôsobil vo 

firme, ktorá bola vyšetrovaná normálne policajne, tam stále 

to eee konanie prebieha. 

A a možno tretia poznámka, že myslím že to výberové 

konanie prebehlo, prebehlo korektne, fajn. Ja som teda nad 
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tým strávil celý minulý piatok, ale mmm (gong) eee prebehlo 

dobre. Môžem to osvedčiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte rýchla reakcia, pán riaditeľ magistrátu, nech sa 

páči.  

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

Ďakujem. 

Ja chcem iba ujasniť. Úplne že upresniť, že, lebo aj 

pán Buocik to teraz spomenul a spomenul to niek ne 

nepresne.  

Predselekciu nerobia personalisti. Predselekciu robia 

členovia komisie. Na základe podkladov, ktoré dostanú.  

Viete, že tam nie je, že nejaký personalista niekde 

niekoho zastaví a sa nedostane do výbe, do toho výberového 

kola. Na to majú členovia komisie kompetenciu. Keď sa 

väčšinou rozhodnú, väčšinou rozhodnú, že ho posunú, tak ho 

posunú. Tak, tak to vždycky fungovalo a tak to bude 

fungovať aj naďalej. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za vysvetlenie.  

Tak ešte mám jednu doplňujúcu otázku k tomu begram 

čeku (background check), že dobre. Tak, že, napríklad môžu 

mať prípad a ono je to časté, lebo v médiách sa píše 

všeličo a v médiách sa píšu aj články na objednávku, zase 

nehovorme si, že nie a nechcem teraz nikoho obhajovať, ani, 

ani zapracovať, ale tá komisia teda z medializovaných 

informácií sa dozvie, že nejaký z tých kandidátov je 

minimálne podozrivý, lebo bol, povedzme, členom 

predstavenstva, dozornej rady nejakej firmy, kde evidentne 

sa tunelovalo a teraz sa chcem opýtať, že ten človek, ktorý 

je v takomto podozrení, on ešte dostane od tej komisie 

nejakú možnosť to vysvetliť? Napríklad, ja neviem, že v tej 

veci žaloval o ochranu svojej osobnosti a povedzme, to 

vyhral, alebo tam beží konanie? Alebo automaticky, keď sa 

nájde akýkoľvek článok, alebo ich je viacej, ktoré ale 

nemusia byť vôbec pravdivé, tak je vyraďovaný z tohto 

procesu? Aby som tomu porozumel. Lebo, 
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Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Nie. 

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

eee, nech sa páči. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Milan,  

jasne. Chápeme otázke. Poďme na o. 

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

Ja odpoviem zase.  

Milan,  

že nie. Sedel som vo viacerých komisiách. Ty sa, ty 

si toho človeka pozveš a máš s ním aj neverejnú časť ako 

komisia. A tam ho s tým konfrontuješ. A teraz, ne, nemôžem 

vyťa, ako vynášať z niektorých komisií, v ktorých som 

sedel, ale mali sme ľudí, ktorí presne bolo o nich veľa 

medializovaných vecí. Tam sme ich s tým konfrontovali 

a stalo sa, že via viackrát, naozaj že vysvetlili tú vec 

a bo, bolo to veľké a dostali aj veľa bodov. Aj sme 

neodpočítavali potom body za integritu, lebo to vysvetlili.  

Takže, je tam ten priestor.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja možno pre Ctibora Košťála.  

Aby sme sa vyhli v budúcnosti takýmto nejasnostiam, 

ja odporúčam, aby boli pozorovatelia aj na, ako keby to 

vyraďovaní v tom nultom kole, kedy sa vlastne rokuje o, ako 

keby zredukovaní celého toho zoznamu prihlásených. Bolo by 

to, podľa mňa, veľmi efektívne. Lebo tá pochybnosť tam bude 

stále a vždycky najmä u tých ľudí, ktorí ako keby nedostali 

ani šancu, ísť na to verejné vypočutie, alebo aj na to 

privátne vypočutie. 

Čiže, odporúčavam, aby tam boli od začiatku tí 

pozorovatelia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Strapák. Pán poslanec Strapák.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 233 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel povedať, že ja som bol včera vlastne 

na predstavení pána, nového pána riaditeľa OLa (OLO), teda 

keď ho schválime, samozrejme, nového pána riaditeľa OLO, 

pána Ivana Sokáča.  

Mňa veľmi teší, že sme, že, že komisia vybrala 

človeka, ktorý je, teda nie len odborne podkutý, ale aj 

ľudský človek. Že naozaj má, má taký dobrý, aspoň teda tak 

vyzerá, že má, že má dobrý vzťah, alebo bude mať vzťah 

k zamestnancom.  

A toto ma teší dvojnásobne. Lebo častokrát sa vyberie 

človek, ktorý je odborne podkutý, ale, ale povedzme im 

chýba to (poznámka: nezrozumiteľné slová) jeho 

interpersonálne skúsenosti, alebo skilly. A a tento človek, 

ja si myslím, že má kombináciu obidvoch a veľmi sa z toho 

teším. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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 ešte zabudla povedať. Bola som teda tiež 

pozorovateľom a môžem potvrdiť, že to bol naozaj veľmi 

korektný výber.  

A ja by som skôr odporučila na ten predchádzajúcu, 

aby som reagovala teda na poslanca predchádzajúceho, že tam 

bol neuveriteľne veľký rozdiel v tej, aj v tej 

intelektuálnej hodnote tohto kandidáta. Myslím si, že to je 

naozaj špičkový kandidát.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať ešte raz 

poslancom, som to hovoril ma mestskej rade, a poslankyniam, 

ktorí tam idú aj keď sú pozorovatelia. Myslím, že je to 

veľmi dôležité, aby, aby, aby to bolo, aby to bolo pod 

kontrolou celé.  

Takže ďakujem veľmi pekne.  

Pán Adam Berka.  

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

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 235 

Ja takisto by som chcel povedať, že som veľmi rád, že 

som mal tú možnosť oboznámiť sa s pánom Sokáčom aj 

prostredníctvom tej onlajn (online) prezentácie po 

výberovom konaní a kde sme mali možnosť aj klásť otázky 

a vypočuť si v podstate jeho ako, ako nečlenovia výberovej 

komisie, vypočuť si jeho, jeho víziu a jeho, jeho spôsob 

uvažovania. 

A, a mňa teda osobne presvedčila a teším sa aj na tú 

spoluprácu či už z pozície člena dozornej rady, a alebo iba 

ako radového poslanca.  

Ďakujem ešte raz a mňa, mňa tá prezentácia 

presvedčila.  

Čiže, ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Pán Záhradník chcel ešte niečo? Alebo ideme ďalej?  

Odhlásil sa, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Čiže, budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A, berie na vedomie vzdanie sa inžiniera Martina 

Masláka z funkcie predsedu predstavenstva OLO a es (a.s.)  

k, ku dňu 11. 2. 2021,  

po bé B, schvaľuje vymenovanie Ivana Sokáča 

za predsedu predstavenstva tejto spoločnosti, 

a po cé (C) poveruje primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy prijať rozhodnutie jediného akcionára s cieľom 

uviesť tie zmeny, ktoré boli uvedené v bode A a bé (B) 

tohto uznesenia do života.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujme. Hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pripomínam, nechcem vás s tým ako otravovať, len pri 

hlasovaní by mali byť zapnuté obrazovky.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Len do zápisu. Hlasoval by som za, ale zase ma to 

odpojilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(gong) 

Ďakujeme. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

A do zápisu, pán Oliver Kríž hla, hlasoval za, ale mu 

to nefungovalo.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8A- Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Martina Masláka funkcie predsedu 

predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 240 

odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 

22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300, ku dňu 11. 02. 2021. 

 

B. schvaľuje 

vymenovanie Ivana Sokáča za predsedu predstavenstva 

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. v skratke: OLO a.s., pri 

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené 

zmeny podľa časti B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 PERSONÁLNE ZMENY V PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCII MARIANUM – POHREBNÍCTVO 
MESTA BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Teším sa, že má máme nového šéfa OLO 

a poďme ďalej. A poďme na bod číslo deväť.  

Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Prepáčte, tunák bola aj úvodná, tu bol aj úvodný. 

Teda ale myslím, že Táňa Kratochvílová to rovno povie.  

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: 

Nie, nie úvodné. Ale teda áno. Návrh, nový návrh 

uznesenia by som chcela predniesť.  

Takže, tu je. Nový návrh uznesenia zo dňa 25. 3. 

2021,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 242 

za A, berie na vedomie vzdanie sa inžiniera Borisa 

Šramka funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM 

– Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 

osemsto nula 811 02 Bratislava ku dňu 10. 3. 2021.  

a vymenúva pána Martina Ševečka za riaditeľa 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava 

dňom 25. 3. 2021 do dňa vymenovania riaditeľa tejto 

organizácie na základe výberového konania.  

A poprosím, pán primátor, aby si si tento bod prijal 

a autoremedúrou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prijímam si tento bod autoremedúrou.  

Možno zopár slov na objasnenie. Poprosím asi Ivana 

Peschla.  

Všetci viete, že už máme výberové konanie na na na še 

nového šéfa MARIANUM, ale dokým to nezbehne všetko. 

Ivan,  

poprosím ťa. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 243 

Ing. MSc. Ivan   P e s c h l , poverený vedením útvaru 

správy mestských podnikov: 

Dobrý deň prajem vážené poslankyne, vážení poslanci. 

Útvar správy mestských podnikov navrhuje, aby sme sa 

zhostili toho, že sa postaráme o MARIANUM do doby, kedy 

nebude menovaný nový a zvolený nový riaditeľ útvaru 

MARIANUMu (MARIANUM).  

Navrhujeme nominovať kolegu Martina Šebečka, ktorý 

bude doplnený Veronikou Ľahkou a mnou, ktorí mu dáme 

podporu na to, aby bolo MARIANUM profesionálne vedené, aby 

sme mali MARIANUM pod kontrolou, aby sa nám tam nestali 

veci, že sa tam bude obstarávať v rozpore so zákonom 

o obstarávaní, aby sme zabezpečili hladkú prevádzku 

a pochovávanie zosnulých do doby, kým, kým zastupiteľstvo 

nezvolí nového riaditeľa MARIANUMu (MARIANUM). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme na otázky.  

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som možno upozornila, že tam je nejaká chyba. 

Asi nie menujeme pána Števečka, ale poverujeme pána 

Števečka. Taký nejaký preklep je tam v uznesení. 

To je všetko. 

Ďakujem. 

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

podnikov: 

Ja ak k tomu môžem.  

My sme tam práve dali to vymenovanie z toho dôvodu, 

že poveruje väčšinou osoby, ktoré sú zároveň zamestnané 

v príspevkovej organizácii. A tým pádom, že pán Šebeček je 

zamestnancom hlavného mesta, tak ideme do toho, že sa 

vlastne menuje za riaditeľa organizácie, aby bol 

nespochybniteľný jeho výkon štatutára v tejto organizácii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka, povedzte.  

Okej. Dobre.  

Pán poslanec, pán starosta Kuruc,  

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

Ďakujem pekne. 

Ja podporujem takýto návrh aj z tých dôvodov, že 

naozaj MARIANUM je spoločnosť, ktorá hlavne v tejto ťažkej 

dobe má určite toho veľa na robotu a nie je to tam asi 

jednoduché. A takúto spoločnosť, aby sme nechali či už dva, 

alebo tri mesiace bez nejakého vedenia, by bolo naozaj 

komplikované. A keďže výberko na riaditeľa je myslím 9. 4., 

kým všetko zbehne, tak aj tak nový riaditeľ nebude môcť asi 

nastúpiť skôr ako 1. júna.  

Takže na tieto dva mesiace pán eee Peschl má moju 

absolútnu dôveru, keď vybral tohoto človeka, tak si myslím, 

že určite to bude na správnom mieste.  

A musí hlavne MARIANUM obnoviť dôveru, ktorá aj po 

tých článkoch, ktorá bola v médiách, asi nebola teda úplne 

na mieste. A kadečo sa vypráva v MARIANUMe (MARIANUM) 

o personálnych prepojeniach a podobne.  

Takže, vítam takéto. Poďme ďalej to robiť, aby naozaj 

tá dôvera ľudí voči MARIANUMu (MARIANUM) a hlavnému mestu 

bola dobrá. A preto takéto menovanie vítam.  

A ja pevne dúfam, že 9. 4. potom vyberieme riadneho 

riaditeľa, ktorý bude zodpovedne plniť svoje povinnosti 
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a už sa MARIANUMom (MARIANUM) ďalšie dva roky nebudeme 

musieť zapodievať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je veľmi dobré želanie, ktoré by som aj ja chcel, 

aby sa stalo skutočnosťou.  

Ďakujem. 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

(poznámka: počuť spätné väzby) 

Nejako väzby máme. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja som chcel v podstate povedať len toľko, že áno, 

pán, pán riaditeľ Šramko, žiaľ, odchádza na, na pozadí 

určitých nejakých medializovaných informácií. Ja vítam aj 

to, že toto je v podstate normálna kultivovaná cesta, aj 

spôsob ako je možné niektoré veci preveriť, obnoviť dôveru 

verejnosti v organizáciu MARIANUM.  
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Ale keď som povedal á, chcem povedať aj bé. 

Určite organizácia MARIANUM  v minulom kalendárnom 

roku si prešla veľmi náročnou situáciou, keď si zoberieme 

v akej situácii tí ľudia pracovali, v akej situácii a aký 

výzvam museli čeliť v prvej vlne epidémie, v druhej vlne 

epidémie, tak aj to bé chcem povedať, že sa chcem vlastne 

celému tomu kolektívu aj, aj poďakovať za, za to nasadenie, 

ktoré tam mali. A určite, istú časť tej vďaky patrí aj, aj 

odchádzajúcemu pánovi riaditeľovi.  

Takže, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Záhradník. 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegovia,  

tak isto, tri krátke poznámky.  

Asi takisto si myslím, že je rozumné, že tam 

momentálne mesto poverí ako keby menežéra (manažér) nie 

priamo z podniku. To je určite aj zaujímavá konštrukcia, aj 

a je to asi v tejto chvíli dobré rozhodnutie.  
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Na druhej strane chcem povedať, že pán Šramko ako tam 

nebol nejaký zdedený menežér (manažér), ale bol to už ako 

keby výsledok výberových konaní, ktoré sa realizovali za 

tohto vedenia mesta.  

Aj keď viem, že mal nejakým spôsobom skrátený mandát, 

asi to vyplývalo z nejakej možno personálnej neho deficitu 

tých ľudí, ktorí sa prihlásili vtedy do výberového konania, 

ale on už vlastne vtedy prešiel takýmto výberovým procesom. 

A v tejto súvislosti sa chcem spýtať, či sa plánuje, že on 

zostane vlastne naďalej zamestnancom podniku a že či 

zostáva pracovať v MARIANUMe (MARIANUM), alebo odchádza 

úplne mimo podnik?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Poprosím možno pána riaditeľa magistrátu o reakciu. 

Aj o vysvetlenie.  

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

Áno, ďakujem veľmi, ďakujem. 

Na tú prvú časť. Samozrejme, ako pán Záhradník 

povedal, tak pán Šramko bol vlastne poverený, ale už bol 
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zvolený na jeden rok. Tak ste to aj vy ako zastup 

zástupcovia poslanci schválili.  

A tá druhá vec.  

Áno, pán Šramko má normálne pracovnú zmluvu, tak ako 

ste vy po, on neprišiel akože mimo organizácie, on bol 

predtým zamestnancom MARIANUM, takže zostáva, zostáva na 

pozícii, alebo vráti sa na pozíciu, na ktorú má ako keby 

svoju pracovnú zmluvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Vzhľadom na to, že predkladateľ prečítal ten návrh 

uznesenia priamo v diskusii a mali to možnosť všetci počuť, 

aj verejnosť, tak nebudem to opakovať, len poviem teda že 

dochádza k zmenám zmeny v príspevkovej organizácii 

MARIANUM, tak ako boli uvedené.  
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A môžte dať o tom návrhu hlasovať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9-Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 Prítomní: 40 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

O. Kríž  P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Borisa Šramka funkcie riaditeľa mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 

17330190, ku dňu 10. 03. 2021. 

 

B. vymenúva 

Martina Ševečka za riaditeľa príspevkovej organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo 

námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, dňom 25. 03. 
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2021 do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie na 

základe výberového konania. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9A PERSONÁLNE ZMENY V PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCII METROPOLITNÝ INŠTITÚT 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo mmm deväť A, to je Personálne 

zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút 

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 návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

vymenúva magistra Jana Mazúra, péhádé (PhD.) za riaditeľa  
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príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy, 

Primaciálne námestie a tak ďalej, dňom 1. 5. 2021. 

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 štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9A- Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 
Metropolitný inštitút Bratislavy 

 

 Prítomní: 41 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný 

inštitút Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

vymenúva 

Mgr. Jána Mazúra, PhD., za riaditeľa príspevkovej 

organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 257 

Metropolitný inštutút Bratislavy, Primaciálne námestie č. 

1, 814 99 Bratislava, IČO 52324940, dňom 01. 05. 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
STARÉ MESTO, NÁRODNEJ BANKE 
SLOVENSKA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, poprosím Táňu Kratochvílovú, aby to na 

chvíľku prevzala.  

Bod desať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Bod číslo desať, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom pozemku v katastrálnom 

území Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom 

v Bratislave. 
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Len sa spýtam. Bolo s úvodným, či bez?  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 

Chcela by som poprosiť o podporu tohto bodu. Je to 

výsledok rokovaní, ktoré sa prebehli na úrovni Národnej 

banky Slovenska z hlavného mesta a Starého Mesta. Jedná sa 

o zveľadenie verejného priestoru, ktorý je okolo tejto 

budovy. A Národná banka Slovenska ako významný aktér 

v území má týmto spôsobom záujem v podstate priniesť 

prospech mestu na náklady Národnej banky Slovenska s tým, 

že v súlade s manuálom verejných priestranstiev, alebo 

manifestom verejných priestranstiev zhotovilo projekt, 

ktorý potrebuje teraz vlastne schváliť a zrealizovať.  

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. 

Asi s faktickou sa prihlásil pán poslanec Grendel. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja mám len veľmi krátku otázku. 

V blízkosti národnej banky a celého tohto areálu sa 

nachádza aj tá plocha, ktorú poznáme z rozpočtu Bratislavy 

ako parkovisko Slovanská. A chcem sa opýtať, že čo je tam 

nové? Či sa už posúva ten projekt niekam, pretože v médiách 

boli avizované aj nejaké developerské projekty finančnej 

skupiny Penta tiež v tejto lokalite.  

Takže by ma zaujímalo, či to parkovisko je ešte 

reálne, alebo aké sú zámysly s tou plochou? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi kolegovia, ktorí predkladali ten materiál, nemajú 

toľko informácií ako ja, ale ja tiež nemám všetky. 
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Ale áno, tento projekt už tu bol na pripomienkovanie. 

Momentálne vám neviem povedať v akom štádiu sa nachádza. 

Ale rokovania o konkrétnom projekte v tomto území už 

prebiehajú.  

Pán poslanec,  

môžeme vám dodatočne tie informácie dodať. 

Pán poslanec Berka,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel len povedať, že na finančnej komisii, 

kde sme sa týmto bodom zaoberali, mali sme možnosť 

oboznámiť sa aj s vizuálnou podobou toho projektu, čo 

považujem teda vždy za dôležité.  

A a teda, chcem len vyjadriť moje potešenie nad tým, 

že, že teda v prípade teda schválenia môže dôjsť 

k revitalizácii toho priestoru pred národnou bankou, ktorý 

doteraz nebol teda reprezentatívny a, a ja teda ako 

poslanec za Staré Mesto, ale aj ako bratislavský poslanec 

to, toto vítam, pretože v tejto lokalite je to dosť 

potrebné a a mám z toho aj radosť.  
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Takže, podporím tento (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) bod programu a takisto k tomu vyzývam aj ostatných. 

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. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem. 

Ja len keď tam vidím dve alternatívy, tak hneď sa 

pýtam, že ktorá teda bude preferovaná, keď budeme hlasovať?  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja poprosím spracovateľa. Alebo predkladateľa 

materiálu.  
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

No tak za sekciu správy nehnuteľností preferujeme 

alternatívu jeden, to je jedno euro za rok za celý predmet 

nájmu.  

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. 

Diskusiu ukončujem. Nikto ďalší nie je prihlásený.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať, ja prosím všetkých, aby si 

skontrolovali pripojenie, lebo ideme hlasovať o osobitných 

zreteľoch, čiže tri pätiny všetkých poslancov, schvaľovať 

návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, 

spolu vo výmere deväťstoštyridsaťštyri metrov štvorcových 

Národnej banke Slovenska, a teda v alternatíve jedna za 
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cenu, alebo za nájomné jeden, jedno euro na rok za celý 

predmet nájmu a s tou podmienkou, ktorá je uvedená v 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. 

Za štyridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a jeden  nehlasoval. 

Prítomných štyridsaťdva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.10- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom 
v Bratislave 

 
alternatíva I. 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský  

 

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, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 
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majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21736/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 213 m², 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8067 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 23 m², 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8056/15 – ostatná 

plocha vo výmere 10 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/12 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 170 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8073/3 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 128 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8071 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 163 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21737/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21725/6 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/2 – ostatná 

plocha vo výmere 24 m², 

a zapísaných na LV č. 8925: 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/1 – 

ostatná plocha vo výmere 89 m², 
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- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8067 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 9 m², 

- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8070 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 7 m², 

- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8071/200 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 18 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 8072 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 2 m², 

spolu vo výmere 944 m², Národnej banke Slovenska so sídlom 

na ulici Imricha Karvaša 1 v Bratislave, IČO 30844789, za 

účelom revitalizácie a úpravy predpolia a okolia budovy 

Národnej banky Slovenska, opravy spevnených plôch, novej 

úpravy mestskej zelene, 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 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, spolu vo výmere 944 m², Národnej banke 

Slovenska ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
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ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 

na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy z dôvodu, že Národná banka Slovenska pripravuje 

revitalizáciu predpolia budovy na ulici Imricha Karvaša 1, 

kde má sídlo, pričom pôjde o úpravu a obnovu verejných 

priestorov, zväčša na pozemkoch vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktoré nie sú oplotené a slúžia širokej 

verejnosti. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
STAVBY GARÁŽE SO SÚPIS. Č. 8927 NA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 
PARC. Č. 275/14, HANE NAŇOVEJ 

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 jedenásť, Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa stavby garáže 

v katastrálnom území Ružinov Hane Naňovej. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Toto je, toto je bod, ktorý komisia finančnej 

stratégie v podstate začala prerokovávať, avšak vzhľadom na 

niektoré ďalšie, ďalšie podklady, ktoré by sme potrebovali 

aj s ohľadom na potrebu eee zjednotenia postupu pri predaji 

stavby a pri predaji pozemku mestskou časťou, tak komisia, 

komisia prerušila rokovanie o tomto bode do ďalšieho 

mesiaca.  

Takže, ja by som chcel teda pekne poprosiť 

predkladateľa, keby sme tento bod mohli stiahnuť s tým, že 

by sa objavil na budúcom, na, na budúci mesiac na 

zastupiteľstve. 

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

Okej. Takže keď je tak takáto požiadavka zo strany 

komisie, tak samozrejme, že jej vyhovieme a dorokujeme tie 

nezrovnalosti. 
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Takže, sťahujem ten bod.  

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. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5211/5, PRE 
SPOLOČNOSŤ VODOTIKA – MG SPOL. 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: 

Takže budeme pokračovať ďalším bodom a je to bod 

číslo trinásť, Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v 

Bratislava, v katastrálnom území Petržalka, pre spoločnosť 

VODOTIKA – emgé (VODOTIKA – MG) spoločnosť s ručením 

obmedzným, obmedzeným so sídlom v Bratislave. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Takisto bod, uznesenie, návrh uznesenia k bodu číslo 

trinásť, a to isté vlastne platí aj k bodu číslo štrnásť, 

prerokovala finančná komisia. Je tam takisto alternatíva 

jeden a alternatíva dva. Odporučenie bolo na alternatívu 

jeden. 

Takže, odporúčam hlasovať za alternatívu jeden ako 

prvú. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, tak poprosím 

návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Že aj po vyjadrení v rámci rozpravy, budeme 

schvaľovať po prerokovaní materiálu najskôr alternatívu 

číslo jedna.  

Čiže, schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom  šiestich častí pozemku v katastrálnom území 

Petržalka spoločnosti VODOTIKA – emgé (VODOTIKA – MG) 

spoločnosť s ručením obmedzeným za účelom vybudovania 

technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou 

polyfunkčného domu VODOTIKA na Bosákovej ulici v Bratislave 

v zmysle tom, ako je navrhnuté v uznesení,  

čiže na dobu určitú pokiaľ ide o ostrovček, chodníky 

a tak ďalej za tridsať euro na meter štvorcový za rok,  

na dobu neurčitú takisto, pokiaľ ide o kontajnerové 

stojisko, tridsať euro na meter štvorcový, za meter 

štvorcový na rok,  

a potom je tam suma päť euro za meter štvorcový na 

rok 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Podľa alternatívy čí 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 273 

Predseda návrhovej komisie 

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

od nadobudnutia kolaudačného rozhodnutia a s tými 

podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

Zase to 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 tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťdva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 13-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA – 

MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 
 

alternatíva č. I. 
 

 Prítomní: 42 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

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

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA – 

MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 276 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom šiestich častí 

pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV 

č. 2021, parc. č. 5211/5 – zastavaná plocha a nádvorie, 

prvá časť vo výmere 164 m² – Chodníky, druhá časť vo výmere 

97 m² – Zelené plochy, tretia časť vo výmere 53 m² – Nika 

pre OLO, štvrtá časť vo výmere 53 m² – Ostrovček, piata 

časť vo výmere 26 m² – Kontajnerové stojisko, šiesta časť 

vo výmere 90 m² – Komunikácia, celkove vo výmere 483 m², 

spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 

7 v Bratislave, IČO 35761806, za účelom vybudovania 

technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou 

Polyfunkčného domu VODOTIKA na Bosákovej ulici v 

Bratislave, 

na dobu určitú do odovzdania vybudovaných objektov do 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 31. 12. 

2023, za nájomné pre ostrovček, chodníky, komunikáciu a 

zelené plochy: 

30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 

konca mesiaca, v ktorom príde k bezodplatnému odovzdaniu 

stavebných objektov (Ostrovček, Chodníky, Komunikáciu, 

Zelené plochy) do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, 

najneskôr do 31. 12. 2023, čo predstavuje pri výmere 404 m² 

ročne sumu 12 120,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 11 – 

stavebná činnosť), 
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na dobu neurčitú, za nájomné pre kontajnerové stojisko a 

Niku pre OLO: 

30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 

konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 

stojisko a Niku pre OLO), čo predstavuje pri výmere 79 m² 

ročne sumu 2 370,00 Eur,  

5,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 

stojisko a Niku pre OLO), čo predstavuje pri výmere 79 m² 

ročne sumu 395,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Nájomné zmluvy budú s nájomcom podpísané do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné 

zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5211/5 vo výmere 483 m², bez 

zmluvného vzťahu, za obdobie od 17. 06. 2019 

(zahájenie stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy 

sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 30 dní od účinnosti 

nájomnej zmluvy v súlade s rozhodnutím č. 33/2015 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny 

predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto 

sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho 

užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za 

urovnané. 

Navrhovaný nájom šiestich častí pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5211/5 pre spoločnosť VODOTIKA – MG 

spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie 

technickej infraštruktúry bezprostredne súvisí s 

realizáciou stavby „Polyfunkčný dom Vodotika“, budovanej na 

pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislavy vyjadrilo 

súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ 

nemôže vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom ako 

cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a 

súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na 

základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k 

pozemku v konaní pred stavebným úradom 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 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5393/1, PRE 
SPOLOČNOSŤ VODOTIKA – MG SPOL. 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: 

Bod číslo štrnásť je Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom častí pozemku 

v katastrálnom území Petržalka  pre spoločnosť VODOTIKA – 

em gé (VODOTIKA MG) spoločnosť s ručením obmedzením 

so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Takisto vzhľadom na to, že bolo avizované, že je 

preferovaná alternatíva jedna, tak budeme hlasovať o nej. 
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Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom štyroch 

častí pozemku v katastrálnom území Petržalka spoločnosti 

VODOTIKA – em gé (VODOTIKA – MG) esero (s. r. o) za účelom 

vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej 

s výstavbou Polyfunkčného komplexu Bosákova 

ulica, Bratislava, IV. etapa, sekcia cé (C) v tom zmysle, 

v akom či už na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. Je to 

uvedené v návrhu uznesenia a s podmienkami, ktoré sú 

takisto uvedené v návrhu uznesenia.  

Je potrebné hlasovať tro tromi pätinami 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.) 

Ženský hlas: 

Pán Buocik, pri každom hlasovaní máš vypnutú kameru. 
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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: 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Áno, poprosím, aby všetci v čase hlasovania mali 

zapnuté kamery.  

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.14-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA – 

MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 
 

alternatíva I. 
 

 Prítomní: 42 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA – 

MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom štyroch 

častí pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5393/1 – ostatná plocha, 

prvá časť vo výmere 201 m² – Parkoviská (15 ks), druhá časť 

vo výmere 75 m² – Chodníky, tretia časť vo výmere 36 m² – 

Zeleň, štvrtá časť vo výmere 2 m² – Kontajnerové stojisko, 
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celkove vo výmere 314 m², spoločnosti VODOTIKA - MG spol. 

s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, 

za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej 

s výstavbou Polyfunkčného komplexu Bosákova ulica, 

Bratislava, IV. etapa, sekcia C, 

na dobu určitú do odovzdania vybudovaných objektov do 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 

31. 12. 2023, za nájomné pre parkoviská, chodníky a zeleň 

30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

do konca mesiaca, v ktorom príde k bezodplatnému odovzdaniu 

stavebných objektov (Parkoviská, Chodníky, Zeleň) 

do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr 

do 31. 12. 2023, čo predstavuje pri výmere 312 m² ročne 

sumu 9 360,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná 

činnosť), 

 

na dobu neurčitú, za nájomné pre kontajnerové stojisko: 

30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 

konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 

stojisko), čo predstavuje pri výmere 2 m² ročne sumu 60,00 

Eur, 

5,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 
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stojisko), čo predstavuje pri výmere 2 m² ročne sumu 10,00 

Eur, 

s podmienkami: 

1. Nájomné zmluvy budú s nájomcom podpísané do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné 

zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 vo výmere 314 m², bez 

zmluvného vzťahu za obdobie od 20. 06. 2019 (začatie 

stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 

Eur/m²/rok v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej 

zmluvy v súlade s rozhodnutím č. 33/2015 primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 

sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 

za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky 

vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez 

právneho dôvodu považujú za urovnané. 

Navrhovaný nájom štyroch častí pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG 

spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie 

technickej infraštruktúry a verejného osvetlenia 

bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný 

komplex Bosákova ulica, Bratislava, IV. etapa, sekcia C v 

Bratislave“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto 

SR Bratislava vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z 

dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať 

iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť 

prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou 

preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným 

úradom 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 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, NA VYBUDOVANIE A UŽÍVANIE 
NOVÝCH VSTUPOV K BYTOVÝM DOMOM 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 pätnásť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom pozemkov v katastrálnom 

území Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 

bytovým domom v Bratislave. 

Bez úvodného slova a 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 ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí 
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pozemkov v katastrálnom území Petržalka, jednak je to 

parcela 4866 , tam je suma dvanásť Euro,  

parcela 4583/1, tam je celková suma deväťdesiat euro, 

po parcela 5449/1, tam je stoštyridsaťštyri euro,  

parcela 5455, sedemdesiatdva euro,  

parcela 1747/1, päťdesiatštyri euro  

a s podmienkami, ktoré s, alebo s podmienkou, ktorá 

je uvedená v návrhu uznesenia.  

Takisto sa vyžaduje tri pätiny všetkých poslancov na 

odsúhlasenie.  

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 štyridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 15- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 

bytovým domom v Bratislave 
 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí 

pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka: 

1. parc. č. 4866 – zastavané plochy a nádvoria, dve časti 

vo výmere 2 x 1 m², celkove 2 m², pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Röntgenova 2 a 

4, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom 

Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom 

vybudovania a užívania dvoch schodov k zadným vstupom 

bytového domu Röntgenova 2 a 4, súpis. č. 1176, na 

pozemkoch parc. č. 4859 a parc. č. 4860, na dobu 

neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje 

pri celkovej výmere 2 m² ročne sumu 12,00 Eur; 

2. parc. č. 4583/1 – ostatné plochy, tri časti vo výmere 

3 x 5 m², celkove 15 m², pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Vavilovova 2, 4 a 

6, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom 

Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom 

vybudovania a užívania troch nájazdových rámp k 

hlavným vstupom k bytovému domu Vavilovova 2, 4 a 6, 

súpis. č. 1180, na pozemkoch parc. č. 4491, parc. č. 
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4492 a parc. č. 4493, na dobu neurčitú, za nájomné 

6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 15 

m² ročne sumu 90,00 Eur; 

3. parc. č. 5449/1 – zastavané plochy a nádvoria, tri 

časti vo výmere 3 x 8 m², celkove 24 m², pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Šusteková 25, 27, 29, 31, v zastúpení Bytové družstvo 

Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 

00169765, za účelom vybudovania a užívania troch 

nájazdových rámp k prednému vchodu bytového domu 

Šusteková 27, 29, 31, súpis. č. 2690, na pozemkoch 

parc. č. 5452, parc. č. 5451 a parc. č. 5450, na dobu 

neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje 

pri celkovej výmere 24 m² ročne sumu 144,00 Eur; 

4. parc. č. 5455 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je 

súčasťou pozemku „E“ KN parc. č. 5956/1 – ostatné 

plochy, časť vo výmere 12 m², pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Šusteková 25, 27, 

29, 31, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so 

sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za 

účelom vybudovania a užívania nájazdovej rampy k 

zadnému vchodu bytového domu Šusteková 25, súpis. č. 

2690, na pozemku prac. č. 5453, na dobu neurčitú, za 

nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 12 

m² ročne sumu 72,00 Eur; 
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5. parc. č. 1747/1 – ostatná plocha, časť vo výmere 9 m², 

pre Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v 

Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a 

užívania prístupového chodníka z existujúceho chodníka 

k administratívnej budove Bytového družstva Petržalka, 

súpis. č. 1049, na pozemkoch parc. č. 1747/2 a parc. 

č. 1748, na Budatínskej 1 v Bratislave, na dobu 

neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje 

pri výmere 9 m² ročne sumu 54,00 Eur; 

s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná 

zmluva podľa bodov 1 – 5 uznesenia v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti 

stratí platnosť. 

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o 

vybudovanie a užívanie nových vstupov pre obyvateľov 

bytových domov v správe žiadateľov, nakoľko žiadatelia si 

nemôžu zabezpečiť tento prístup iným spôsobom ako cez 

pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Žiadatelia preukážu nájomnou zmluvou svoj vzťah k pozemku v 
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konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. DÚBRAVKA A PETRŽALKA, POD 
KONTAJNEROVÝMI STOJISKAMI 

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 šestnásť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemkov 

v katastrálnom území Dúbravka a Petržalka 

pod kontajnerovými stojiskami. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak prosím 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 častí 

pozemkov v Bratislave za účelom vybudovania, rekonštrukcie 

a užívania kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za 

nájomné päť na me, za meter štvorcový na rok, a to: 

jednak v katastrálnom území Dúbravka, je to parcela 

číslo 3044, 

potom v katastrálnom území tak isto Dúbravka, parcela 

3044 ale s inou výmerou, v prvom prípade to bolo dvadsaťtri 

metrov štvorcových, teraz osemnásť metrov štvorcových 

a po tretie v katastrálnom území Petržalka, parcela 

číslo 1203, tam je výmera dvadsaťštyri metrov štvorcových  

a s tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia,  

pričom sa tiež vyžaduje tri pätiny všetkých poslancov 

na schválenie 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: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.16- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 
 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady 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. Dúbravka, parc. 

č. 3044 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m², 

zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Drobného 4, v 

zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., so 

sídlom Drobného 27 v Bratislave, IČO 35828994, 

2. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 3044 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², 

zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov bytov a 
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nebytových priestorov bytového domu Drobného 6, v 

zastúpení Správcovské bratislavské družstvo so sídlom 

Drobného 27 v Bratislave, IČO 35803843, 

3. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. 

č. 1203 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m², 

zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Osuského 2, 4, 6, 

v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom 

Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, a pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Osuského 30, v zastúpení Bytospráva, s.r.o., so sídlom 

Nobelova 1 v Bratislave, IČO 31357407, 

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 až 3 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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob 
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prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom 

charakterizujú, by nebol účelný. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE PLAVÁRNE 
PASIENKY (ETAPA Č. 1) – PREDLOŽENIE 
ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK DO VÝZVY FONDU NA PODPORU 
ŠPORTU Č. 2020/001 

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 sedemnásť, Rekonštrukcia kanalizácie 

Plavárne Pasienky, etapa číslo 1, predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu 

športu číslo 2020/001. 

Takisto otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím 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 

Po A, berie na vedomie informáciu o príprave 

projektového zámeru s cieľom predloženia žiadosti 

o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu 

športu číslo 2020/001 do 31. marca 2021, 

a po bé (B), schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania 

projektu rekonštrukcie kanalizácie Plavárne Pasienky, 

predkladaného do výzvy Fondu na podporu športu zo zdrojov 

hlavného mesta vo výške stojednatisícstosedem Eur aj 

dvadsaťdva eurocentov, predstavujúcich päťdesiat percent 

z celkových nákladov projektu.  

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.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.17- Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky 
(etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 

 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  
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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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 

výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o príprave projektového zámeru s cieľom 

predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy 

Fondu na podporu športu č. 2020/001 do 31. 03. 2021. 

 

B. schvaľuje 

zabezpečenie spolufinancovania projektu rekonštrukcie 

kanalizácie Plavárne Pasienky, predkladaného do výzvy Fondu 

na podporu športu č. 2020/001, zo zdrojov hlavného mesta SR 

Bratislavy v sume 101 107,22 Eur, predstavujúcich 50 % z 

celkových nákladov projektu. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOHODY 
O PRISTÚPENÍ PARTNERA A ZMENÁCH 
K PARTNERSKEJ DOHODE V RÁMCI 
PROJEKTU URBAN M - URBAN 
MANUFACTURING STIMULATING INNOVATION 
THROUGH COLLABORATIVE MAKER SPACES 
PROJECT 

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, Návrh na schválenie Dohody o pris 

pristúpení partnera a zmenách k Partnerskej dohode v rámci 

projektu Urban en, Urban, nebudem to celé čítať, 

stimulejting inovejšn troud kolaborejt mejkr spejsis 

proudžekt (Urban M - Urban Manufac turing Stimulating 

Innovation Through Collaborative Maker Spaces project). 

Takže bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

Nechcem zdržiavať, ale rád by som sa opýtal, lebo eee 

je to, to vzácne, že sa zaoberáme na zastupiteľstve aj 

činnosťou mesta v určitých projektoch takého medzinárodného 
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charakteru, tak len či by nám predkladateľ, alebo 

spracovateľ vedel v stručnosti aj povedať, že aký je prínos 

účasti nášho mesta v tomto konkrétnom projekte a teda, čo 

môžme čakať v najbližšej budúcnosti také uchopiteľné, aby 

sme si to aj vedeli predstaviť, že, že má zmysel tam byť? 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. Ja sa práve pozerám, že kto je predkladateľ 

materiálu. Poprosím. Neviem to teraz nájsť.  

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

Pani Sláviková by tu mala byť pri pripravená. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Pani Sláviková, nech sa páči. 

JUDr. Andrea   D e r f é n y i o v á ,  oddelenie 

implementácie externého financovania: 

Dobrý deň. 

Pokiaľ môžem ja. Som Andrea  
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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. 

JUDr. Andrea   D e r f é n y i o v á ,  oddelenie 

implementácie externého financovania: 

Derféniová.  

A ja som v podstate tiež sa podieľala na tomto 

materiáli, takže stručne k projektu. 

Hlavným prínosom je to, aby sa Bratislava mohla 

zapojiť viac do takých inovačných postupov a prístupov.  

Základom bolo aj vytvorenie Akčného plánu. A na tomto 

sa v podstate spolupodieľalo aj mesto Bratislava. A takým 

prvotným výstupom je vytvorenie mestského laboratória, 

ktoré už začína mať prvé také nejaké prvé projekty. 

Zbierame dáta a podobne.  

Takže skôr je to o to, aby bolo mesto Bratislava viac 

inovačné a viac k takej rozvinutej Európe, aby sme sa 

vlastne sa nejakým spôsobom dopracovali.  

Čiže všetko je v podstate akoby príprava pre tie 

ďalšie väčšie projekty v inováciách, v nových postupoch, 

prístupoch a technológiách.  
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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 Vetrák,  

stačila takáto reakcia?  

Ďakujem. 

Takže, poprosím návrhovú komisiu.  

Nikto ďalší sa neprihlásil.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje dohodu o pristúpení partnera a zmenách 

k partnerskej dohode v rámci projektu Urban em, čiže Urban 

menefekčirins stimulajtin inovejšn tru kolaborativ mejkr 

spejs proudžekt (Urban M – Urban Manufacturing Stimulating 

Innovation Through Collaborative Maker Spaces project).  

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasovali siedmi poslanci. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.18- Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera 
a zmenách k Partnerskej dohode v rámci  

projektu Urban M - Urban 
ManufacturingStimulatingInnovationThroughCollaborativeMaker

Spaces project 

 Prítomní: 41 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 7 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  NEHLASOVAL D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

O. Kríž ZDRŽAL SA P. Pilinský  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách 

k Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M - Urban 

Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative 

Maker Spaces project 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dohodu o pristúpení partnera a zmenách k partnerskej dohode 

v rámci projektu Urban M – Urban Manufacturing Stimulating 

Innovation Through Collaborative Maker Spaces project. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 
REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 A 
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014 – 2020 

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 devätnásť. Informácia o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 

predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 až 2020 a IROP 2014 až 2020. 

Bez úvodného slova a otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Aha, už viem. Dobre. Mám tu takú poznámku. Už som sa 

bál, že sa nestihnem sa prihlásiť. 
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Chcem sa opýtať. Tam sa spomína ohľadne teda tej 

južnej trasy, alebo električky v Petržalke, že bolo 

potrebné až trikrát predlžovať termín na verejné 

obstarávanie na to, aby sa mohli uchádzači prihlásiť vo 

verejnom obstarávaní. Ale nie je tam spresnené, nakoniec to 

asi nie je povinnosť, že z akých dôvodov to tak bolo? Lebo 

to sa začínalo niekedy ešte v októbri minulého roka a ten 

posledný predĺžený termín bol 15. marec tohto roka. Teda, 

že čo bolo dôvodom, že sa to až trikrát?  

Na prvý pohľad by sa mi zdalo, že asi sa nikto 

neprihlásil. Ale možnože tam  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie, nie, nie. Nie.  

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

iný problém. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja to vysvetlím.  
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Tam bola možnosť, samozrejme, klásť otázky v rámci 

tohoto, tejto časti verejného obstarávania. A samozrejme, 

keď dostali tí dotazujúci sa odpoveď, tak sme mali takisto 

dostať určitý čas na to, aby potom na základe tých odpovedí 

vedeli pripraviť svoju ponuku. Toto sa nám zopakovalo 

naozaj veľakrát.  

Ja len pre informáciu. Kolegovia reagovali asi na 

tisícpäťdesiat takýchto dotazov a otázok. Čiže, bol to 

pomerne náročný proces.  

Ale súčasne naozaj sme mali záujem na tom, aby všetci 

dostali aj čas na to, aby na základe odpovedí vedeli 

správne reagovať. To bol ten dôvod.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Veľmi pekne. 

Ja som si prečítal so záujmom tento materiál a môžem 

povedať, že ako, teší ma na jednej strane, že niektoré veci 

boli realizované, niektoré sa realizujú, niektoré sú predo 

dvermi, ale musím povedať, že naše mesto sa, ako vidí snáď 

každý, naše mesto sa rozvíja podstatne rýchlejšie, ako sa 

rozvíja jeho dopravná infraštruktúra. A to nie je problém 
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tohto zastupiteľstva, alebo tohto primátora, to je problém, 

možno posledných tridsiatich rokov Bratislavy. 

Chcem preto naozaj vyzvať na to, že musíme trošku 

pridať, musíme, musíme dohnať aj ten investičný dlh mesta. 

máme tam nejaké, nejaké dve, tri veci, ktoré sa snažíme 

vybudovať na tos, na to upneme všetky kapacity. Ale vlastne 

ako keby nám uteká ten ďalší rozvoj tej Bratislavy.  

Ja by som naozaj bol veľmi rád, keby sme sa začali vo 

veľmi blízkej dobe rozprávať o predĺžení električky aspoň 

na Bory. Keby sme sa začali zaujímať aj o severozápad 

Bratislavy, kde teda zas zastupujem obyvateľov Devínskej 

Novej Vsi, pretože tam naozaj nám tam vzniká jedno obrovské 

megasídlisko niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí, ktorí 

budú potrebovať dopravnú obslužnosť. A pokiaľ nezačneme 

teraz, tak nás to, tak nás to v budúcich rokoch dobehne.  

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

Ďakujem peň, ďakujem pekne, pani námestníčka.  

Ja ak teda tomu dobre rozumiem, tak tento materiál 

predkladáme v tomto zastupiteľstve prvýkrát. Je to tak?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja  poprosím, aby spracovateľ zareagoval, ale podľa 

môjho názoru nie.  

RNDr. Mgr. Viera   S l á v i k o v á ,  poverená vedením 

oddelenia implementácie externého financovania: 

Dobrý deň. 

Ja by som zareagovala, ak môžem. 

Tento materiál sa dáva na ročnej báze a vlastne 

odzrkadľuje ten ročný progres pri príprave a realizácii 

projektov týchto dvoch operačných programov.  

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

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

Ne neviem či môžem teda pokračovať. Eee, eee, ďakujem 

pekne.  

Eee, eee, ja som teda veľmi rád, že ten materiál, 

eee, ten materiál vznikol. Priznám sa, že teda eee na 

rozdiel od predrečníka, jas, jas, ja som, sa mi nepodarilo 

si ten materiál prečítať. Samozrejme, ja tak urobím.  

Ja som sa ozval skôr v tej súvisloati, že na tom 

minulom zastupiteľstve, a myslím že, pani námestníčka, tiež 

vy ste v tom momente viedli zastupiteľstvo, sme hovorili 

o tom, že my ako keby bolo by dobré, ak by zastupiteľstvo 

bolo informované o tých, o tých nosných veciach, ktoré eee 

sa aj v dlhodobom horizonte v meste plánujú, aby boli 

informovaní v akom stave prípravy tá eee, ten ktorý projekt 

je.  

Ja môžem povedať, že otvorili sme už túto debatu aj 

na komisii dopravy, kde bol nám predložený teda nejaký 

materiál, ktorý bez ďalšieho pýta si dopracovanie. Ale tak 

sme sa aj na, na komisii dopravy dohodli.  
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Ja by som možno bol rád, ak by, ja rozumiem teda, že 

tento materiál je naviazaný na eurofondy a má teda svoj 

nejaký osobitný režim, ale tak, ako som hovoril na tom 

predchádzajúcom zastupiteľstve, ja by som bol veľmi rád, 

keby sme rovnaký rozsah informácií aký dostávame o projekte 

petržalskej električky, aby sme rovnaký eee mmm, rovnakým 

spôsobom dostávali informácie aj o tých ďalších nosných 

veciach.  

Už, už Rasťo Tešovič hovoril, napríklad, o tých 

Boroch. Samozrejme, mňa, mňa najviac zaujíma tá Ružinovská 

radiála. Ale hneď by mi tu napísal správu kolega eee Peter 

Pilinský z Rače. Skrátka, ako keby tých problémov po meste 

je niekoľko. Ja sa len uchádzam o to, aby sme v spolupráci, 

samozrejme, s pani námestníčkou, v spolupráci s, 

s oddelením stratégie dopravy už na budúce zastupiteľstvo 

pripravili taký materiál, kde sa naozaj dozvedia poslanci 

a v konečnom dôsledku teda aj široká verejnosť o tom, 

v akom stave prípravy je rekonštrukcie Ružinovskej radiály, 

Vajnorskej radiály, Račianskej radiály, predĺženie, 

predĺženie Dúbravsko-Karloveskej radiály, v akom stave je 

príprava tej eee, Martin Kuruc, počúvaj dobre, Vrakúnsko-

Podunajsko Biskupickej radiály a aby, aby sme tam naozaj 

vedeli prípadne zabrať, ak v niektorých, v niektorých tých 

projektoch nebudeme, nebudeme dostatočne, nebudeme 

dostatočne eee eee rýchli.  
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A teda, toto som hovoril len o tej koľajovej  

doprave. Samozrejme, ten materiál, ktorý nám bol predložený 

na komisiu dopravy, on hovorí aj o iných, o iných 

projektoch dlhodobých, ktoré v tomto bra, v tomto meste sa 

už desiatky rokov, desiatky rokov sa snaží mesto ich 

vybudovať a nedarí sa mu to. (gong)  

Ale veľmi sa uchádzam o to, ak pani námestníčka mi dá 

nejaký termín, aby sme, aby sme takýto materiál pripravili 

a nepátrali po tých informáciách nejak tak pomimo.  

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: 

Á áno. Ja len k tomu jednu poznámku.  

Ste vymn vymenovali aj stavby, ktoré sa pripravujú 

v rámci tohto materiálu, aj sú informácie,  

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

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

áno, to sú tie, ktoré sú z európskych zdrojov 

financované. 

Ja neviem, mne to tak vychádza, že by ste mali 

predložiť nejaký návrh uznesenia, o ktorom by sme mali 

hlasovať, ak chcete, aby takéto materiály boli predkladané 

do zastupiteľstva. Alebo môže tomu potom predísť aj nejaká 

diskusia najprv medzi nami dvoma. Už ako sa rozhodnete, pán 

poslanec.  

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

Môžem, Táňa, do toho vstúpiť?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, nech sa páči. 

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

Prepáčte, iba, iba tak by som.  

Povedzme si to, toto na dopra, na komisii dopravy, že 

aký typ materiálu, aké informácie potrebujete, lebo aj ten 
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váš návrh, pán poslanec, eee smeruje k tomu, že vlastne 

zastupiteľstvo, ďalšie zastupiteľstvo je o mesiac a do toho 

sú sviatky, takže viete, že už len aj samotný proces 

a lehoty, ktoré tam plynú by znamenalo, že kolegovia budú 

mať možno týždeň na vypracovanie nejakého komplexného 

materiálu. Čo mi teda príde ako keby, viete že, veľmi 

zaťažujúce v tomto čase, keď naozaj šlapeme na mnohých 

projektoch.  

Skúsme si dať možno na komisii dopravy diskusiu 

k tomu, že aké typy informácií potrebujete a na akej, akej 

báze, ako často? Lebo viete, že aby sme nešli teraz že tam 

dáme do do toho, do toho dáme všetko a teraz tá úroveň 

rozpracovanosti jednotlivých projektov je rôzna.  

Takže skúsme. Poprosím teda aj Táňu Kratochvílovú, že 

na najbližšej doprave komisie, ja tam tiež prídem 

a prejdime si aj so sekčným šéfom pánom Jašíčkom, že aké 

veci, aké informácie máme. Ako vám ich vieme poskytovať, 

aby ste boli informovaní.  

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

Áno, ďakujem pekne, pán riaditeľ. 

Aj. Áno, myslím si, že, že si rozumieme. Ja, ja skôr 

by som ale preferoval to, že ešte pred tou samotnou 

komisiou dopravy dať, dať nejaký návrh na stôl. A práve. 

Lebo vzniklo to tak, že ja som minule chcel tento návrh 

predložiť v rámci bodu Rôzne, kde teda sme si potom 

povedali, že prejdeme si to na komisii. Na komisii naozaj 

prišiel nejaký materiál, ale ten materiál pýta si pomerne 

zásadné dopracovanie. A teraz teda uplynul opäť nejaký čas, 

ale ja naozaj by som poprosil, možno v trojici, možno 

v trojici spolu s s predsedom komisie dopravy, ak si na to 

nájde čas, možno nejakú polhodinu, kde si povieme 

a zadefinovať si to a už prísť s návrhom, s konkrétnym 

návrhom na komisiu dopravy.  

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 Laloč, Lamoš,  

nech sa páči. 
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Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nedá mi nereagovať.  

Moji predrečníci to už spomenuli. Treba celú koľajovú 

dopravu v meste riešiť komplexne a začať sa tomu skutočne 

venovať, pretože čas plynie. 

A boli spomenuté radiály a predĺženie Kar, Dúbravsko-

Karloveskej smerom na Lamač Bory a Devínsku. Dneska je na 

stole reálny projekt predĺženie Petržalky, dlhodobejší. Ale 

treba sa skutočne venovať aj tým Podunajským Biskupiciam 

a Vrakuni. Je tam okolo do päťdesiattisíc obyvateľov priamo 

dotknutých a ďalší sú na trase. Sú to zamestnanci Slovnaftu 

a samozrejme, keďže sa jedná o okrajovú mestskú časť 

z južnej strany, tak je to strašne veľa ľudí, ktorí 

prichádzajú do mesta zo stranu od Šam, zo strany od 

Šamorína a Dunajskej Stredy. 

Čiže, riešenie tohto smeru by mohlo výrazne dopomôcť 

k odbremeneniu dopravy v meste.  

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. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa prihlásila tesne po tom, čo pán poslanec 

Lamoš v podstate veľa už povedal. On, ja chcem len dodám, 

že bola by som veľmi nerada, aby sme toto nejako 

odignorovali kvôli tomu, že sa zasekneme na tom, či to má 

ísť pred divadlo, za divadlo, okolo divadla, pod alebo nad. 

A kvôli tomu odložíme vlastne celú tú tému a zase sa to 

bude ďalej posúvať smerom teda a k tej východnej časti, to 

znamená do Vrakune a do Biskupíc. 

Čiže, prosím, aby sme eee k tomu pristupovali naozaj 

komplexne a zároveň ako riešime teda, akým spôsobom to 

vyriešiť eee vzhľadom teda na divadlo a ten nový DauTam, 

tak zároveň súbežne s tým prosím riešme aj otázku ďalej, 

ako pohnúť potom ďalej s tou električkou smerom k našim 

mestským častiam.  

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 kontrolór Miškanin. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Moje otázky budú smerovať k projektu Dúbravsko-

Karloveskej radiály. Konkrétne na strane šesť, kde sa píše, 

že v podstate tá Dúbravsko-Karloveská radiála bola spustená 

26. 10. 2020 na základe povolenia o predčasnom užívaní 

diela. Moja otázka znie, či už vieme asi predbežný termín 

kedy bude stavba ako celok skolaudovaná? To je prvá otázka.  

A druhá otázka. 15. 10. bola stavba prevzatá. Teraz 

sa tam píše, že sa odstraňujú zistené vady a nedorobky 

v zmysle preberacieho protokolu, ale následne je tam veta, 

citujem: Dokončovacie práce budú prebiehať až do prvej 

polovice roka dvadsať dvadsaťjedna.  

Moja otázka znie, aké dokončovacie práce? Ak stavba 

bola hotová.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Ja skúsim veľmi stručne reagovať.  

Tie dokončovacie práce sú to nadchody nad Dúbravsko-

Karloveskou radiálou Botanická a Nad lúčkami, ktoré nemohli 

byť kvôli zimnému obdobiu dokončené. Na tých prácach, na 

tých, na ich dokončovaní sa začalo až teraz v jarných 

mesiacoch.  

A čo sa týka toho statusu Dúbravsko-Karloveskej 

radiály, tak momentálne je tam predčasné užívanie. My 

robíme všetko pre to, aby bola tá stavba do leta dvadsať 

dvadsaťjedna skolaudovaná.  

Tak, takto je to nastavené. Tak to komunikujeme aj so 

stavebným úradom, ktorým je v tomto prípade Bratislavský 

samosprávny kraj.  

Neviem, či som zodpovedala všetko, ale asi áno.  

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Debnárová.  
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja som sa len chcela tiež pripojiť k tým predrečníkom 

ohľadom tej koľajovej dopravy. Naozaj pre celú Bratislavu 

je to, je to jedna z najdôležitejších tém, pretože aj to 

prepojenie medzi tými jednotlivými mestskými časťami, aj to 

je veľmi dôležité.  

Preto tiež zasa apelujem aj ja. Každý si asi tú svoju 

mestskú časť rieši. Tak ja hlavne, mňa zaujíma tá Vajnorská 

radiála, predĺženie, ale takisto aj prepojenie medzi 

Vajnormi a Račou. Asi medzi Zlatými pieskami a Račou cez 

Vajnory po po Rybničnej.  

Čiže, to som tiež chcela dať do pozornosti, aby sa 

tiež aj na toto nezabúdalo. 

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. 

S faktickou pán poslanec Buocik.  
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Veľmi krátka poznámka, pani námestníčka. 

My keď sme sa rozprávali na tej komisii dopravy 

o tých štúdiách a o tých všetkých projektoch, ktoré sú dnes 

v meste rozbehnuté, tak sme prišli k poznaniu, že to 

oddelenie stratégie dopravy má v rozpočte na toto pre rok 

2021 eee alokovanú sumu deväťdesiattisíc euro. Čím chcem 

teda povedať, že žiaľ, teda nepodarilo sa mi to už do tejto 

zmeny rozpočtu eee pripraviť nejaký seriózny materiál, 

ktorý by sme, ktorý by sme mohli prerokovať. Ale určite 

súčasťou tej debaty, o ktorej sa dnes bavíme je, že eee eee 

či už s pánom riaditeľom, alebo so šéfom odboru financií, 

veľmi budem mať ambíciu hľadať peniaze na to, aby eee, aby 

tých peňaz, aby teda prostriedky na to, aby tých peňazí 

v tejto časti bolo viacej a aby sa tá práca rozbehla naraz 

na tých veciach, ktoré sú uchopiteľné.  

Jednoducho, (gong) deväťdesiattisíc euro na 

strategický rozvoj Bratislavy z hľadiska dopravy je, je 

zúfalo málo.  

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. 

Pani starostka Čahojová. 

Máte vypnutý mikrofón, pani starostka.  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Mala som vypnutý mikrofón.  

Ďakujem za slovo.  

Rada by som podotkla, že veľa sa teraz hovorí 

o pripravovanom novom stavebnom zákone a zákone o územnom 

plánovaní. Je okolo toho a bude okolo toho veľká diskusia. 

Ale v Bratislave sme naozaj závislí, aj čo sa týka rozvoja 

Bratislavy práve od stavu dopravnej infraštruktúry. 

A myslím si, že toto je niečo, na čo čakajú obyvatelia 

súčasní aj budúci Bratislavy veľmi nedočkavo. 

A v tejto súvislosti by som spomenula práve, keďže 

bola spomenutá Dúbravsko-Karloveská radiála, že tie 

dokončovačky na radiále sú veľmi významné na posilnenie 

dôvery verejnosti, pretože aby sa, trať sa ukázala ako plne 
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funkčná a pekná, tak treba čo najskôr tie dokončovačky 

urobiť, ktoré teraz naozaj veľmi, veľmi kričia. Či sú to už 

terénne úpravy, alebo technické nedostatky na zástavkách, 

alebo lávkach. Veľmi by som prosila, spustenie výťahov, aby 

sa to, pokiaľ možno, čo najrýchlejšie ukončilo.  

A čo sa týka terénnych úprav v cestnej zeleni, pri 

cestnej zeleni pozdĺž hlavnej cesty, kde boli rôzne 

výkopové a práce a všeličo tam pozostávalo, to je tiež 

naliehavé aj z dôvodu začiatku vegetačného obdobia, že tam 

čoskoro bude treba začať kosiť.  

Takže veľmi pekne ďakujem. Poprosím kolegov 

z hlavného mesta, teda z magistrátu, aby nás, na toto 

dohliadli. 

Ďakujem veľmi pekne.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Ďakujem veľmi pekne. 

A ja by som ešte jednu krátku poznámku na záver 

chcela povedať, že všetky tieto požiadavky a hovorili sme 

o tom aj na komisii dopravy, narážajú na limity nie len 
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finančné, tak ako povedal teraz pán Buocik, ale aj, aj teda 

personálne.  

Tie stavby, ktoré sme si my dali do tej tabuľky a na 

ktorých chceme pracovať buď teda za tie, začínať zadaniami, 

alebo následne štúdiami a projektami, si vyžadujú naozaj 

veľmi veľa času, takže len chcem vysvetliť, že tá situácia 

nie je tak jednoduchá, aby sme vedeli teraz dopracovať 

všetky tieto štúdie a projekty v nejakom krátkom čase.  

Ale veľmi pekne ďakujem. 

Ja by som ukončila túto diskusiu. My budeme v nej 

pokračovať teda na komisii  dopravy.  

A prosím teraz návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

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

Tak som sa zapol sám, aby ma bolo počuť.  

Čiže, budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie informáciu o stave príprav projektov 

dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 
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až 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 

2014 až 2020.  

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 

 

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

Ja som, prosím, tiež za, mňa zase vyplo. 

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, pani starostka, berieme to na vedomie.  
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Aj mňa uviesť do  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Za bolo tridsať  

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

zápisu. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Za bolo tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo 

sa nula a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

(poznámka: Poslankyne G. Ferenčáková a L. Štasselová 

chceli tiež hlasovať za, len sa im vyplo hlasovacie 

zariadenie) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 19- Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 
a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 

2020 
 

 Prítomní: 42 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 

2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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informáciu o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 

rámciOperačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 

– 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 20 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 
ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2020 

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 dvadsať, Správa o bezpečnostnej 

situácii na území mesta Bratislava za rok 2020. 

To bolo bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Prepáčte, výmena stráži.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je to bod číslo dvadsať, Správa o bezpečnostnej 

situácii. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

To je výhoda zaočkovaných po šesťdesiatke.  

Takže, ideme hlasovať o materiáli číslo dvadsať, 

Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava 

na rok 2020, tak ako máte uvedené v materiáli. 

Čiže berieme na vedomie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.20- Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2020 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava 

za rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 21 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ 
POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY ZA ROK 2020 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťjedna, Správa o plnení 

úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2020. 
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Ja poprosím šéfa Mestskej polície Bratislava o úvodné 

slovo. 

Nech sa páči, pán Antal. 

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem vám veľmi pekne za 

slovo. 

Materiál Správa o plnení úloh Mestskej polície 

hlavného mesta Slovenskej republiky za rok 2020 bol 

spracovaný mestskou políciou hlavného mesta a obsahom tohto 

materiálu je zhodnotenie stavu zabezpečovania verejného 

poriadku, riešenie priestupkov, samozrejme zhodnotenie 

vybraných činností a ekonomických ukazovateľov, ktoré 

vychádzali z rozpočtových plnení.  

Všetky spome, všetky tieto splnené, alebo spomenuté 

oblasti sú doložené aj štatistickými ukazovateľmi, ktoré 

vlastne tvoria aj prílohu tohto materiálu.  

Ak teda môžem pár údajov uviest v rámci tejto správy, 

tak možno za zmienku stojí hlavne, hlavne niekoľko týchto, 

a to je koľko príslušníkov mestskej polície bolo k 31. 12. 

2020. Personálny stav k tomuto dátumu bol celkom 

tristoštyridsaťdva zamestnancov, z čoho bolo 

dvestodeväťdesiatdeväť príslušníkov mestskej polície.  
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Tu by som poukazoval na to, že v súčasnej dobe je 

tento počet samozrejme nižší.  

Tak v roku 2020 vlastne čo sa týka oblastí riešenia 

priestupkov, tak v roku 2020 príslušníci mestskej polície 

hlavného mesta riešili celkom 78 452 udalostí a z toho bolo 

vlastne 41 447 zistených vlastnou činnosťou príslušníkov 

mestskej polície. Samozrejme, patrí sem aj zistenia v rámci 

mestského kamerového systému.  

Čo môžem ešte spomenúť ďalších 35 865 udalostí bolo 

oznámených občanmi na telefonickú linku 159, ale aj priamo 

na jednotlivé expozitúry mestskej polície. Samozrejme, 

neboli to len telefonické, ale boli to aj mejlové (mail) či 

už podnety, alebo informácie v súvislosti s deliktuálnymi 

konaniami či už nejakých osôb, alebo neznámych páchateľov. 

Samozrejme, potom sú ďalšie údaje, ktoré presne 

špecifikujú aj tie jednotlivé oblasti, a ako som spomínal, 

tie sú vlastne obsahom tých jednotlivých príloh.  

Možno, ak by sme mohli ešte spomenúť čo sa týka 

kamier, tak k 31. 12. 2020 mestská polícia disponovala 

tristo tridsiatimi štyrmi kamerami a z toho 

stodeväťdesiatosem bolo bezpečnostných a zvyšok tvorili 

dopravné a samozrejme máme, máme vo svojej správe aj 

kamery, ktoré sú smerované na zástavky mestskej hromadnej 

dopravy.  
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Čo sa týka zistení konaní prostredníctvom kamerového 

systému, tu bolo zistených 1537 udalostí v rámci expozitúr.  

Neviem, či ešte by som možno mo 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To, možno, možno na úvod, na úvod stačí.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je možnosť klásť otázky už konkrétnejšie v rámci 

diskusie.  

A týmto otváram diskusiu.  

Nech sa páči, keď má niekto záujem.  

Pán poslanec Korček,  

nech sa páči. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani námestníčka.  

Ja by som sa pána náčelníka chcel opýtať, či, alebo 

aký je nejaký plánovaný, alebo optimálny stav zamestnancov 

mestskej polície. Teda myslím tým policajtov, ktorí sú 

v uliciach. Viem, že kedysi sa hovorilo o čísle päťsto. A 

bolo to číslo ale ktoré už, teda o ktorom sa hovorilo, 

hovorilo dosť dávno. Čiže, či má nejaký aktualizovaný údaj.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja poprosím  

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, čo sa týka tohto, ak môžem. Čo sa týka 

tohto údaju, samozrejme, stále to platí. Naša predstava je 

päťstopäťdesiat a viac. Samozrejme s tým, že momentálne 

máme k dispozícii dvestodeväťdesiatdva príslušníkov 

mestskej polície.  

A v rámci, v rámci toho navyšovania a tej vízie 

navýšiť počet príslušníkov mestskej polícii, alebo polície 
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naozaj tomu sa intenzívne venujeme a určite ste zachytili 

aj v týchto dňoch prebieha masívnejšia náborová kampaň. 

K tomu samozrejme viem povedať v prípade záujmu pár, pár 

nejakých údajov.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže päťstopäťdesiat a viac, samozrejme. 

Všetko záleží, samozrejme, aj, aj od možností 

financií a tak ďalej, a tak ďalej.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja mám takú informáciu, my si snažíme aj zlepšiť 

vizuál a teda informačnú hodnotu tejto správy, tak do 

budúcna môžte očakávať, že teda tá správa bude, bude 

vyzerať trošku inak, teda myslím ako teda my z pohľadu 

komisie príslušnej.  

Rovnako ako  zaujímavosť chcem dať na vedomie, že 

dáta z mestskej polície sa nachádzajú, samozrejme, tie,  

ktoré sa dajú zverejňovať, to nachádza aj na open data 

portali magistrátu.  

Čiže, vlastne sú tam zverejnené dáta za rok 2020 

a vlastne každý mesiac tam pribúdajú, potom samostatné dáta 

za každý mesiac. Čo tiež otvára možnosť aj rôznym dátovým 

analytikom sa vlastne s tým trochu pohrať a a vidieť ako 

keby že hlbšie do, do vlastne tej práce mestskej polícii. 

Takže sa chceme poďakovať pánovi náčelníkovi aj teda 

oddeleniu dátovej politiky.  

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 Kuruc,  
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nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel, samozrejme, mestskú poch aj poch, aj 

pochváliť ich činnosť, ktorú robí, lebo v tých nelac 

neľahkých situáciách s tým počtom zamestnancov, ktorí má, 

to ani nie je jednoduché.  

Ale ako vždy pri takejto správe musím sa dotknúť 

situácie v Pentagóne, ktorá nie je dobrá a myslím si, že 

v poslednej dobe keď je situácia s pandémiou s kovidom, tak 

sa tá situácia len výrazne zhoršila, nakoľko naozaj tí 

ľudia bez toho domova, tí drogoví, drogovo závislí ľudia, 

užívatelia drog eee nerešpektujú teda žiadne pravidlá, 

nenosia rúška, pravdepodobne môžu byť aj prenášači kovidu, 

aj keď Odyseus spolu s magistrátom tam robí raz za mesiac, 

raz za šesť týždňov tam robil testovanie týchto ľudí bez 

domova a zo sedemdesiatštyri (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) myslím, dvaja, alebo traja pozitívne testovaní 

a boli odvezení do karanténneho mestečka.  

Ale proste, tá situácia tam nie je dobrá. Ľudia sa 

sťažujú. Tie, keď vidia a idú domov a naozaj aj bežní ľudia 

majú to rúško, chránia sa a tí ľudia tam štyridsiati stoja 
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pred tým Pentagónom a nemajú rúška a zgrupujú sa a polícia 

v podstate príde, preveze sa okolo, nič s tým neurobí.  

Ja chápem, že tie právne možnosti mestskej polície 

pri drogovej činnosti sú žiadne. Pri drogovej trestnej 

činnosti a pri tejto ostatnej je to veľmi ťažké, lebo aj 

tak ich nemá kam tých ľudí bez domova poslať. Ale bolo by 

fajn, keby možno pravidelnejšie aj za ten deň a častejšie 

tam chodili, aby tí ľudia videli, že tam mestská polícia 

koná a aby to nebolo len o tých sťažnostiach, ktoré denne 

od ľudí z tých bytových domov dostávam aj fotografiami, že 

mestská polícia nekoná, nechodí tam. Keď aj príde, tak sa 

len preveze autom, nič nevykoná.  

Hovorím, ja plne rešpektujem, chápem, mám právne 

vzdelanie, takže viem o tom, že nie všetko čo je čierne, je 

čierne a čo je biele, je biele a že nie vždy tá mestská 

polícia môže zasiahnuť. A už vôbec nemôže zasiahnuť takým 

spôsobom ako si obyvatelia predstavujú, že zatknúť, zobrať 

tých ľudí, lebo naozaj, oni trestnú činnosť častokrát 

nerobia, len teda porušujú nejaké predpisy v rámci 

karantény a podobne.  

Takže, bol by som rád, keby tam mestská polícia 

naozaj chodila, aby tí ľudia videli a aby zasahovala aj 

počas dňa. Viem, že v noci tam chodia tiež, lebo z piatka 

na sobotu v noci ma zastavili tam policajti. Ja som tam  

bol na kontrole, čo sa deje v Pentagóne, zastavili, tak to 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 349 

ste mi porozprával a viem, že konajú. Ale možno by bolo 

dobré, aby trošku aj sa tá polícia tou svojou činnosťou 

v Pentagóne aj trošku chválila na tých sociálnych sieťach, 

lebo ľudia čo vidia na sociálnych sieťach, tak majú za to, 

že sa to robí. A keď to na sociálnej sieti nie je, tak tí 

ľudia z okolia Pentagónu si myslia, že tá polícia 

neexistuje.  

Takže, to len taká rada do budúcna. A samozrejme, 

v nasledujúcom bode sa budem venovať eee ostatnej teda  

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 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) mestskej polície. 

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. 
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S faktickou pani sta, pani poslankyňa Ožvaldová.  

Máte vypnutý mikrofón. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Kolegyne a kolegovia,  

v náväznosti na slová pána starostu Kuruca, už aj 

v minulosti sme riešili stanicu mestskej polície. Viete 

veľmi dobre, že tá situácia je neúnosná, veľmi nebezpečná 

na území Vrakune ako aj Podunajských Biskupíc v náväznosti 

na ten Pentagón dávam do pozornosti.  

Potrebujeme navýšiť počet policajtov ako aj vytvoriť 

stanicu mestskej polície. 

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. 

Ja poprosím pána Antala, aby počkal, že vypočujeme 

všetkých poslancov a potom poprosím o reakciu. 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Lamoš. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Moji obidvaja predrečníci, aj pán starosta Kuruc, aj 

pani poslankyňa, kolegyňa Ožvaldová, bývalá starostka, to 

zhrunuli úplne presne. 

A takisto by som sa pripojil k tej žiadosti na pána 

náčelníka, aby venovala mestská polícia zvýšenú pozornosť 

obvodu Bratislava II, konkrétne Podunajské Biskupice 

a Vrakune, Vrakuni. Sú to dve susedné mestské časti. Majú 

okolo štyridsaťpäťtisíc obyvateľov dohromady. Nemáme 

mestskú políciu. Máme obrovský problém s verejným poriadkom 

a to hlavne v lokalite Pentagónu, ako to bolo spomenuté. 

A následne v náväznosti na to, na obchodné centrum Jantár 

a blízke okolie.  

Takisto je to loko lokalita Hron a okolie priľahlých 

ulíc Latorická a Dúdvažská. 

Menšie problémy sa vyskytujú naprieč aj iných ulíc, 

ale tie nie sú až tak vyhrotené, alebo vypäté, ako 

v spomenutých lokalitách.  

Je viac ako nutné, aby sme obidve mestské časti mali 

buď nejaké pracovisko, z ktorého tieto hliadky budú mô, 
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môcť robiť jednoduchšie zásahy k hláseným incidentom, alebo 

minimálne svojou prítomnosťou, ako bolo spomenuté, pôsobili 

preventívne.  

Viem, že v minulosti na Lotyšskej, respektíve pred 

Stavbárskou bola stanica, bol to prenosný kraraván, ten už 

v dnešnej dobe tam nie je a v podstate ostáva len 

skonštatovať to, že občania sú zhrození zo situáciou 

a stavom, ktorá sa deň, čo deň opakuje v okolí Pentagónu 

a tejto obchodnej, tohto obchodného centra Jantár a žiadajú 

o riešenie a dennodenne sú tam konflikty. Nachádzajú sa 

drogové striekačky, je tam problém s drogami, je nutné toto 

čím skôr riešiť.  

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. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja som len chcela nadviazať na tie predchádzajúcie, 

predchádzajúce diskusie a vlastne ona tá vizibilita je 

veľmi dôležitá. Aj u nás to vidíme a badáme to, že akonáhle 

tá mestská polícia, tí príslušníci sú v tých uliciach 

vidno, ono to pôsobí aj preventívne.  

Takže, ja som chcela veľmi pekne poďakovať, že u nás 

veľmi, veľmi dlhé obdobie, zhruba tak rok dozadu, skoro 

nebol žiaden mestský policajt viditeľný, teraz už sú tu 

častejšie.  

A takisto som chcela poďakovať za to, že sa venujete 

tomu, že začínate ďalší nábory na ďalších príslušníkov 

mestskej polície a že sa tu vlastne tá polícia, 

predpokladám a verím teda, že sa rozrastie.  

Takže držím palce a myslím si, že je to dobré 

nastavené.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Veľa vecí povedali kolegovia. Ja by som ale povedal 

aj za Devín.  

Naozaj, tých policajtov je veľmi málo. A keď sa aj 

robia, som počul, pán Antal, vašu prezentáciu, keď sme, keď 

ste sa predstavovali, čo všetko máte na pláne. Ale bolo by 

dobre, my v Devíne hlavne potrebujeme mestských policajtov 

cez víkendy. Veľa ľudí je v tejto danej situácii, keď je 

problém kde ísť, tak veľa ľudí chodí na tie miesta, kde sa 

dá. Čiže príroda, sútok Moravy, Dunaja, pešia zóna a my ich 

tam cez víkendy nemáme ani možno na hodinu, na dve doobeda 

a možno po obede. Lebo tam sú porušovania vézetenka (VZN) 

a ďalšie veci a veľmi ťažko sa to vysvetľuje niektorým 

ľuďom, ktorí prídu a ešte sú oprsklí voči nám. A nie len 

tých, čo tam bývame, ale aj tí, ktorí trošku do toho 

rozumieme.  

Takže, keď uvažovať o tým rozšírení a možno zamyslieť 

sa nad tým, že niektoré lokality sú zaujímavejšie možno 

víkendy, cez ten týždeň sa to dá, ale pokiaľ bude väčší po 

záujem a väčší počet ľudí, toto by bolo veľmi dôležité aj 

v mestskej polícii, aby sa aj tie stanice vytvorili. 

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 Kolková, 

nech sa páči. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Len, samozrejme, podporujem všetko, čo povedal pán 

poslanec Kunst a možno len rozšírim to, čo by sme 

potrebovali. 

V Devíne máme veľmi veľa, chvalabohu, chránených 

území a tam často teda dochádza k rôznym, k rôznym 

poškodzovaniam prírodných bohatstiev. Teraz je práve 

obdobie, kedy s obľubou niekto vykráda doslova Devínsku 

kobylu a rastliny, ktoré majú šancu rásť len tam. 

Žiadala  by sa možno nejaká, nejaká odnož zelená 

mestskej polície, nejakí, nejakí envirooddiel, alebo niečo 

také.  
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To len taká poznámka, že verím, že aj v ostatných 

mestských častiach sú územia, kde by takáto na životné 

prostredie zameraná polícia bola využitá.  

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 Jenčík. 

Nepočujeme vás, pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pardon, moja chyba.  

Ešte raz. Nechcel som sa zapájať do diskusie, ale 

nedá mi nereagovať a teda kvôli zápisu by som sa teda rád 

prihlásil a spomenul aj Rusovce. 

Odkedy pán primátor vyzval Bratislavčanov, že môžu 

chodiť aj do Rusoviec, no tak máme tu násobne viacej 

návštevníkov. A ide sezóna a máme naozaj vážny problém 

s parkovaním. Nám sem začalo chodiť naozaj násobne viacej 

aj áut. Autobusmi sa ľudia asi boja chodiť teraz. A parkujú 

kade-tade.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 357 

Akože, ideme s tým niečo robiť? Ale, ale teda bez tej 

mestskej polície si neporadíme.  

Čiže, len kvôli záznamu toto by som chcel a určite sa 

budem hlásiť, na túto tému by som rád podiskutoval niekedy.  

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. 

Ja popro (gong) ja teraz poprosím o reakcie pána 

Antala. 

Nech sa páči. 

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Veľ, s veľkým záujmom som si, samozrejme, vypočul 

slová všetkých diskutujúcich. A samozrejme, musím dať za 

pravdu všetkým a v tom sa úplne všetci zhodneme, že mestská 

polícia potrebuje nabrať nových členov, nových príslušníkov 

mestskej polície a dospieť do toho stavu, ako sme hovorili, 

päťsto a viac.  
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Samozrejme, všetko bude záležať nie len od finančných 

prostriedkov, ale aj od kapacitných možností, kde budeme 

tých príslušníkov umiestňovať.  

Samozrejme, čo sa týka dostávania policajtov do ulíc, 

je to moja vízia úplne od začiatku a aj ich náborová kampaň 

tomu nasvedčuje, že sa snažíme naozaj na práve tejto 

problematike výrazne zapracovať. V tomto výrazne samozrejme 

nám pomáha aj magistrát a aj pán Kráľovič, s ktorým 

intenzívne komunikujeme.  

Čo sa týka náboru nových ľudí, tu by som chcel 

poukázať veľmi v rýchlosti v tom, že my ľudí, ktorých 

náborujeme, neni to doslova nábor, my  si z toho náboru 

samozrejme vyberáme, pretože sú tam prísne kritériá na to, 

aby sme týchto ľudí prijímali.  

A keď je počet dvesto, my budeme radi, samozrejme, ak 

sa nám prihlás, alebo ak nám uspeje v rámci tých výberových 

konaní, psychologických vyšetrení, telesných previerok 

a tak ďalej a samozrejme, odbornej prípravy, kde musia 

zložiť skúšku, aby sme dostali z týchto ľudí čo najviac.  

My máme veľký problém s tým, že keď získavame nových 

ľudí, musíme ich vysielať do iných miest. Momentálne ich 

vysielame do Nitry, kde sme odkázaný na to, kedy sa vlastne 

spustí odborná príprava a čakáme a ľudia, ktorých máme 

vybratých, ktorí prešli všetkými tými úvodnými kolami, 
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musíme čakať na úvodné nejaké spustenie odbornej prípravy. 

A v tomto smere už pripravujeme ďalší projekt, že si chceme 

všetkých týchto ľudí vzdelávať my sami v Bratislave tak, 

ako to bolo niekedy do roku 2013. 

Samozrejme, tieto, toto vzdelávacie stredisko budeme 

chcieť potom využiť aj na školenie ďalších príslušníkov. 

Čo sa týka ďalších vecí, ako napríklad pani starostka 

z Devína. Áno, samozrejme, súhlasím s tým, že v Devíne 

možno v tých inkriminovaných časoch vidieť tých policajtov 

menej. Samozrejme, je to dané tým počtom, keďže okres štyri 

naozaj je veľmi rozsiahly a je tam určitý počet hliadok, 

ktorá nedokáže byť na, na všetkých tých miestach.  

Pripravujeme projekt, a to možno poviem aj v ďalšom 

vstupe pri ďalšom bode, ktorý budem mať, snažíme sa 

vytvoriť naozaj okrskové stanice do budúcna v rámci 

jednotlivých mestských častí. Nepôjde to odrazu tak, že 

teraz vo všetkých mestských častiach budú okrskové stanice, 

ale práve spomínaná Vrakuňa bude jednou z prvých. 

Samozrejme, pôjdeme postupne tak, ako sú tie 

najvzdialenejšie okrajové mestské časti, keďže tam ten 

dojazd tých hliadok naozaj, ako napríklad Devínska Nová 

Ves, Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Záhorská Bystrica, Lamač 

a podobne, samozrejme Vaj, Vajnory sú naozaj pre nás dosť 

ďaleho z tých miest, z ktorých tí policajti vychádzajú. Ale 
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neni to len o , o kilometroch, alebo o vzdialenosti dosahu, 

ale samozrejme, aj o počte ľudí.  

My budeme potrebovať komunikovať s každou mestskou 

časťou, najmä aj čo sa týka priestorových kapacít, alebo 

utu, vytvorenia možno toho zázemia pre nás a pre našich 

ľudí, kde samozrejme budeme v krátkej dobe postupne 

oslovovať jednotlivé mestské časti a hľadať možnosti, kde 

a či vôbec má, alebo nemá mestská časť možnosti vytvorenia 

nejakých priestorov pre mestskú políciu. V tomto intenzívne 

určite budeme komunikovať. Toto je cieľ, ktorý máme.  

A ja som nastúpil 1. 1., rozbehli sme viacero 

projektov, ku ktorým je naozaj je veľa čo povedať. Buď 

v samostatných vstupoch, alebo v ďalšom bode, samozrejme, 

rozvediem.  

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 veľmi pekne. 

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie. Takže ju 

uzatváram a prosím návrhovú komisiu.  
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Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o bode dvadsaťdva, návrh, pardon, 

o bode dvadsaťjedna, kde berieme na vedomie Správu o plnení 

Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky za rok 

dvadsať dvadsať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsať. 

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

Ospravedlňujem sa, zase mi to vyplo.  

Čiže, ja som za. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujeme, pani starostka.  

(poznámka: poslankyňa G. Ferenčáková oznámila, že 

chcela hlasovať za uznesenie, ale vypadlo jej hlasovacie 

zariadenie) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 21- Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 

 Prítomní: 40 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020. 

 

 

BOD 22 NÁVRH NOVÉHO ORGANIZAČNÉHO PORIADKU 
MESTSKEJ POLÍCIE HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže bod dvadsaťdva už pokračuje pán primátor.  

Tak asi to zatiaľ uvediem, lebo ho tu nevidím. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, môžem?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Áno. Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Bod dvadsaťdva, Návrh nového Organizačného poriadku 

Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Poprosím pána náčelníka. 

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Tak ako som spomínal aj v predchádzajúcom vstupe, 

naozaj mestská polícia pod mojim vedením má snahu 

modernizovať mestskú políciu a priblížiť ju do tohto 

tisícročia a k tomu naozaj je potrebné veľa práce. 
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Jedným takým prvým svetlým bodom je práve zmena 

organizačnej štruktúry mestskej polície, ktorú sa snažíme 

zjednodušiť a racia racionalizovať a zefektívniť tie 

riadiace procesy a samozrejme zároveň zjednodušiť aj 

organizáciu, aj zamerania a urči a určené priority.  

Takisto samozrejme potrebujeme určiť jasné 

kompetencie a zodpovednosť za zverené oblasti, kde 

samozrejme, budeme klásť veľký dôraz na okresné 

veliteľstvá. 

Možno veľmi veľa som povedal aj v tých vstupoch, 

ktoré sme už mali pár dní dozadu, kde som sa snažil naozaj 

diskutovať so všetkými poslancami. Bola možnosť naozaj sa 

pripojiť na moje prezentácie. 

K tým najdôležitejším bodom, ktorý, ktorý možno je 

predmetom tejto organizačnej štruktúry nie sú ani tak 

funkčné útvary, kde teda sa snažíme policajtov viac dostať 

do ulíc a v rámci funkčných útvarov vytvárať len civilné 

alebo maximum civilných miest a naopak tie policajné 

presúvať do výkonu. 

Čo sa týka práve okresných veliteľstiev, ja ich už 

budem nazývať ako okresné veliteľstvá, keďže po novom sme 

navrhli toto názvoslovie a chceme ich, samozrejme, všetkých 

tých policajtov zlučovať v rámci týchto okresných 
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veliteľstiev tak, aby boli okresy silné a zodpovedné nie 

len za verejný poriadok, ale samozrejme, aj za dopravu.  

Čo sa týka práve identifikovaných hlavných oblastí 

pre zlepšenie, tak máme, alebo týmto cieľom je 

zefektívnenie, samozrejme, tých činností v priamom výkone 

služby, modernizácia či už mestského kamerového systému.  

Samozrejme, potrebujeme modernizovať technológiu, 

s ktorou budú policajti pracovať aj vzhľadom na 

pripravovanú parkovaciu politiku. 

Samozrejme, potrebujeme vybudovať nové operačné 

stredisko, o ktorom takisto môžem povedať viac. Samozrejme, 

zefektívniť nie len teda spoluprácu s vybranými zložkami 

Integrovaného záchranného systému, ale samozrejme aj 

s ďalšími, ktorí majú čo, to povedať do oblasti verejného 

poriadku.  

To znamená, snažíme sa zjednodušiť tú štruktúru 

a samozrejme všetkých policajtov popresúvať do výkonu. 

Samozrejme, je asi najviac diskutovanou oblasťou bude 

zlúčenie stanice kynológie so zásahovou jednotkou, zároveň 

teda verím teda tomu, že je to trošku aj taká nostalgia, že 

do novej organizačnej štruktúry už sme nezaradili jazdeckú 

políciu. Samozrejme, dôvody sú nie len ekonomické, ale 

hlavne odborné a tu by som teda chcel poprosiť všetkých 
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vás, aby teda viac sme sa zamerali nie len teda na tie 

ekonomické, ale aj na tie odborné faktory, ktoré nás naozaj 

donútili pri prehodnocovaní činnosti, alebo efektivity 

v rámci či už pomer výkon a náklady, naozaj sme zhodnotili 

úplne reálne eee zrušenie jazdeckej polície. 

Takže tu asi nehám potom priestor pre, pre otázky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani poslankyňa Svoreňová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pri predošlom bode už moji teda kolegovia poslanci 

z Vrakune a Podunajských Biskupíc otvorili tému nášho 

Pentagónu.  

Ja som si teda nechala túto tému až k tomuto bodu, 

pretože vidím, že táto organizačná zmena ráta teda 
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s navýšením počtu pre Bratislavu II o štyridsať policajtov. 

A veľmi rada by som počula náčelníka nejaké konkrétne 

vyčíslenie eee či, akým počtom z tejto štyridsiatky sa 

vlastne ráta teda pre naše problematické mestské časti?  

Bohužiaľ, táto or, v tomto materiáli sa nejde tak 

hlboko, aby sme videli teda aj, aj nejaký plán 

rozmiestnenia jednotlivých staníc mestskej polície.  

Som veľmi rada, že som počula, že teda jedna z prvých 

má byť práve vo Vrakuni, ale veľmi by ma zaujímal nejaký 

konkrétny časový harmonogram tohto plánu.  

Pán primátor,  

bavíme sa teda v súčasnosti o rôznych teda tých 

takzvaných soft opatreniach ako riešiť na území Vrakune 

situáciu s ľuďmi bez domova, s ľuďmi v tej zlej sociálnej 

situácii, a teda rozumieme, že tieto soft opatrenia sú 

veľmi dôležité, ale vieme, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

sekcia sociálnych vecí, že ruka v ruke s nimi musia ísť aj 

hard opatrenia, to znamená, to, aby tam bola zabezpečená aj 

tá bezpečnosť, čo priamo súvisí s tou mestskou políciou.  

Čiže, veľmi, veľmi rada by som počula od pána 

náčelníka nejaký konkrétny časový údaj, kedy sa ráta s tou 

stanicou vo Vrakuni? A s akým počtom policajtov pre Vrakuňu 

a prípadne Podunajské Biskupice, (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) hneď cez ulicu od Pentagónu môžme rátať.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kuruc. 

Pozbierame to, dobre, všetko a potom zodpovieme.  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja v podstate som to povedal aj v predchádzajúcom 

bode, že v tomto bode sa chcem venovať tomu, čo už aj pani 

poslankyňa Svoreňová načrtla. 

Tiež dlhodobo bojujeme za stanicu mestskej polície vo 

Vrakuni a v Biskupiciach. Budem to spomínať za obidve 

mestské časti, lebo my sme tak naozaj spojení spolu len 

jednou cestou nejak rozdelení a a tie problémy, ktoré majú 

Biskupice, má aj Vrakuňa a zas naopak.  

Najväčší problém Vrakuňa a Biskupíc, čo sa týka 

bezpečnosti, je naozaj Pentagón, ktorý sa nachádza vo 

Vrakuni, Biskupice majú ešte (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) spoje, ktoré tiež nie sú odtiaľ ďaleko a stanica 

mestskej polície a hovorí sa o nej desať rokov. 
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Pred štyrmi rokmi prišiel karavan do, do, do Vrakune. 

Tri roky sa tam ohrial, potom nám odišiel. A odvtedy 

v podstate tá mestská polícia priamo v Pentagóne, ani nikde 

v mestskej časti nemá stabilné miesto.  

Viem, že chodia, vždy keď im zatelefonujem, tak 

prídu, ale bolo by naozaj dobré, keby tá mestská polícia aj 

chodila po tých uliciach aj trošku z preventívnych dôvodov 

a aby ich tí ľudia videli v tých uliciach, a preto si 

myslím, že tá stanica mestskej polície naozaj by bolo 

dobré, keby bola čo najskôr.  

Ja som sa s primátorom na túto tému bavil. Máme 

vytypovaný aj priestor, máme ho na miestnom úrade vo 

Vrakuni, ktorý je od Pentagónu pešo tri minúty a autom asi 

minútu. Čiže, bolo by to fajn. Máme tam na to na prízemí 

vytvorené tri kancelárie so samostatným vchodom. Takže môžu 

sa v podstate nasťahovať okamžite, keby to bolo potrebné.  

A preto, tak ako povedala kolegyňa Svoreňová, chcel 

by som tiež počuť tú otázku od pána náčelníka, že či sa 

uvažuje tento rok, alebo budúci rok, alebo v akom časovom 

horizonte, že by tá aspoň pilotný projekt stanice mestskej 

polícii v tejto lokalite mohol vzniknúť a a s akým počtom 

príslušníkov polície, alebo teda mestskej polície sa 

počíta, že by mohli tam nastúpiť k prvému dňu a a či potom 

aj k nejakému navýšeniu, alebo podobne a a tak. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, pán Antal, ja by som možno iba odpovedal 

na tento problém, lebo pán poslanec Lamoš sa pravdepodobne 

spýta o chvíľku to isté.  

Trošku ma prekvapuje, že sa o tom bavíme, lebo vy 

traja, hlavne vy dvaja pani Svoreňová a pán starosta sme 

absolvovali spolu iks stretnutí aj s našou sekciou 

sociálnych vecí a viete, že je tam dohodnutá a sľúbená 

účasť a zriadenie stanice mestskej polície vo Vrakuni. 

Viete, že ideme investovať milión Eur do Čilizskej, do 

nového objektu, ktorý by mal priniesť ešte omnoho väčšiu 

pozornosť týmto dvom mestským častiam, čo sa týka aj ľuďom 

bez domova, aj ľuďom užívajúci návykové látky.  

A toto možno nemusím vysvetľovať vám, lebo to viete, 

keďže sa o tom bavíme posledných iks mesiacov, možno aj 

ostatným poslancom a poslankyniam to chcem vysvetliť.  

Ja som povedal, mesto má nachystaný milión Eur skoro 

na to, aby kúpil budovu a urobil v nej to, čo, to čo si 

myslím, že je správne urobiť.  
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Jednak eee stále ubytovanie pre niektorých ľudí 

z okraja spoločnosti a jednak, teraz to zjednodušujem 

veľmi, a jednak nejakú formu denného centra terénneho tímu. 

S týmito, tá budova je len jedna malá súčasť toho, čo sa 

chystá. To je súčasť nejakého komplexného balíka, pre tieto 

dve mestské časti. Robíme na tom už relatívne dosť dlho.  

A aj súčasť toho bola aj ponuka, že ak sa pustíme do 

tohto projektu, tak sa zriadi stála stanica mestskej 

polície vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Takže 

toto je vec, ktorá, ktorá, ktorá je na spadnutie.  

V každom prípade, poviem to otvorene, sú aj iné 

mestské časti, ktoré by toľkoto energie a toľkoto peňazí 

chceli od mesta. My sme sa rozhodli pre Vrakuňu, Podunajské 

Biskupice. Budem o tým uvažovať, ak poslanci miestneho 

zastupiteľstva ale nepodporia túto vec a napríklad tým, že 

dajú dvestotisíc, ktoré vláda získala na zriadenie denného 

centra pre ľudí bez domova, tak sa budeme pravdepodobne 

obzerať po mestskej časti, ktorá,  ktorá aj v mene svojich 

poslancov miestneho zastupiteľstva sa na túto celú vec 

pozerá inak.  

My nebudeme bojovať proti poslancom miestneho 

zastupiteľstva. To viete a to hovoríme všetkým poslancom. 

My sme pripravení tam prísť s peniazmi, balíkom opatrení, 

na ktorých robíme už dlhodobo, stanicou mestskej polície, 
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ale potrebujeme, aby mestská časť bola, bola v tom s nami 

a toto platí.  

Ja viem, že starosta aj pani poslankyňa Svoreňová sú, 

sú totálne za to a tá spolupráca je veľmi dobrá, takže 

dúfam, že sa nám to podarí nejak prelomiť, aby sme to 

urobili aj v spolupráci s mestskou časťou.  

Ale chcem všetkým povedať, že neni úplne pravda, že 

mestská polícia sa tam, nezmenila svoj režim, konkrétne 

v Pentagóne má mestská polícia úplne iný režim už dlhodobo. 

Medzi dvadsiatou druhou a druhou ráno je tam, myslím že, 

stála hliadka, alebo každú hodinu je tam hliadka. To 

znamená, že urobili sa nejaké opatrenia. A dneska máme 

konečne nachystaný ten väčší balík.  

Takže toto chcem všetkým iba povedať, že trošku to 

vyznievalo ako keby sme o ničom nevedeli a nikdy tam 

neboli, ale pravda je taká, že na tom intenzívne robíme.  

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja som to aj spomenul, že sme sa na túto tému bavili 

a ja som rád, že si to takto na rovinu povedal, aby to 

všetci počuli, lebo to som chcel, aby to naozaj tu videli 
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všetci, že my naozaj sa podieľame, chceme, pracujeme na 

tom.  

Aj som spomenul, že som tam v sobotu ráno o pol 

jednej bol a som tých policajtov tam stretol, že tam naozaj 

robia. Robia si svoju činnosť. Mňa kontrolovali, že kto 

som, čo som, zistili, že som starosta, tak sa, že preboha, 

čo tu robíte, pán starosta o pol jednej v noci? No prišiel 

som na kontrolu.  

Takže, naozaj si robia svoju robotu. A keď tam, 

dúfam, že to dobre dopadne a tá stanica mestskej polície 

tam bude a dúfam, že potom už budú aj všetci obyvatelia 

spokojní.  

Takže, pán primátor, ja ti veľmi pekne ďakujem za 

všetko čo robíš pre to a dúfam, že spoločnými silami aj 

s pánom náčelníkom Antalom to dotiahneme do zdarného konca 

a bude to všetko fungovať, ako má. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. a všetkým trom poslancam aj 

z Podunajských Biskupíc aj Vrakuni ďakujem, však my máme tú 

spoluprácu dobrú. A myslím, že vy veľmi výrazne tlačíte na 
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mesto, aby tam niečo robilo. A my práve chceme ako keby už 

konečne ten tlak vypočuť a pustiť sa do toho.  

Takže, dúfam, že to dopadne dobre celé.  

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči,  poďme ďalej. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán náčelník,  

vy ste nám veľmi kvalifikovane vysvetlil dôvody 

zrušenia tej jazdeckej polície. Keď sme mali také privátne 

rokovania s poslancami, samozrejme, ste nás informoval aj 

o tom, čo sa stane s koníkmi aj s ľuďmi, ktorí sa dlhodobo 

o nich starali, pretože myslím že v každej kultúrnej 

spoločnosti nám, nemôžme ignorovať tento vzťah koní a ľudí, 

ale celkom by som bola rada, keby ste tak stručne a krátko 

aspoň verejnosti povedal o osude tých koníkov, čo sa bude 

diať.  

A moja otázka je skôr eee taká pre budúcnosť. Tá 

jazdecká polícia má veľmi reprezentačný charakter a je 

výborná do tých prírodných lokalít.  
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Čiže, či aj si nechávate nejaké také otvorené vrátka, 

že možno niekedy sa k tomu opäť vrátime?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Antal, ja som to síce porušil, že o, chcel som 

tú, tú Vrakuňu a Podunajské Biskupice zodpovedať hneď, ale 

si dobehneme kolečko, hej? Zapisujte si a potom poviete ku 

všetkým. Dobre?  

Ospravedlňujem sa. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja by som sa ešte tiež vrátil k tým Rusovciam.  

My sme tú policajnú stanicu mali. Pri rekonštrukcii 

budovy eee sa zrušila. Teraz nevieme, čo bude  ďalej. 

Priestory určite vieme v Rusovciach nájsť.  

Bola to síce stanica spádová pre Jarovce, Rusovce, 

Čunovo, ale chodil k nám jeden policajt, chápem, kapacity 

málo ľudí a podobne, tomu rozumiem, ale čo by som chcel 
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povedať  pánovi Antalovi. Neviem, neviem aké máte možnosti 

v rámci, teda ide o zbrane. Pán, vždy keď došiel policajt 

do služby, tak proste on, on mal dojsť na siedmu, on došiel 

o pol deviatej, lebo musel ísť do Petržalky si pre zbraň.  

Po tom došiel ku nám a takisto o hodinu, hodinu a pol 

skôr odchádzal, lebo musel ísť odniesť zbraň.  

Čiže, a keď mal ísť kontrolovať Čunovo, tak do 

Rusoviec došiel tak na desať minút na kávu a mohol ísť 

domov.  

Takže, tá logistika okolo toho, neviem či sa to, či 

je nejaká zákonná možnosť kvôli zbraniam, že mať na úrade 

trezor. Neviem, netuším. To som, to som nepátral. Ale, 

alebo či musia mať všetci zbrane, tiež netuším. Či nestačí 

im sprej, keď chodí len, len rozdávať papuče, alebo proste, 

že toto by som chcel nejakým spôsobom. Či sa to nedá 

zjednodušiť tento spôsob. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja k tomuto bodu by som chcel hlavne teda poďakovať 

spracovateľovi za, za naozaj možno priekopnícky na 

materiál, kde sa trošku upravuje systém riadenia, ktorý 

bude, verím tomu, efektívnejší.  

A v rámci teda nejakých mojich legislatívno-

technických pripomienok by som chcel podať pozmeňujúci 

návrh, pretože tak ako som, mám, mám takú, takú záľubu ako 

, ako  bývalý zamestnanec oddelenia legislatívy, takže, 

takže urobil som, urobil som a predkladám určitý počet 

legislatívno-technických úprav, ktoré by mohli ten materiál 

vylepšiť a zopár takých vecných úprav. 

Samozrejme, diskutoval som ich aj s mestskou 

políciou, aj s pánom Kráľovičom, nočným primátorom. Neboli 

tam dané výhrady.  

Týka sa to teda článku, článku 5, kde, kde sa vypúšťa 

samostatne hospodáriaci poriadkový útvar, to znamená, že 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) rozpočet mesta.  

Zjednodušuje sa článok 7, článok 13 kde sa odkazuje 

na zákon.  

Ďalšie dve základné zmeny sú, že na oddelení, 

oddelení právnom a na operačnom stredisku sa zavádza 
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funkcia zástupcu vedúceho oddelenia a zástupcu veliteľa. Je 

to teda aj z dôvodu, z dôvodu teda obsahu tej agendy, ktorá 

tam je a je tam potrebná zastupiteľnosť. 

Zavádza sa aj pojem odborného zamestnanca. To 

znamená, zamestnanca, ktorý, ktorý môže mať aj teda určité 

vyššie požadované vzdelanie, ale bude to civilný 

zamestnanec, ktorý bude plniť určité úlohy na úseku 

objektívnej zodpovednosti, alebo, alebo na úseku eee 

parkovacie služby. 

Niektoré veci sa zlaďujú, napríklad legislatívno-

technická skratka príslušník, ktorá sa nám bila nejakým 

spôsobom s so funkčným zaradením, takže teraz je to, je to 

v podstate vyriešené. 

No a už len taká pikoška možno na záver. Všetky 

pozície pracovné sme mali v mužskom rode zadefinované, iba 

upratovačku sme mali v ženskom, tak ja som si tak dovolil 

v rámci boja proti, proti rodovým predsudkom navrhnúť teda 

to dať do to vš, teda do, do jedného rodu.  

A ten materiál bol, bol podaný. Má ho návrhová 

komisia. Myslím, že nie je potrebné, aby som ho tu celý, 

celý čítal. To znamená, že navrhujem, navrhujem zmeniť 

a doplniť organizačný poriadok Mestskej polície hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy eee v znení prílohy 

k môjmu návrhu, ktorý som písomne odovzdal.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. Pán poslanec Lamoš. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Nedá mi nevrátiť sa ešte k tomu, čo ste vecne zhrnuli 

a som rád, že tá stanica teda v tých po, vo Vrakuni sa 

chystá. Dúfam, že miestni poslanci Vrakune to tak isto 

podporia, aby sa to vybudovalo. A budem ich sledovať, aké 

budú jej zásahové kapacity a schopnosti pre celé toto 

územie.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja by som to povedal, že osud tej stanice je dneska 

v rukách poslancov Vrakune. 

Monika Debnárová,  
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nech sa páči. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

My sa tu všetci asi vraciame k tomu istému.  

Ja (poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa znovu budem 

opakovať, že naozaj veľmi podporujem a celú túto myšlienku 

týchto zmien. Ako, je to naozaj veľmi ambicióne a verím 

a teším sa teda, že sa to bude napĺňať postupne.  

Ale rada by som sa vrátila tiež presne ako poslanci 

predo mnou k téme tých staníc, ktoré máme na území našich 

mestských častí. V minulosti to fungovalo tak, že vlastne 

vždy sme mali k dispozícii mestského policajta, ktorý tu 

mal vlastne stálu službu.  

My takýto priestor tiež máme, nemusí sa tam nič 

rekonštruovať, vlastne je to k dispozícii. Chcela by som to 

dať zasa opakovane do pozornosti, že či by sme mohli rátať 

v nejakej krátkej dobe s tým, že by sme tam toho policajta 

mali už na stálo. To som sa chcela opýtať. To je vlastne 

moja otázka, ktorá smeruje priamo na na náčelníka.  

Že asi výhľadovo ako to vidí, že kedy sa môžeme 

z takejto udalosti, lebo pre nás je to udalosť, keď tam 

policajt bude stále, tešiť?  
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Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka: počuť ženský hlas „Ďakujem.“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja sa tu chcem aj ospravedlniť, že som nehlasoval 

v predchádzajúcom, len mi to tu spradlo a myslel som si, že 

iba kolegyne majú problém, ale problém som mal aj ja. 

Trošku som mal problém s nachytením sa.  

Ale chcel som v každom prípade poďakovať, že sa 

pripravije, pripra, pripravila táto organizačná štruktúra, 

alebo teda nový organizačný poriadok.  

Ja, a budem sa teda opakovať, ale chcem, aby to 

odznelo aj na pôde mestského zastupiteľstva, ja by som bol 

veľmi rád, keby výsledkom organizácie, alebo tej práce 

mestskej polície bola vlastne samostatná stanica mestskej 

polície v každej mestskej časti a určite hlavne aj v týchto 
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okrajových menších mestských častiach, povedzme ako je 

Záhorská Bystrica, určite Devín aj tie ďalšie. 

Záhorská Bystrica aj z toho pohľadu, a myslím si, že 

aj viaceré majú rôzne chatové oblasti, kde proste, musí byť 

ten systém práce by som povedal taký pravidelnejší, 

v zmysle pravidelnejší, ako keby stále.  

Takisto aj u nás je veľmi veľa lokalít, kde 

v prípade, že sa volá tá hliadka z Dúbravky, tak niekedy 

ten zásah, kým vlastne je reálne vykonaný, tak je 

v podstate už neaktuálny. Hej?  

Čiže, ľudia tú, tú činnosť mestskej polície vnímajú 

skôr ako takú, taký stav, niekedy by som povedal, kontroly 

parkovania, respektíve naozaj nejakého dohľadu pri tých 

kultúrnych akciách, za čo veľká vďaka, alebo tých 

masovejších akciách, ale z nášho pohľadu je požiadavka na 

reálny výkon mestskej polície taký, že by tu mala byť od 

šesť nula nula do dvadsaťdva nula nula operatívne, aby 

dokázala byť naozaj v priestore. 

A to bola moja taká požiadavka. Aby som povedal, 

možno prosba a žiadosť, keby naozaj ten cieľ tej mestskej 

polície smeroval k tomu, alebo toho organizačného poriadku. 

A možno otázka s tým spojená na pána náčelníka, že či 

vidí nejaký časo, časový harmonogram  jedného, dvoch, možno 
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troch, štyroch, piatich rokov, kedy by to naozaj mohlo byť. 

Lebo naozaj, reálne mestská polícia nemá byť, by som 

povedal, že situovaná v Starom Meste, alebo určite 

v Pentagóne v tých krízových veciach je to nevyhnutné, tam 

tieto veci sú, ale mestská polícia by sa mala týkať každej 

mestskej časti, ba dokonca každej lokality, ktorá to 

vyžaduje.  

Jedna vec ešte čo sa týka tých záležitostí. 

Samozrejme, personál. Je to určite v pesonále, získavaniu 

tých kvalitných ľudí. Viem o tom, že má sa presunúť to 

školiace stredisko do Bratislavy, alebo je snaha, čo určite 

môže zlepšiť tú, ten nábor, nábor týchto nových 

príslušníkov, alebo mestských policajtov a aj tie platové 

veci sa nejakým spôsobom majú, majú dostať na úroveň, by 

som povedal záujmu, alebo zvýšeného záujmu.  

Ale tu by som chcel poprosiť, aby sa nezabúdalo aj na 

súčasných tých policajtov, ktorí súčasne slúžia. Mnohí 

z nich majú zmluvné platy a môže sa naozaj dostať, by som 

povedal, takého trošku morálneho nekomfortu, že začínajúči, 

začínajúci kolegovia budú mať možno, nehovorím, že väčšie, 

ale ten platový rozdiel môže byť taký, že môže byť povedzme 

pre tých existujúcich niektorých policajtov demotivujúci. 

Alebo demotivujúcejší v zmysle zotrvania ďalej v tej práci. 

Čiže, to sú také dve, dve veci. To znamená, v akom 

časovom dohľade vy si viete predstaviť, že by mohla každá 
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aj tá mestská časť mať pravidelnú, pravidelný, pravideľne 

mestských policajtov, povedzme od šesť nula nula do 

dvadsaťdva nula. 

A druhá vec, aby sa naozaj myslelo, čo sa týka 

financovania, aj súčasných príslušníkov mestskej polície, 

aby naozaj tie platy sa varoli valorizovali vo vzťahu teda 

tej situácii, ktorá sa teda je. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja len nadviažem na kolegu zo Záhorskej. 

Určite tiež potrebujeme ako častejšie toho okrskára, 

ako ho máme dnes dvakrát za týždeň. Určite je potrebné 

posilniť tie víkendy. A určite nadviažem aj na to, čo som 

hovorila v predchádzajúcom bode, že by sa mi tak nejako zdá 

vhodné, aby sme mali zriadený nejaký útvar zameriavajúci sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 387 

na teda tie chránené, alebo teda prírodné územia. V rámci 

Bratislavy ich je určite viac, ako v Devíne celkom. 

A uživili by sa ľudia, ktorí sa teda by na túto 

problematiku špecializovali.  

Ako príklad poviem, hej? rybári a bivakovanie na 

brehu v chránenom území. Naposledy som sa tam pokúsala, 

pokúšala sama týchto ľudí nejak usmerňovať a vykazovať ich 

z brehu. No čo som si popri tom vypočula, nechcite vedieť, 

ale privolala som si teda na pomoc mestskú políciu, ochotne 

prišli, snažili sa, privolali sme zelených policajtov, ale 

skončilo to tým, že sme maturovali s mojim mobilom 

a lúskali na internete zákon o ochrane prírody. A čo sa 

smie a čo sa nesmie.  

Takže, tu by sa mi žiadala nejaká taká proste 

špecializovaná jednotka, ktorá ozaj by bola zameraná na, na 

teda sledovanie tých, týchto prírodných území. 

A a ešte sa chcem aj opýtať, že keď rušíme kone, akým 

spôsobom, akým dopravným prostriedkom tam budú dopravovaní, 

až budeme mať takýchto ľudí, ktorí budú zasahovať v týchto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som sa nestihla prihlásiť, keď hovoril pán Tešovič 

do pripomienky, ale mám toho viac.  

Takže, mne je to strašne ľúto, ja nerada marím prácu 

poslancov, ale pán Tešovič, ja nemôžem váš návrh podporiť. 

Skúsim to vysvetliť.  

Vy vyhadzujete vlastne textovú časť sedem aj trinásť, 

kde sú povinnosti a oprávnenia príslušníkov vymenované 

podľa zákona.  

Ja rozumiem tomu právnickému purizmu, že by sa to 

nemalo opakovať, ale povedzme si na rovinu, že vymež 

vymožiteľnosť práva a informovanosť verejnosti 

o legislatíve je mimoriadne na nízkej úrovni. A to, že sa 

to opakuje a dostane sa to do tohto textu, je dôležité 

podľa mňa aj pre obyvateľov aj pre poslancov, aj pre 

policajtov, aby si to minimálne zopakovali.  
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Keby ste to nejak iným, inak naformulovali, dalo by 

sa to, ale vy ste to úplne vyhodili, dali ste tam síce 

poznámku, odkaz jeden, ale nedali ste tam ani ten zákon, že 

na ktorý sa odkazujete, alebo teda ja som to tam nenašla. 

Možno je to v tej pôvodnej časti.  

Skúste to akceptovať a skúsme prijať tento materiál 

tak, ako bol predložený s tým, že to dopracujete, nám to 

dáte dostatočne včas, aby sme si to mohli naštudovať, lebo 

my sme to, myslím, dostali dneska ráno a neni to celkom 

korektné, aby sme takýto rozsiahli materiál, aj keď vidím, 

že ste sa s tým natrápili a určite ste to aj konzultovali, 

ale poprosím vás o rešpektovanie nejakého dovzdelávania nás 

laikov, ktorí to právo nemáme v malíčku, aby sme si 

v týchto materiáloch vedeli dočítať aj to, čo je v odkazoch 

pod čiarou. 

Ďakujem za pochopenie. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že je úlohou legislatívnych materiálov 

nie je vzdelávať príslušníkov mestskej polície, na to, na 

to je odborná príprava a a teda, ľudia, ktorí sú na to 

určení. Ja si za tým materiálom stojím a, a vcelku akože na 

ňom trvám, pretože aj podľa rôznych výstupov Najvyššieho 

kontrolného úradu, prieskumu prokuratúry, jednoducho, 

nemajú sa vo vézetenkách (VZN) citovať, alebo respektíve 

doslovne kopírovať jednotlivé všeobecne záväzné právne 

predpisy s tým, že teda naozaj postačí odkaz na ten 

predpis. Pretože, teraz napríklad tá dynamika je obrovská, 

máme aj v národnej rade v podstate viacero predpisov, ktoré 

sa týkajú problematiky v pripomienkovom konaní, stačí, že 

sa tam vypustí jedna, dve vety, už máme v zásade problém 

a naše vézetenko (VZN)  bude obsolentné.  

Čo sa týka. Je to naozaj zaužívaná prax. 

Čo sa týka poznámky pod čiarou, tak tá je, tá je 

zadefinovaná v tom mojom materiáli ako úplne posledný bod, 

myslím, dvadsaťjeden. (gong) 

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. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Áno, a. Dá sa to akceptovať, možno áno.  

Ešte vás chcem ale poprosiť, nejaké stanovisko 

k tomu, že prečo to tak neskoro dávate, pretože toto mi 

veľmi vadí.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Poprosím potom reakciu na konci od pána poslanca 

Tešoviča. 

Pani starostka Čahojová, 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja sa tiež pridávam k pani poslankyni Pätoprstej, 

pretože tento návrh bol prerokovaný už na viacerých fórach, 

čiže, bolo dosť času a niečo takéto navrhnúť a odôvodniť. 

Je to naozaj na poslednú chvíľu. 

Ale možno by som chcela na predchádzajúce príspevky, 

tak čo tu zazneli k mestskej polícii.  

Ja si myslím, že my chceme strašne veľa naraz od pána 

nového náčelníka mestskej polície pána Antala. Nemali by 

sme mať veľké oči. Áno, dostaneme niektoré nové stanice 

mestskej polície v nejakom časovom horizonte, nebude to 

určite hneď. 

Ale to, na čo by som ja zdôraznila a to si, myslím,  

nový pán náčelník veľmi dobre uvedomuje, je posilniť 

autoritu mestskej polície, jednotlivých členov mestskej 

polície.  

To znamená, aby dobre ovládali legislatívu, aby si 

boli istí svojim výkonom, aby boli presvedčiví, aby mali 

správanie, ktoré nebude našich v obyvateľov vyvolávať voči 

mestskej polícii dešpekt, ale naopak, rešpekt. Aby mali 

vzájomne teda lepšiu interakciu ako doteraz. To všetci 

veľmi potrebujeme. 
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A naozaj nemôžme očakávať v dohľadnom čase, že všetky 

naše sny sa naplnia tak, ako by sme dúfali, lebo všetci 

niečo potrebujeme, aj naši obyvatelia, všetci potrebujú 

všetko, ale myslím si, že sústrediť by sme sa mali na tie 

najdôležitejšie úlohy.  

A ja stále vidím ako najdôležitejšiu úlohu tohoto 

volebného obdobia, ktorá tu je aj pred mestskou políciou 

a to je parkovanie a parkovacia politika. Tu by som 

prosila, aby sa sústredila naša pozornosť. Je to problém 

nás všetkých. Schválili sme si všeobecne záväzné 

nariadenie, máme nejaké lehoty a bez toho, aby mestská 

polícia v tomto ohľade bola funkčná, sa nepohneme.  

Takže, toto by som potrebovala zdôrazniť. A držím 

novému pánovi náčelníkovi palce.  

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. 

Pán Tešovič,  

ešte tu bola otázka eee na ten čas, alebo na ten 

proces schvaľovania tohoto materiálu.  
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Ďakujem. 

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

Áno. Ako, naozaj že ne nechcem ísť do nejakého, do 

nejakého ani slovného, ani nejakého fajtu, ani, ani, chcem 

byť naozaj že človek spolupracujúci.  

Takže do budúcna dá sa, dá sa uvažovať nad tým, že, 

že sa to dá skôr, aj keď v prípade pozmeňujúcich návrhov 

spravidla, a teda to je takmer každé zastupiteľstvo sa 

pozmeňujúce návrhy podávajú až priamo na, na schôdzi. 

Ja som napríklad k tomu avizoval, že budem mať nejaké 

pripomienky vlastne už na zasadnutí mestskej rady minule. 

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

Ale ako, beriem, do budúcna určite nie je to problém, 

hlavne keď ide o rozsiahlejšie veci.  
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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 veľmi pekne. 

Týmto ukončujem diskusiu. Myslím, že sme si všetci 

všetko povedali a vysvetlili, čo, čo tu bolo dota. 

Ešte raz?  

A čo bolo o koník? Ale čo?  

Aha, dobre. Tak poprosím pána, pána Antala, aby 

odpovedal ešte v rýchlosti na to, čo bude s koníkmi, keď 

bude zrušená tá jazdecká polícia.  

Nech sa páči. 

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Samozrejme, v rýchlosti.  

Ja som to avizoval už aj vo svojich predchádzajúcich 

vstupoch na tých predchádzajúcich fórach.  

Veľmi intenzívne komunikujeme naozaj so Zoologickou 

záhradou Bratislava, kde sa snažíme vyrokovať, respektíve 
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dohodnúť sa na tom, že koníky a o koníky sa postará 

zoologická záhrada aj vzhľadom k tomu, že teda tri z tých 

piatich koníkov sú naozaj zdravotne tak na tom, že už 

nejaký čas sú súce na vyradenie.  

My sme, samozrejme, aj teda z hľadiska tých možností, 

ktoré sme mali, túto situáciu zatiaľ neriešili a čakali sme 

v podstate až na to, akým spôsobom dospeje tento materiál. 

To znamená, organizačné zmeny.  

Jedným slovom, zoologická záhrada intenzívne s nami 

komunikuje a je ochotná postarať sa o tieto koníky. 

Samozrejme, sú tam ešte ďalšie možnosti, ale toto je jediná 

a tá asi najlepšia a najsprávnejšia, že sa o ne postarajú 

tí, ktorí majú skúsenosti so starostlivosťou o zvieratá. 

Čo sa týka ešte možno ďalšej otázky. Ak prejdem 

v rýchlosti všetky, alebo len čo sa týka zbraní.  

Samozrejme, ukladanie zbraní podlieha právnej 

legislatíve. To znamená, takisto musíme byť veľmi opatrní 

akým spôsobom zabezpečovať zbrane, ktoré sú uložené mimo 

výkonu služby.  

Takže, toto vieme rozdiskutovať si potom možno aj na 

ďalších fórach, tak aby sme možno verejne nedávali niektoré 

informácie, ktoré nie sú vhodné zverejňovať.  
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Čo sa týka, samozrejme, toho horizontu eee tých 

nových okrskov a tak ďalej, samozrejme, hovorme 

o niekoľkých rokoch. Samozrejme, všetko sa bude odvíjať aj 

od náborovej kampane a od kvality ľudí, ktorých sa nám 

podarí získať. Samozrejme, budeme o tom intenzívne hovoriť 

v najbližších obdobiach. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme.  

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďalej, čo  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte? Uhm.  

Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

čo sa týka platových podmienok, toto samozrejme bude 

vecou nie len nás ako mestskej polície, ale nás všetkých. 

To znamená, aj poslaneckého zboru, magistrátu a tak ďalej, 
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keď budeme musieť hľadať riešenia na to, ako upraviť potom 

prípadne mzdové podmienky, nie len pre tých nových, ktorí 

nastúpia, ale samozrejme aj pre policajtov, ktorí slúžia.  

Ja si myslím, že je to naozaj veľmi náročná a ťažká 

práca. Zvlášť si to uvedomujeme a vidíme to v tomto období. 

Takže určite budeme radi, ak budeme o tejto možnosti môcť 

s vami komunikovať. 

Čo sa týka podnetu v súvislosti s ochranie, 

s ochranou rastlín a živočíchov, tu by som chcel upriamiť 

pozornosť, že prioritne to patrí do pôsobností orgánov 

činných v trestnom konaní, keďže my sme mestská polícia, 

ktorá sa zaoberá priestupkami, alebo do ktorej pôsobnosti 

patrí riešenie priestupkov. Nevidím tu až tak veľký 

priestor vzhľadom na to, že  aj v rámci policajného zboru 

je takýto špeciálny útvar vytvorený, aj vzhľadom k tomu, že 

tá pôsobnosť pria prioritne patrí policajnému zboru 

a orgánom činným v trestnom konaní.  

Samozrejme, vieme byť spolupracujúcou zložkou. To 

znamená, poskytovať informácie týmto orgánom a participovať 

v rámci niektorých území, naozaj, ktoré sú vhodné ochrany 

životného prostredia.  

Samozrejme, uvedomujem si to veľmi dobre, keďže 

všetky tie prostredia, o ktorých pani starostka Kolková 

hovorila, pozám, viem o tom. Budem hľadať možnosti skôr 
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participácie a spolupráce, ale nie vytvárania nejakej 

jednotky, keďže nám to ani do pôsobnosti neprináleží. 

Čo sa týka toho, čo uviedla pani starostka Čahojová, 

naozaj súhlasím s tým, že máme sa, musíme sa venovať 

odbornému vzdelávaniu príslušníkov mestskej polície. 

Táto oblasť bola dlhodobo podceňovaná. A teda, 

nechcem nejakým spôsobom rozvádzať niekoľko iks rokov 

dozadu, prečo tomu tak bolo, alebo nie, a prečo zaniklo 

vzdelávacie stredisko v Bratislave. 

My nebudeme presúvať zo žiadneho mesta, keďže to je 

pôsobnosť každého mesta, čo sa týka vzdelávacieho 

zariadenia a strediska. Chceme si vytvoriť vlastné 

vzdelávacie stredisko tak, aby sme si my mohli menežovať 

(manažovať), samozrejme, to vzdelávanie jednak už súčasných 

príslušníkov mestskej polície, ale samozrejme hlavne tých, 

ktorí budú nastupovať, keďže potrebujeme ich vzdelávať 

podľa tých harmonogramov, ako máme my, keďže teraz sme, 

žiaľbohu, odkázaní na to, kedy sa otvoria kurzy v iných 

mestách. A samozrejme, stojí nás to aj peniaze, keďže ich 

vysielame do iných miest.  

A samozrejme, platíme za školenie, platíme za 

cestovné náhrady a tak ďalej, čo by sme vlastne ušetrili 

a možno za tie peniaze, ktoré vynakladáme a ktoré vlastne 
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platíme iným vzdelávacím zariadeniam, tieto by sme mohli 

využiť na platenie si vlastných lektorov. 

Keďže veľmi si uvedomujem tú situáciu, že príslušníci 

mestskej polície naozaj nedostávajú, ani tí súčasní, 

dostatok informácií, čo sa týka legislatívy, vzdelávania. 

Ja to poviem normálne na otvorene, robí sa to ako keby na 

kolene. Naozaj, velitelia robia, čo môžu. Velitelia teda 

jednotlivých okrsko, eee, expozitúr, nabudúce po novom 

okresných veliteľstiev, ale samozrejme, je to nedostatočné, 

pretože oni majú ďalšie menežérske (manažérske) povinnosti 

s vedením okresných veliteľstiev a tak ďalej.   

My potrebujeme naozaj plnohodnotne vzdelávať týchto 

policajtov za prítomnosti kvalitných lektorov, ktorých 

samozrejme a s ktorými už teraz komunikujeme a máme možnosť 

ich naozaj zabezpečiť pre potreby mestskej polície.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, parkovacia politika je prioritou takisto 

nie len nášho mesta, ale hlavne teda keď sme na úrovni 

hlavného mesta Bratislavy, tak sa budeme určite baviť len 

o tomto.  

Samozrejme, viete veľmi dobre, že je v parlamente 

návrh novely zákona o cestnej premávke, od ktorého si veľmi 
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veľa sľubujeme, a j z hľadiska tej efektivity práce, ktorá 

samozrejme s týmto, v tejto súvislosti čaká.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. Ďakujeme aj my za dopovedanie ešte 

nezodpovedaných otázok. 

Ukončujem diskusiu k tomuto bodu.  

A ja teraz prosím návrhovú komisiu.  

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Prvý návrh sme dostali od pána poslanca Tešoviča.  

Je to trochu problém, lebo právne ma upozornilo, že 

by som to mala prečítať celé. Je toho veľmi veľa, najmä tá 

prvá časť.  

Článok 7, 13, 16 kde nie sú vyznačené tie červené 

zmeny.  
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Tak sa chcem spýtať pána Tešoviča, že či by ste 

vedeli tak stručne vysvetliť, či tam bola nejaká zmena, 

alebo to celé je zmenené. Čiže, to budem musieť celé 

prečítať od tej strany, teda od článku 7 až po článok 5. 

celý ten text bol zmenený? Lebo tam nie sú. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Neboli tam, neboli tam tie červeným vyznačené zmeny.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím pána Tešoviča, aby to identifikoval. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 
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Ten, ten pozmeňujúci návrh, ten štandardne pozm, 

pozmeňujúci návrh, ktorý má, sa skladá z dvoch častí.  

Jedna časť, jedna časť, tá prvá je legislatívny text, 

kde je jasne na, napísané vlastne, že ktoré časti toho 

pôvodného návrhu sa menia.  

A tá druhá, tá je, tá je taká nepovinná, to som tam 

len dal vlastne čer, červeným vyznačené priamov 

v dotknutých článkoch, čo sa mení a čo sa nemení, aby to 

bolo prehľadnejšie.  

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

To je skôr na posúdenie. Ale to, čo bude treba 

prečítať, tak to je, to je tá prvá časť.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

To znamená, tie červené, na tie červené zmeny 

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

Tie červené zmeny vôbec. Ja som ich odprezentoval 

v pri predkladaní návrhu. Ale pokiaľ teda organizačné 

oddelenie má za to, že, že to treba prečítať celé, tak 

treba prečítať v podstate tie body od rímska jedna po 

rímska dvadsaťjedna.  

(poznámka: počuť mužský hlas „To je premietnuté už 

tu.“) 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Čiže to všetko musím prečítať, hej?  

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

Od rímska jedna po rímska dvadsaťjedna.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

No áno, ale.  

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

Keď to pomôže, ja to môžem kľudne prečítať a  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja asi.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja to prečítam. Nerobí mi to problém.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi nemáme inú možnosť, takže poprosím, začnime 

čítať.  

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Dobre. Dobre.  

Takže právne trvá na tom, že kvôli verejnosti musíme 

to prečítať.  

Môžme sa dohodnúť, že keď chceš, Rasťo, si to 

prečítať sám, aby si to mo mohol dať nejaký akcent, alebo 

to môžem prečítať ja. Vyber si.  
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Mô, ako, ako je, ako je tebe lepšie. Ja  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by poprosím, Rasťo, teba, aby si to prečítal, lebo 

si v tom viac doma.  

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

Dobre. Dobre. 

Takže, ja, ja sa teda formálne, aby som dal zadosť 

rokovaciemu poriadku, tak ja sa teraz skúsim prihlásiť 

o slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, pán Tešovič. 

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

Keby ste mi vedeli dať slovo. 

Ďakujem. 

Ja si to tam zapnem.  
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Takže, pozmeňujúci návrh, návrh na zmenu textu 

v materiáli Organizačný poriadok mestskej polície hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa mení a dopĺňa 

podľa prílohy k tomuto návrhu, a to nasledovne: 

I. v ustanovení článku 5 odsek 1 sa vypúšťajú slová 

a samostatne hospodáriaci, 

II. v ustanovení článku 7 sa nahrádza novým textom, 

ktorý znie:  

článok 7 Úlohy mestskej polície,  

bod 1) mestská polícia plní úlohy podľa osobitného 

predpisu, odkaz na poznámku pod čiarou 1, 

bod 2) hlavné mesto môže vymedziť mestskej polícii aj 

ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy, odkaz na 

poznámku pod čiarou 2, 

bod 3) mestská polícia pri plnení úloh spolupracuje 

so starostami mestských častí,  

rímske III. ustanovenie článku 13 sa nahrádza nový 

znie: 

článok 13 Povinnosti a oprávnenia príslušníkov 

povinnosti a oprávnenia príslušníkov, použitie 

donucovacích prostriedkov a podmienky nosenia a použitia 

zbrane príslušníkom upravuje osobitný predpis. Odkaz na 

poznámku pod čiarou číslo 1. 
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IV. ustanovenie článku 16 sa nahrádza novým textom, 

ktorý znie:  

Článok 16 Pracovné pozície v mestskej polície: 

Odsek 1 pracovné pozície mestskej polície ak tento 

predpis ďalej neustanovuje inak, sú 

za a) náčelník 

za bé (b) zástupca náčelníka pre výkon služby 

za cé (c) zástupca náčelníka pre funkčné útvary 

za dé (d) veliteľ okresného veliteľstva  

za e zástupca veliteľa okresného veliteľstva 

za ef (f) veliteľ útvaru 

za gé (g) zástupca veliteľa útvaru 

za há (h) vedúci oddelenia 

za i zástupca vedúceho oddelenia 

za jé (j) veliteľ smeny, 

ká (k) operátor operačného strediska 

el (l) referent 

em (m) príslušník, napríklad, príslušník v priamom 

výkone služby, okrskár, referent útvaru, oddelenia 

en (n) zamestnanec, napríklad odborný zamestnanec, 

údržbár, upratovač, informátor 

odsek 2, pracovné náplne jednotlivých pracovných 

pozícií zamestnancov mestskej polície upraví interná 

smernica mestskej polície.  
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V. v článku 23 odsek 2 písmeno a) sa slová zo zákona 

číslo 311/2001 Zbierky zákonov zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákona číslo 552/2002 Zbierky zákonov 

o výkone prác vo verejnom záujme, zákona číslo 552/2003 

Zbierky zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ďalších predpisov upravujúcich 

pracovno-právne vzťahy nahrádzajú slovami so všeobecne 

záväzných právnych predpisov a ďalších predpisov 

upravujúcich pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie 

zamestnancov.  

bod VI. ustanovenie článku 24 odsek 2 písmeno es (s) 

sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

es (s) režimových opatrení v objekte na Gunduličovej 

10 v Bratislave. 

Bod VII. v ustanovení článku 24 odsek 2 sa na koniec 

textu dopĺňa nové písmeno té (t), ktoré znie: 

té (t) plní ďalšie úlohy podľa článku 27 písmeno i, 

ká (k), el (l), em (m) a er (r) a úlohy v oblasti 

evidovania, správy a vymáhania pohľadávok. 

VIII. ustanovenia článku 24 odsek 3 a 4 sa nahrádzajú 

novým textom, ktorý znie: 

Odsek 3, vedúceho oddelenia právneho, sťažností 

a správneho konania v čase jeho neprítomnosti zastupuje 
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zástupca vedúceho oddelenia s právneho, sťažností 

a správneho konania 

Vedúceho oddelenia právneho, sťažností a správneho 

konania v čase jeho neprítomnosti môže zastupovať aj iný 

príslušník, alebo zamestnanec oddelenia v rozsahu poverenia 

vedúceho oddelenia právneho, sťažností a správneho konania. 

Zastupovanie iným príslušníkom alebo zamestnancom ako 

zástupcom vedúceho právneho, sťažností a správneho konania 

dlhšie ako jeden deň, musí byť udelené písomnou formou.  

Odsek 4 pre oddelenie právne, sťažností a správneho 

konania sú stanovené tieto pracovné pozície: 

za a) vedúci oddelenia sprá, právneho, sťažností 

a správneho konania, 

za bé (b) zástupca vedúceho oddelenia právneho, 

sťažností a správneho konania, 

za cé (c) referent právnik 

za dé (d) referent pre verejné obstarávanie 

za e referent pre správne konanie 

za ef (f) referent pre objasňovanie priestupkov 

a prevenciu 

za gé (g) referent pre vybavovanie sťažností 

za há (h) referent pre normotvorbu 

IX. Ustanovenie článku 28 odsek 2 písmeno e) sa 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 
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za e) zabezpečovanie údržby kúrenia, upratovania 

v objekte na Gundličovej 10 v Bratislave 

bod X. Ustanovenia článku 29 odsek 3 a 4 sa 

nahrádzajú novým textom, ktorý znie: 

odsek 3, veliteľa operačného strediska v čase jeho 

neprítomnosti zastupuje zástupca veliteľa operačného 

strediska. 

Veliteľa operačného strediska v čase jeho 

neprítomnosti môžu zastupovať aj iný príslušník alebo 

zamestnanec operačného stredis ka v rozsahu poverenia 

veliteľa operačného strediska.  

Zastupovanie iným príslušníkom alebo zamestnancom ako 

zástupcom veliteľa operačného strediska dlhšie ako jeden 

deň, musí byť udelené písomnou formou.  

(gong) 

Odsek 4 pre operačné stredisko sú stanovené tieto 

pracovné pozície.  

za a) veliteľ operačného strediska 

za bé (b) zástupca veliteľa ope operačného strediska 

za cé (c) veliteľ smeny 

za dé (d) operátor operačného strediska 

za e) referent mestského kamerového systému 
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XI. Ustanovenie článku 30 odsek 4 písmeno jé (j) sa 

nahrádza novým textom, ktorý znie:  

Je príslušník v priamom výkone služby. 

XII. Ustanovenie článku 30 odsek 4 písmeno el (l) sa 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

El (l) upratovač 

XIII. V ustanovení článku 30 odsek 6 písmeno há (h) 

sa za slová nepravidelných intervaloch  vkladajú nové slová  

na území hlavného mesta 

XIV. Ustanovenie článku 31 odsek 2 sa nahrádza novým 

textom, ktorý znie:  

Odsek 2 územná pôsobnosť útvaru zásahovej jednotky 

a kynológie pre úsek zásahovej jednotky je primárne 

stanovená na území hlavného mesta ulicami Obchodná a Suché 

mýto, Hodžovo námestie a Jánska 

Odsek 15 v ustanovení článku 31 odsek 5 písmeno e) sa 

za slovom príslušník vkladajú nové slová v priamom výkone 

služby 

XVI. Ustanovenie článku 31 odsek 5 písmeno ef (f) sa 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

za e) upratovač 

XII. Ustanovenie článku 31 odsek 6 sa vypúšťa 
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XIII. V ustanovení článku 32 sa na konci textu 

dopĺňajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 

Odsek 3 Zásady starostlivosti o služobné zvieratá, 

ich výcvik, využívanie a obstaranie upraví interná smernica 

mestskej polície. 

Odsek 4 Zásady starostlivosti o zverené služobné 

motorové a nemotorové vozidlá a vyúčtovanie nákladov 

spojených s ich prevádzkou upraví interná smernica mestskej 

polície. 

IXX v prílohe číslo 3 k návrhu Organizačného poriadku 

Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy sa vypúšťa pomocná tabuľka vľavo dole a pomocná 

tabuľka vpravo dole 

XX. poznámka pod čiarou k odkazu číslo jeden sa 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

1 zákon SNR číslo 564/1991 Zbierky o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov 

XXI poznámka pod čiarou k odkazu číslo dva sa 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

2 napríklad zákon SNR číslo 372/1990 Zbierky 

o priestupok o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

zákon číslo 8/2009 Zbierky zákonov o cestnej premávke 

v znení neskorších predpisov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 414 

Ďakujem veľmi pekne. to je, to je celý návrh.  

A týmto odovzdávam slovo 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Slovo ná 

Ďakujem veľmi pekne.  

A ja odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Nech sa páči, pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Tešoviča 

tak, ako bol prednesený.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo, 

zdržalo 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Poprosím doplň 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Monika, prosím?  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Poprosím, doplňte ma tam. Lebo mne to zasa vyhodilo 

a bolo to dl dlhé a nevšimla som si to. Takže poprosím, aj 

ja som za.  

Ďakujem. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 416 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja len dočítam, alebo ešte raz to prečítam. 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

Mňa tiež, my tie, mňa tiež vyhodilo, takže poprosím.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže dvaja, dvaja ďalší za.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržal sa 

jeden, nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťpäť. 

A teda ešte zopakujem. Pani Debnárová a pani 

starostka Čunova mmm hlasovali takisto za. Myslím že)  
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujeme vám.  

(poznámka: poslankyne M. Debnárová a G. Ferenčáková 

chceli hlasovať za, ale mali nefunkčný hlasovací systém) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.22- Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej 
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
doplňujúci a pozmeňujúci návrh Organizačného poriadku 

Mestskej polície hl.m. SR Slavy - p. Tešoviča 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

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

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst  

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže teraz je 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte  

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. 

Členka návrhovej komisie 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte budeme hlasovať o celom uznesení, tak ako bol 

doplnený o tento text. 

Čiže, schvaľujeme organizačný poriadok Mestskej 

polície hlavného mesta Slovenskej republiky aktualizovaný 

o nový, nový text pána poslanca Tešoviča. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Takže teraz hlasujeme za materiál ako celok.  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: poslanci M. Debnárová a J. Buocik chceli 

hlasovať za, padol im hlasovací systém) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 22- Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej 
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatých zmien a doplnkov 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

organizačný poriadok Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

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: 

A teraz vyhlasujem prestávku do 14.00.  

Ďakujem. 

(poznámka:  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Tánička,  

poprosím ťa, dajte ma zase, že som hlasoval za, lebo 

mne sa to 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa 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: 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Táni,  

to máme iba polhodinovú?  Obednú prestávku?  

Mužský hlas: 

(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: 

Tak, neviem. Asi, asi s tým nesúhlasíte, jak počujem. 

No.  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To je dosť málo. 

(poznámka:  počuť hovor viacerých naraz) 

Mužský hlas: 

Dhšiu. Určite treba dlhšiu.  
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Mgr. Zdenka    Z a ť o v i č o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To nebola ani desiatová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Takže. 

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

Pani námestníčka. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím?  

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

Mne to tiež teda nešlo a tiež som hlasoval za. Lebo 

tu na to čakám, a teda, že ja viem, že nenásobí, nedelí, 

ale čakám tu pol hodinu, kým sa dorokuje tento bod a teraz 

akože mi padne hlasovanie.  

Takže, hlasoval som za.  
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Ďakujem. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To sa neráta. Mal si (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

hovoria viacerí naraz.) 

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. 

A teda predlžujem tú obedňajšiu prestávku do 14.30.  

Mužský hlas: 

Pätnásť. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

dobre?  

Čiže máme hodinovú obedovú prestávku.  
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Ďakujem pekne. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

 

(prestávka od 13.35 do 14.36 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:. 

Dúfam, že všetci oddýchnutí po obede. Skub, vyskúšaj 

si, dáme si prezenčné hlasovanie? Áno. Tu ma, Tomáš Malec, 

už sme fantasticky skoordinovaní s Tomášom, ktorý mi rovno 

píše, že dajme prezenčné hlasovanie. 

Tak poprosím vás o prezenčné hlasovanie.  
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Hlasujte teraz, či nám to všetko funguje a tak ďalej 

a tak ďalej.  

Nech sa páči. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Takže asi, asi to, asi to nejakým spôsobom 

zafungovalo. Nikto mi nesignalizuje, že je tam nejaký 

problém.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Prezentácia po obednej prestávke a skúška technického 
spojenia účastníkov zasadnutia MsZ 

 

 Prítomní: 35 Áno 23 Nie: 2 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 8 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.A.Plavúchová,nám. NEHLASOVAL M. Brat   

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák NIE L. Štasselová,nám. ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky  

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

O. Kríž NEHLASOVAL P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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BOD 40 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sorry, ospravedlňujem sa. Trošku vás takto. Dobre. 

Poďme tým pádom na bod číslo dvadsaťtri, Správa 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Tam ideme bez úvodného textu.  

Poslanec MsZ (poznámka, nebolo uvedené meno poslanca): 

Pán primátor,  

Interpelácie majú byť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ježiš! Ďakujem pekne. Štrnásť nula nula. Ako teda, po 

obede Interpelácie. Áno.  

Takže otváram bod, ktorý je vždycky po obede, 

ďakujem, pán poslanec, Interpelácie.  

Nech sa páči, otváram diskusiu.  

Ešte dobre, že ste ma, že ste ma zastavili.  

Pán poslanec Korček,  
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nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa vám v prvom rade chcel poďakovať, lebo 

v minulosti odstránilo hlavné mesto také tie bývalé, tie 

bývalé telefónne búdky z Račianskeho mýta, ktoré boli 

používané ako reklamné nosiče, ale bohužiaľ, jedna taká 

búdka ešte existuje v Novom Meste. Je konkrétne na 

Vajnorskej ulici 43 pred bytovým domom.  

Takže ja vás chcem interpelovať vo veci možnosti 

odstránenia tejto búdky, ktorá tam doposiaľ je a funguje 

ako reklamný nosič, či  by ju bolo možné a v akých časových 

intervaloch odstrániť? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová,  

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

ja by som chcela podať interpeláciu k téme tej našej 

vrakúnskej stavby Rozenhaus (RosenHAUS).  

Došlo tam k situácii, že vlastne súd už 30. 11. vydal 

predbežné opatrenie proti stavebníkovi, má teda ukončiť 

stavebné práce a dať teda pozemok do pôvodného stavu.  

V podstate stále ten pozemok  nie je v pôvodnom stave 

a ten pozemok patrí hlavnému mestu.  

Čiže, chcela by som sa opýtať, že ak, v akom stave je 

tá komunikácia s tým stavebníkom? Či on komunikuje, 

nekomunikuje? Ako sa teda stavia k tejto požiadavke na 

odstránenie plota a uvedenia pozemku do pôvodného stavu 

a ako magistrát v tejto veci postupuje?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som chcela dve veci. 

Chcela som sa popýtať jednu vec, Dorastenecká ulica. 

To je vlastne ulica, ktorá je v magistrátna u nás vo 

Vajnoroch. Na nej prebieha čistenie chodníkov a ulíc, ale 

nezabezpečuje to náš komunálny podnik, ale myslím že tá, tá 

firma objednaná. A keď to porovnávam, že čo robí náš 

komunálny podnik, že to je tip-top ako tam sú krásne 

výsledky, ale to druhé nie, tak som len chcela poprosiť, že 

či by nemohol sa niekto na to pozrieť a trošku s nimi hodiť 

reč, aby to robili teda poriadne. Tá firma, teda tá 

zazmluvnená.  

A druhá vec je, chcela som veľmi pekne poprosiť, 

Šprinclov majer.  

U nás to je vlastne veľmi, veľmi krásna budova, 

krásna lokalita, kde som chcela požiadať, keďže vlastne 

celá spodná časť tej budovy nie je zatvorená, lebo tam 

odtiaľ pokradli okná, tak dá sa do nej do dostať dovnútra. 

Je tam taká dosť vzácna dlažba. Sú tam, síce je tá budova 

v hroznom stave, ale treba ju sanovať.  

Takže kým by došlo k rekonštrukcii strechy, že by 

nejakým spôsobom skúsili to aspoň zadebniť, aby sa tam 

nikto nedostal a aby sa tam nedalo dostať ani z tej 
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vedľajšej budovy koniarne, ktorá vlastne už nie je teraz 

v našom majetku. Len toto aspoň taký úplne že začiatok.  

A plus ešte som chcela poprosiť, že budeme robiť tam 

brigádu, tak či by sme nemohli na tú lokalitu sústrediť aj 

potom náš komunálny podnik aj s tými strojmi takými, čo 

trebárs drtia konáre. A takže, či by nám vedelo s tým mesto 

pomôcť. Lebo tým, že je to vlastne mestský majetok, tak by 

sme tomu vedeli aj my pomôcť na, na úrovni občanov Vajnor.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znie ako fajn, že sme komunálny podnik.  

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, ja by som sa rád spýtal, spýtal na 

nejaký abdejt (upgrade) mojej interpelácie z októbra 

minulého roku.  
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Pýtal som sa ohľadne osadenia značky, teda stopky 

(STOP) nového dopravného značenia na, na De, na de 

Detvianskej ulici v križovaní s Čachtickou. 

Vtedy mi bolo odpovedané, že sa tam odstraňuje nejaký 

bilbord (bilboard) na budove, ktorý využíval Dopravný 

podnik. Ubehlo pol roka, tak ja by som bol rád vedel ač či, 

či tam je teda nejaký, nejaký progres, či ten, či ten 

bilbord (bilboard) sa teda bude odstraňovať, alebo v čom je 

problém? A či teda je tam nejaká šanca, aby tam tá stopka 

bola odstránená.  

Ale prioritne mi teda ide o odstránenie toho bilbordu 

(bilboard) na, na tej bu budove bývalej, tam sa tuším pre 

predávali lístky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Poďme ďalej. 

Pán poslanec, pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 
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Ja by som chcel interpelovať vo veci prejazdov 

kamiónov cez Vrakuňu a Podunajské Biskupice, kde je zákaz 

vjazdu kamiónov, alebo teda nákladných vozidiel nad dvanásť 

ton.  

Už som to tu viackrát spomína. Za ostatné tri roky 

mesto, keďže sa jedná o magistrátne cesty, investovalo 

skoro dva milióny euro do rekonštrukcie Kazanskej, dvojky, 

Dvojkrížnej a Ráztočnej. Napriek tomu tam v poslednej dobe 

jazdia kamióny tieto dvanásťtonové vo väčšej frekvencii ako 

toho bolo v minulosti.  

Ja som tam minule stál a za hodinu som ich narátal 

osemnásť, ktoré naozaj tadiaľ chodia. Je to cez sídlisko po 

Kazanskej.  

Oni, jak teraz bol urobený ten nový obchvat, dé štyri 

er sedem (D4R7) okolo Vrakune a Biskupíc, tak tam prídu na 

nejaký kruhový objazd keď idú od Senca a tam to značenie 

buď chýba, alebo nie je tam a oni nevedia kadiaľ majú teda 

tú Bratislavu obísť, alebo prejsť a vojdú priamo do,  do 

sídliska do Vrakune a Biskupíc a po Kazanskej idú smerom na 

Slovnaft a podobne. 

A minulý víkend dokonca priamo k miestnemu úradu na 

Šíravskú kamión odbočil a celú noc sa nevedel odtiaľ 

vytočiť von, lebo je to dosť tak zle značené tam.  
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By som chcel nejak interpelovať, že by trebalo tie 

značky na tých magistrátnych cestách pozrieť, alebo 

v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom zabezpečiť, 

aby tieto dvanásťtonové kamióny po týchto nových cestách 

nechodili, lebo ich zlikvidujú a za dva roky budeme musieť 

znova ich opravovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcel by som sa vrátiť, minule som dal interpeláciu 

ohľadne zastávky v Rusovciach. Došla mi odpoveď, že do 

konca roka dvadsaťdva by sme ju mohli mať vymenenú.  

Čiže, dva roky sa o tom bavíme, pán primátor, príde 

mi to také nešťastné.  

Ale súčasťou odpovede bolo zároveň, že nám ju aspoň 

skultúrnia. Tak by som chcel poprosiť, do kedy aspoň, aspoň 

vymaľovať tú zastávku, lebo ona je fakt ohavná, to je 
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akože. A nechceme, aby občianske združenia maľovali 

zastávky emhádé (MHD). 

Čiže, kedy asi nám ju skultúrnia, keď, keď teda nejde 

ju vymeniť? 

A potom druhá otázka.  

Existuje nejaká zmluva myslím na montáž prístreškov. 

Čiže, tú zmluvu by som chcel teda vidieť.  

A počul som, že je k dispozícii tristo prístreškov 

nových zástav, teda zástavok. A teda, ak je to pravda, bola 

takáto ponuka, tak prečo sa nemontujú?  

To je jedna časť. Pardon, ešte.  

Potom bola druhá časť mojej interpelácie. To bola tá 

vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka na Tyšonovo, 

Tyršovom nábreží. 

Tam v zásade odpoveď bola o tom, že vo verejnom 

záujme robíme to síce nejakej súkromnej spoločnosti, ale vo 

verejnom záujme, rozumiem. Ale jedna časť tej odpovede mi 

prekáža. A to je, a niekoľkokrát sa to opakuje v tej, v tej 

odpovedi, že sa tá prípojka vodovodná robí hlavne kvôli 

zavlažovaniu novovysadenej zelene.  

Pán primátor,  
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dúfam, že nebudeme zavlažovať všetky parčíky pitnou 

vodou. Toto je dokonca pri Dunaji, kde kladivom natlčiem 

studňu v troch metroch a a proste, dá sa zo studne 

zavlažovať.  

A chcem sa teda opýtať, pán primátor, koľko takýchto 

parčíkov máme v Bratislave, kde sa zavlažuje pitnou vodou? 

A či je možnosť a v akej dohľadnej dobe prejsť na, na 

zavlažovanie zo studne?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem  pekne. 

Samozrejme, dostanete všetky odpovede.  

Tú zástavku ja si ešte overím. Mne bolo povedané, že 

sa má robiť v týchto mesiacoch. Nerozumiem tomu. A aj tie 

zmluvy, aj to všetko dostanete vysvetlenie. Sú na to dobré 

vysvetlenia.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Igor Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja konkrétnejší rozpíšem potom v písomnej verzii 

interpelácie, ale chcel by som vás požiadať o kópiu zmluvy 

aj informácie o tom, ako v roku 2018 pri tom vypätí 

asfaltovacom predvolebnom boli riešené záručné doby.  

Nám sa to totižto stalo, že v spojení Lamačskej 

a Hodonínskej zákrute, kde bol vlastne nový povrch položený 

na dlažobné kocky, je vlastne už dneska rozpadnutý. A teda, 

pred tým ako by sme zisťovali akým spôsobom to napraviť, 

tak ma aj zaujíma proste efektivita takýchto zmlúv, ktoré 

sa vtedy robili.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Môj dotaz. 

Pred viac ako polrokom sme riešili prechod pre 

chodcov zo záhrad Devín na cyklistický chodník. Bolo 

povedané, že to bude urobené na jeseň, nebolo to. Ide jaro. 

Čiže by bolo dobré, aby sa to, na to pozrelo. Tam sú tie 

záhrady Devín, na začiatku Devína a začína tam cyklistický 

chodník a nie je tam prechod, je až ďalej, ani pre 

cyklistov, ani pre chodcov a vznikajú tam už teraz kolízie, 

jak začali znovu cyklisti chodiť do Devína. 

Takže, toto by som poprosil riešiť dosť urgentne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Áno, dobrý, pán primátor.  

Dve veci.  
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Prvá sa týka toho nešťastného železničného priecestia 

aj Ivánska cesta/Vrakúnska cesta/Trnavská cesta.  

My sme tam mali, už to bude viac ako rok spoločné 

stretnutie na, u pani námestníčky Kratochvílovej, kde teda 

jedným zo záverov bolo, že sa tam teda osadí nové 

osvetlenie, nové dopravné značenie, aspoň teda do toho 

času, pokiaľ, pokiaľ sa nepodarí tam vykúpiť tie pozemky.  

Takže v tomto zmysle vás interpelujem, aký je stav 

riešenia eee, riešenia eee železničného priecestia Ivánska 

cesta/Vrakúnska cesta/ b Trnavská cesta?  

Samozrejme, písomne to teda doplním presne.  

A moja druhá interpelácia sa týka eee eee zástavky 

emhádé (MHD) vo Vlčom hrdle. Tam aj pani poslankyňa 

ružinovská, pani poslankyňa Ďurajková sa snažila intenzívne 

komunikovať s Dopravným podnikom, ja som teda tiež sa 

dopytoval na Dopravnom podniku. Záver z Dopravného podniku 

bol taký, že je to majetková záležitosť magistrátu, pretože 

eee to umiestnenie prístrešku, respektíve presun tej 

zástavky v nejakých jednotkách metrov nie je možný kvôli 

tomu, že tie pozemky nie sú, nie sú magistrátne.  

Takže to je moja druhá interpelácia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Zdravím vás, pán primátor. 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem vás, na vás obrátiť v takej veci, už som 

vás raz i interpeloval vo veci parkovania v pešej zóne. 

Vtedy sa to týkalo diplomatických vozidiel. Vtedy ste mi 

odpovedali, že, že proste nejaké medzinárodné zmluvy 

a tieto veci im to umožňujú.  

Ja som sa teraz cez obed prešiel Starým Mestom a ale 

vidím tam parkovať autá, ktoré tam, podľa mňa, nemajú čo 

robiť. Ani nevykladali materiál, ani nezásobovali obchody, 

ktoré sú teda väčšinou pozatvárané.  

Ja sa chcem spýtať. Ja ja neviem, či to, či to patrí 

hlavnému mestu, alebo Starému Mestu, ale tak, mestská 

polícia patrí pod hlavné mesto, tak sa chcem spýtať na to, 

že akým spôsobom sa kontroluje tej vjazd eee eee a to 

zotrvanie vozidiel na tej, na tej dlažbe v pešej zóne, 

ktorá sa samozrejme tým ničí?  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, ďakujem pekne všetkým. Odpovieme, 

pripravíme odpovede.  

Ďakujem za vaše (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

a otázky.  

Poďme tým pádom ďalej.  

O týchto interpeláciách nejdeme hlasovať? tam sa nič 

nehlasuje, že? Tam nemáme čo vlastne hlasovať. Dobre. Pre 

istotu sa pýtam.  
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BOD 23 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme teda na bod číslo dvadsaťtri, Správa 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Bratislavy. 

Tu ideme bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som teda bol zvedavý aj na ka, na to káespéčko. 

Tam to dopadlo pomerne dobre, akurát budú mu musieť 

niektoré veci vylepšiť, a to sa hodnotilo v podstate to 

obdobie, kde by si človek povedal, že asi sa tam budú robiť 

ak inokedy, vlastne keď sa končí volebné obdobie, funkčné 

obdobie, tak vtedy. Ale nebolo tam nič zásadné. 
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O dosť horšie to dopadlo pri tých advokátskych, pri 

tých externých právnych zmluvách. Tam sú viaceré 

odporúčania.  

Tak som sa len chcel spýtať, že ako, akým spôsobom sa 

teda chce mesto vysporiadať s tými odporúčaniami, ktoré, 

ktoré sú tam spomenuté pri tých externých právnych 

službách?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Asi zozbierame otázky a potom dáme kolegom. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pekne  ďakujem. 

Ja by som sa pridal ku kolegovi Vetrákovi. Presne to 

isté som mal na mysli. Tiež by ma zaujímalo, že akým 

spôsobom sa ideme postaviť ku vzniknutým škodám? A ako sa 

budeme vyvarovať do budúcna eee podobným obstarávaniam 

a alebo teda prieskumu a z toho vzniknutý zmlúv, ktoré, 

ktoré sme podpisovali? 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 447 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená poprosím asi pána riaditeľa magistrátu, 

alebo keď chce, samozrejme, ešte zareagovať pán kontrolór. 

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem doplniť ja.  

Viacmenej k ku kontrole spoločnosti káespé (KSP), tam 

len chcem zdôrazniť, že sme odkontrolovali ten rok 2018 

a z nášho pohľadu tá spoločnosť káespé (KSP) je, je veľmi 

dobrá spoločnosť a vítame rozhodnutie vedenia mesta, že, že 

pozastavilo akékoľvek úvahy o tom, že tá spoločnosť káespé 

(KSP) by sa mala zrušiť.  

Konkrétne v podstate v roku dvetisíc osemnástom mali 

výnosy na úrovni milión dvestotisíc. Čiže, v podstate je to 

celkom slušný výsledok. Náklady mali okolo milión. Čiže, 

hospodársky výsledok po zdanení nejakých stosedemtisíc.  
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Takže, myslím si, že tá spoločnosť ani nie je 

zadĺžená. Takže ju treba viacmenej využívať.  

Čo sa týka k správe k ku kontrole verejného 

obstrávania na právne služby, tam viacmenej som, musím 

povedať, že som trošku znepokojený z toho dôvodu, že ako 

keby zlyhala taká vnútorná interná kontrola na magistráte, 

lebo nie je možné, aby z danej zmluvy došlo 

k prečerperpaniu, hej? Nie je možné, aby bol nejaký časový 

nesúlad, čo sa týka výkonu základných finančných kontrol 

a podobné veci.  

Čiže, my sme to aj viacmenej v rámci námietok 

konzultovali s riaditeľom magistrátu a s oddelením 

verejného obstarávania. Priznám sa, že niektoré argumenty, 

typu že mesto nemusí mať spracovaný plán verejného 

obstarávania ja akceptujem, ale na druhej strane máme tu 

uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré káže, že mesto má 

spraviť plán verejného obstarávania, má ho zverejniť 

a potom máme v podstate aj všeobecné vyjadrenie, že plán 

verejného obstarávania je, je v podstate povinná súčasť. 

Lebo na základe toho sa dá naplánovať verejné obstarávanie 

tovarov, služieb, stavebných prác na príslušný rok, vie sa 

lepšie naplánovať rozpočet. A hlavne, pôsobí to viac 

transparentne.  

Mesto v roku 2020 nemalo plán verejného obstarávania. 

V roku 2018 a v roku 2019 malo plán verejného obstarávania, 
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ale bohužiaľ, od roku 2019 v tom pláne nie je ani zmienka 

o tom, že sa mali obstarávať nejaké právne služby. Ale 

tieto právne služby sa obstarávali. 

Čiže, sú to možno niektoré detaily, ale niektoré sú 

to závažné veci. A hlavne, nedokážem, ani magistrát mi 

nedokázal vysvetliť, ako môže dôjsť k tomu, že faktúry, 

ktoré vystavia advokátske kancelárie za právne poradenstvo 

zaplatíme neskoro. Konkrétne jeden príklad, až došlo 

k úhrade po dvesto päťdesiatich dvoch dňoch. To  je, to je 

skoro trištvrte roka. U nás visela faktúra a my sme ju 

nezaplatili. 

A preto si myslím a upozorňovali sme aj vedenie 

mesta, že môžu vzniknúť škody vo forme sankcií, ktoré si 

advokátske kancelárie môžu uplatniť za neskoré úhrady 

faktúr.  

Sekcia právnych činností nám doložila nejaký doklad, 

v ktorom deklarovali, že tie advokátske kancelárie si to 

nebudú uplatňovať. Ale z môjho pohľadu to nie je riešenie. 

Z môjho pohľadu je riešenie také, že keďže mesto malo 

peniaze a mesto má peniaze, má uhrádzať v lehote jednotlivé 

faktúry. V prípade ak faktúra, alebo práce, ktoré boli 

fakturované sú nezodpovedajú úrovni, treba to vrátiť 

v zmysle zmlúv na dopracovanie.  
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Čiže, to vidím ako taký veľký problém. A verím tomu, 

že, že sa to vyrieši. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte (poznámka: nezrozumiteľné slovo) s faktickou pán 

poslanec Jenčík a potom Milan Vetrák. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte, pardon, ešte, ešte jedna vec mňa tam zarazila. 

To je pani doktorka Anna Polonyová, to ide o poskytovanie 

poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného 

správneho orgánu.  

Ja by som sa chcel spýtať, aké služby teda 

poskytovala? Rozum, viem čo je poradenstvo, chápem, ale 

teda magistrát má nekonečné množstvo odborníkov. Neviem si 

predstaviť, že aké poradenstvo ešte potrebuje zvonka. A nie 

je to málo peňazí ročne. 

Čiže, to by som chcel vysvetliť.  

Ďakujem.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 451 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Milan Vetrák. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som si neni istý, lebo tuto kolega Jenčík hovoril, 

že tam vznikli nejaké škody. Ja som to tak nevnímal z tej 

správy. Skôr ma tam zarazilo to, že je, že ten systém, akým 

sa aj objednávali externé právne služby, nesvedčí veľmi 

v prospech transparentnosti. To ma skôr zarazilo, lebo na 

tom by nám malo zá záležať. Však ideme robiť aj abdejt 

(upgrade) Protikorupčného minima.  

Tam totiž, ja rozumiem, ono sa to deje stále, že keď 

dôjde k určitému, určitej takej, no neviem, či to stihnem 

vo faktickej, potom sa ešte prihlásim, a radšej sa 

prihlásim do samostatného príspevku a vysvetlím, že o čo mi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak, Milan, ideš teraz sa prihlásiť, alebo?  

Tak, Milan Vetrák,  

nech sa páči. 

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

No, pardon. Nestihol by som to v tej faktickej. 

Ja, jeden moment tam je. lebo sme to riešili aj v OLe 

(OLO). 

Ja, ja rozumiem, že najmä keď prichádza k zmene 

vedenia, či už to je na úrovni štátu, alebo na úrovni 

mesta, obce a tak ďalej a najmä keď sa ide po ľuďoch, ktorí 

si veľmi nevážili nejak transparentnosť a hospodárne 

nakladanie s peniazmi, tak každý chce mať istotu, že eee 

tam urobí poriadok. A poriadok môže urobiť len s niekým, 

komu určitým spôsobom dôveruje.  

A to, to sa robilo aj na vládnej úrovni. To sa robilo 

aj tuná na úrovni mesta.  

Len podľa mňa nie je dobré, keď sa ten stav udržuje 

dlho spôsobom, že sa priamo zadáva takým tým dôveryhodným 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 453 

osobám a mo, samozrejme, tie dôveryhodné osoby môžu byť 

advokátska kancelária.  

Ja som to aj tak vnímal, že os, že tým advokátskym 

kanceláriám sa bude napriamo zadávať možno prvý rok, možno 

dva, kým sa tie, kým sa neurobí proste poriadok v tých 

veciach, však vieme, kopec vecí tu aj v OLe (OLO) ešte 

tunelovalo. Len keď to už pokračuje potom tretí a ďalší 

rok, tak už, už to, už to naozaj nebudí dobrý dojem. A toto 

tam vlastne aj ten kontrolór spomínal.  

Takže, ja len, myslím že škoda nevznikla, len by som 

apeloval na to, že treba, podľa mňa, spraviť aspoň prieskum 

trhu. Ide Ideálne nejakú súťaž, kde, kde vieme dostať aj 

o niečo lepšiu cenu. A možno s tými istými poskytovateľmi 

služby, s tými istými advokátskymi kanceláriami. Len nech 

tam nejaká súťaž je, lebo neverím tomu, že už by sa po 

troch rokoch, po  štyroch už podľa mňa sa väčšina tých 

problémov musela vyriešiť aj tých starých káuz čo boli. 

Takže, toto chcem vysvetliť. Ale nevšimol som si, že 

by tam vznikla škoda, len skôr apelujem na tú stránku tej 

transparentnosti a tej súťaže otvorenej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čo sa týka tej škody, ja mám pocit, že to tam bolo 

písané ohľadne zastupovania Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti. A tam, tam išlo o to, že je viacero  

akcionárov, a teraz neviem to presne, neviem to rýchlo 

nájsť, ale, ale že mohol by pán kontrolór asi povedať, že 

teda či vznikla, alebo nevznikla škoda. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

My spomíname v tom, v správe prípad, kedy mesto si 

objednalo u advokátskej kancelárie právne poradenstvo 

smerom k platnosti, neplatnosti zmluvy eselá (SLA). Tu, 

takéto isté poradenstvo si objednala bévees (BVS) 
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a viacmenej náklady na na to právne poradenstvo zdieľala 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a hlavné mesto. 

Ale my sa pýtame a kde sú minoritní akcionári. Aj 

títo minoritní akcionári sa mali podieľať na úhrade týchto 

nákladov na túto právnu službu, keďže sa to týkalo bévees 

(BVS) ako takej.  

Čiže, to je to, čo, čo sme tam uviedli. A jednalo sa 

o nejakých dvanásťtisíc Eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Milan Vetrák. 

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

Ono otázka je, aj pán kontrolór sa k tomu priamo 

nevyjadril, či toto možno považovať za škodu, alebo nejaké 

bezdôvodné obohatenie, a teda, či to má mesto riešiť tým, 

že to ešte nejako vyúčtuje spätne tým minoritným 

akcionárom. 

Ďalšia vec je, že máme tu určite aj členov dozornej 

rady, ktorí by sa k tomu možno mohli vyjadriť. Lebo keď sa 
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tie riešenia tam robili aj s tými advokátskymi 

kanceláriami, tak určite o tom museli vedieť aj súčasní 

členovia dozornej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Poprosím Ctibora Košťála, nech sa k tomu vyjadrí. 

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

Ďakujem. 

Ja mám teda pár bodov, na ktoré chcem reagovať. Potom 

sa pripojí pán Rasťo Šorl, ktorý je šéf našich právnych 

služieb a potom pravdepodobne aj pani Kratochvílová k tej 

otázke pána Jenčíka na služby pani Polónyovej, keďže sa to 

týka sekcie dopravy. 

K tým opatreniam, ktoré magistrát bude prijímať, tak 

tam je aj presne stanovené, že sme dohodnutí, že do konca, 

myslím že júna, magistrát predloží k jednotlivým tým 

zisteniam konkrétne opatrenia, respektíve ich plnenie. Tá 

informácia bude potom dostupná, samozrejme, aj pre 

poslancov a poslankyne.  

Sú tam veci, ktoré, ktoré sú výkladovo. Tam sa 

samozrejme je otázne, to sa týka plánu verejných 
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obstarávaní. Pán kontrolór presne vie, že ten plán bol 

vypracovaný v roku 2019. My ho máme teraz vypracovať na rok 

dvadsaťjedna napriek tomu, tá presnosť toho plánu je veľmi 

teda otázna, lebo veľmi ťažko sa niektoré veci plánujú 

jedenásť mesiacov dopredu. Tak to, to je vec, ktorú akože 

my môžeme prijať plán verejných obstarávaní, ale keď sa nám 

potom naplní na štyridsať, päťdesiat percent, tak potom je 

samozrejme úplne legitímna otázka, že k čomu je takéto 

cvičenie dobré? 

A potom čo sa týka Milana Vetráka, tak my sme 

práveže, Milan, zaviedli vyššiu transparentnosť v tom 

súťažení, lebo my sme zaviedli tú súťaž. Nám zákon ne 

neukladá povinnosť súťažiť právne služby do istej výšky 

a napriek tomu sme prvý rok súťažili a teraz sme aj 

druhýkrát súťažili a súťažili sme ešte väčšiu sumu. Takže 

dneska máme viacej dodávateľov právnych služieb práve kvôli 

tomu, že sme využili tú možnosť tej konkurencie a zni 

znižovania ceny na trhu a v rámci súťaže. Takže to je jedna 

z vecí.  

Ale Rasťo, Rasťo Šorl k tomu povie viacej, lebo on, 

on to má vo svojej gescii.  

Takže, nech sa páči, Rasťo. 
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JUDr. Rastislav   Š o r l , riaditeľ sekcie právnych 

služieb: 

Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. 

Dobrý deň všetkým.  

No skúsim, skúsim po poriadku.  

Prvá vec je, že čo sa týka právnych služieb, a či už 

sú to ohľadne tých faktúr a neskorého platenia, žiadna 

škoda mestu ne, mestu nevznikla. To je prvá vec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ,  

nemáte kameru zapnutú? Lebo ja vás tu nevidím.  

JUDr. Rastislav   Š o r l , riaditeľ sekcie právnych 

služieb: 

Aha, viete čo, ja som v zrkadlovej sieni. Tak asi 

preto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej, dobre, chápem.  
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JUDr. Rastislav   Š o r l , riaditeľ sekcie právnych 

služieb: 

Čiže, my neevidujeme v prvom rade žiaden záväzok voči 

advokátskym kanceráliam vyplývajúci z neskorej úhrady 

faktúr.  

A zároveň ja sa môžem vyjadrovať za svoje obdobie, 

ale väčšina týchto vecí je za skoršie obdobie a tam je 

treba podotknúť, že tá neskorá úhrada je jednak spôsobená 

tým, že dochádzalo k zmene ako keby toho manažmentu na 

meste. To je prvá vec.  

A druhá vec je, že ďalšie oneskorenie bolo náhlym 

odchodom bývalej riaditeľky sekcie právnych činností, kde 

vzhľadom na zdravotný stav nebolo ako keby, nedošlo 

k postúpeniu agendy na nového, na nového riaditeľa 

štandardným spôsobom.  

A ďalšia vec je, že nie všetko ako keby tie dni 

omeškania sú spôsobené na strane mesta. jedna vec je, kedy 

sa faktúra vystaví, kedy je uvedená splatnosť a ďalšia vec 

je, kedy je faktúra doručená na magistrát hlavného mesta. 

Takže, to je ďalšia vec, že tie dni ako keby nesedia, 

pretože tá splatnosť beží až od momentu, kedy sa faktúra 

doručí na mesto.  

A bez ohľadu na to, my už sme prijali opatrenia 

a týkajúce sa úhrady faktúr. A v nových zmluvách zadávame 
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jednak šesťdesiatdňovú splatnosť a jednak sme prijali 

interné ako keby procesné zmeny týkajúce sa toho, aby sa 

nezdržovala úhrada faktúr týkajúce sa advokátskych 

kancelárií do budúcna.  

Takže toľko ako keby k tým opatreniam. Tieto aj 

zhrnieme vlastne v júni, keď budeme dávať prijaté opatrenia 

na reakciu na túto správu kontrolóra.  

Ďalšia vec týkajúca sa verejného obstarávania 

právnych služieb. Už to tu pán riaditeľ magistrátu načrtol. 

My práve stransparentňujeme celú tú činnosť týkajúce sa 

advokátskych kancelárií. Jednak sa rozšírilo významným 

spôsobom portfólio a kancelárií s ktorými, s ktorými 

spolupracujeme. Či už je to sporová, alebo nesporová 

agenda.  

A ďalším spôsobom je, že naozaj súťažíme. Minulý rok 

sme išli von so súťažou a vysúťažili sa dve advokátske 

kancelárie. Boli to dva, dva balíčky ako keby právnych 

služieb, ktoré sme súťažili práve preto, aby sme získali 

dobrú cenu, práve preto, aby sme dostávali kvalitnú službu 

a zároveň aj aby to netrvalo, netrvalo dlho a tie reakčné 

doby advokátskych kancelárií sa podarilo stiahnuť významným 

spôsobom oproti minulosti. 
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Takže za mňa aj ten balíček, ktorý ako keby súťažíme 

a nemusíme súťažiť z pohľadu verejného obstarávania, sa 

rozširuje a celé sa to stransparentňuje.  

A myslím, že kolegovia dávali reakciu z verejného 

obstarávania na, na správu kontrolóra a je to tam 

vysvetlené. V žiadnom prípade nedošlo a nedochádza 

k porušovaniu zákona o verej verejnom obstarávaní pri 

obstarávaní právnych služieb.  

Ďalšia vec je. Čo sa týka eselá (SLA), asi to bude 

skôr, skôr iné oddelenie magistrátu možno reagovať do 

budúcna. Ja len viem, že tam sa delili vlastne náklady.  

A práve kvôli úspore medzi bévees (BVS) a hlavným, hlavným 

mestom ako akcionárom. Takže nedochádzalo tam k žiadnej 

duplicite zaplateniu toho istého. To je na margo, na margo 

toho.  

K pani Polónyovej, tam sa vyjadrí pani Kratochvílová.  

A tým pádom, ja si myslím, že som zodpovedal tie 

otázky, ktoré boli. Ak nie, poprosím, kľudne môžte dávať 

ďalšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre?  

Ďakujem pekne. 
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Poprosím pani Kratochvílovú. 

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 k pani Polónyovej. Lebo pani Polónyová nám ne 

nerobí rutinnú agendu, pomáha nám vo veciach, ktoré sú teda 

veľmi zložité. Môžem povedať, pri stavebných konaniach, pri 

petržalskej električke, pri rôznych odvolaniach, ktorých 

bolo naozaj množstvo.  

Asi by pani doktorka Ozábalová vedela o tom tiež veľa 

povedať, lebo ona tiež určitú súčasť tej agendy vybavovala.  

Ale pri Dúbravsko-Karloveskej radiále, takisto teraz 

urobila veľkú analýzu pre parkovaciu politiku smerom 

k vlastníctvu komunikácií.  

Takisto je, nám konzultuje záležitosti aj 

s ministerstvom dopravy, s odborom, neviem presne jak sa 

volá, s tým stavebným úradom, ktorý je tiež na ministerstve 

dopravy v súvislosti s povoľovaním stavieb, alebo 

s odvolávaním.  

Takže, je toho strašne veľa tie, tie mnohé stavby.  
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A dá sa povedať, že aj kauzy sú pomerne zložité. 

A služby pani Polónyovej a tú jej skúsenosť využívame nie 

v dennej agende. Sú to naozaj veľmi komplikované veci, 

v ktorých sa mesto potrebuje po eee pohnúť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne. 

Všimol som si, že je ten okruh tých poskytovateľov 

služieb zo strany a teda advokátskych kancelárií sa 

rozširuje. Ja to, ja to vítam, aj som rád, že, že bolo 

potvrdené, že by nemal vzniknúť škoda. Ani ja som to tak 

nevnímal, aj keď, samozrejme, tam sa pojednávalo o tej 

eselá (SLA) v béveeske (BVS). 

Len chcem poukázať, z čoho som ja vychádzal. 

Tuná na strane jedenásť toho materiálu je práve 

povedané, že pri verejnom obstarávaní na rok 2020 nie je 

zrejmé, koľko subjektov bolo oslovených a koľko ich reálne 

predložilo ponuky. A končí celý ten odstavec tým, že Teylor 
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Wessing a Vajd end Kejš (White & Case), z čoho vyplýva, že 

verejné obstarávania boli robené priamym zadaním. A to sa 

hovorí o roku 2020. Preto som sa toho chytil, že som 

poukázal na to, že 2018, 19, že dobre, tam sa ešte 

upratuje, ako sa povie, ten ma, ale toto je už 2020. 

Čiže, teraz neviem, či bola zlá komunikácia s hlavným 

kontrolórom, alebo toto, toto od hlavného kontrolóra nie je 

pravdivé. Neviem. Ale nejde to dokopy tie vyjadrenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

Ja to (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Poprosím úrad, aby to dal na správnu mieru.  

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

Ja toto upresním pre Milana.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 465 

Myslím, že pán Miškanin má pravdu v tom, čo tvrdí. My 

netvrdíme, že nezadávame priamo právne služby, tvrdíme, že 

sme veľkú časť právnych služieb oproti teda minulosti sme 

presunuli do, do súťaže. To znamená, že sa o ne súťaží. 

Preto máme viacerých poskytovateľov.  

Takže, práve pre Milana na vysvetlenie. Zostáva to, 

že to, čo nám zákon umožňuje využívame naďalej, ale v oveľa 

menšej miere ako v minulosti a zvyšnú časť toho balíka 

peňazí na právne služby súťažíme.  

To je, pravda je v tom, čo hovorí pán Miškanin, že 

dochádza aj k priamemu oslovovaniu, aj, aj k čerpaniu na 

základe súťaže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, čo sa týka tej eselá (SLA) zmluvy a posudzovaniu 

eselá (SLA) zmluvy, podľa môjho názoru to malo celé platiť 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, dokonca majú na to 

badžet (budget), majú na to svoje vlastné oddelenie. Tam sa 
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nemali vôbec podieľať akcionári, si myslím. A už vôbec nie 

jeden akcionár.  

Že to je, preto som sa pýtal a podľa môjho názoru tam 

teda asi tá škoda vzniká. 

A k tej pani Polónyovej. No tak to mi príde fakt 

zvláštne, lebo máte už takmer, neviem, dvesto zamestnancov 

via, zamestnancov viacej na magistráte jak v minulosti a ak 

my nemáme odborníka, ktorý bude robiť električku, alebo 

proste pri odvolaniach, to, to už vôbec nerozumiem. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Bola tu otázka na dozornú radu, myslím že od pána 

kolegu Vetráka.  

V podstate, čo sa týka objednávok a súťaže, ktoré 

prebehli v béveeske (BVS), tie boli niekoľkokrát 
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kontrolované, aj na základe podnetov verejného obstarávnia 

na právne služby bolo vyhodnotené ako bez, bezproblémové.  

Tiež je tam urobená rámcová zmluva s viacerými 

advokátskymi kanceláriami a podľa dôležitosti a potreby sa 

uzatvára ad hok (ad hoc) potom objednávka s konkrétnou 

advokátskou kanceláriou.  

Čiže tuto už dozorná rada kontrolovala. 

A čo sa týka toho, že či magistrát ako jediný 

akcionár niečo objednal a nedal tie náklady medzi všetkých 

akcionárov, s tým naozaj dozorná rada béveesky (BVS) nemá 

čo spoločné, lebo nekontroluje, nekontroluje magistrát 

a objednávky magistrátu.  

Takže ak by k takémuto niečomu, na to je tu hlavný 

kontrolór, ktorý to skontroloval. A keď magistrát uzná za 

vhodné, aj napríklad výbor akcionárov kde je zástupkyňa 

pani Kratochvílová, že tie náklady vo výške dvanásťtisíc 

rozúčtuje medzi menších akcionárov, je to samozrejme, na 

rozhodnutí výboru akcionárov. Či to tí ostatní budú 

odsúhlasovať, alebo súhlasiť s tým. Ale v podstate ide 

o to, že kto si objedná službu, ten tú službu dostane a ten 

ju platí. 

Takže, z pohľadu dozornej rady béveesky (BVS), my 

nemáme čo kontrolovať, lebo magistrát my nekontrolujeme, 
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kontrolujeme béveesku (BVS) a v rámci béveeska (BVS) bolo 

všetko bez problémov, alebo zatiaľ v rámci tejto veci 

určite áno. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel len upresniť, pán predseda dozornej 

rady, dokonca ani nerozúčtoval. To zaplatilo mesto. Takže 

si myslím, že mesto to nemalo vôbec platiť a už vôbec nie 

len mesto Bratislava.  

Čiže keď už, tak aspoň to mohli rozúčtovať a možno by 

sme sa bavili. Ale zaplatilo to celé mesto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem upresniť. V podstate my pri kontrole 

vychádzame z podkladov, ktoré nám dá kontrolovaný subjekt. 

A naše konštatovanie, napríklad, na strane jedenásť kde 

spochybňovali sme trošku to, to verejné obstarávanie 

vychádza z toho, že ak sa, ak vám, ak kontrolovaný subjekt 

tvrdí, že robil nejakú formu verejného obstarávania, 

dostanete spis a no a zo spisu vyplýva, že v rámci 

verejného obstarávania prebiehala komunikácia len s dvoma 

právnymi kanceláriami a s tými dvoma právnymi kanceláriami 

boli uzatvorené zmluvy, tak potom asi o čom je možné 

rozprávať, o akom, že ako keby sa jednalo o priame zadania. 

A preto si myslíme, že tam mali by byť, ak sa ide do 

verejného obstarávania, mali by byť oslovené viacero 

kancelárií tak, aby to pôsobilo jednak transparetne, ale 

hlavne aby sme na konci dňa vysúťažili lepšie ceny. 

V podstate hodinové ceny, plus nejaký päťminútový 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo).  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Ja možno iba na záver poviem, že naozaj veľa právnych 

služieb neni o lepších cenách v niektorých momentoch, to 

asi si všetci uvedomujete, preto je aj možnosť normálne vo 

verejnom obstarávaní brať právne služby do nejakej výšky 

bez verejného obstarávania. Napriek tomu, my robíme aj 

verejné obstarávanie, máme viac advokátskych kancelárií, 

ktoré pre nás robia. 

Moja skúsenosť je, že, že tá cena, nie za za dva 

a pol roka, že tá cena nie je vždycky tá, ktorá pri 

právnych službách zohrala tú najdôležitejšiu úlohu.  

Poprosím, 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 výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

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 tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných dvadsaťde, tridsaťdeväť. 

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

Pán primátor, 

ja chcem iba povedať, že by som hlasoval za, ale tiež 

mi vypadol systém, takže som sa nestihol prihlásiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak to poprosím dajme do zápisu, aby sme to mali. Keď 

to stačí takto, tak poďme ďalej.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: poslanec T. Korček chcel hlasovať za návrh 

uznesenia, ale nemohol, nakoľko mu vypadol hlasovací 

systém) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.23- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer 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 NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 AKTUALIZÁCIA CELOMESTSKÉHO ZOZNAMU 
PAMÄTIHODNOSTÍ BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťštyri, Aktualizácia 

Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. 

Tam ideme, tam ide bez úvodného slova.  

Takže, otváram diskusiu k tejto téme.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Budeme hlasovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A, schvaľuje aktualizovaný Celomestský zoznam 

pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy,  

a po bé (B), ukladá riaditeľovi Mestského ústavu ochrany 

pamiatok, aby tento zoznam uverejnil na webovej stránke 

organizácie, a to  v termíne do 30. 4. 2021. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo, á pardon. Čo mi to tu pípa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa osem, 

nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.24- Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy 

 Prítomní: 42 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 3 

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

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA 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  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy.  

B. ukladá 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave  

uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností 

hlavného mesta SR Bratislavy na webovom sídle mestskej 

príspevkovej organizácie Mestský ústav ochrany pamiatok v 

Bratislave. 

T: 30. 04. 2021  

koniec poznámky) 
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BOD 25 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DUNAJSKÁ, ZMENY A 
DOPLNKY 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťpäť, a to je Územný plán 

zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016. 

Poprosím o našu sekciu o v podstate stručné úvodné 

slovo, ak sa dá.  

Mgr. Marek   D i n k a , riaditeľ sekcie územného 

plánovania: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Bolo mi povedané, že to pôjde bez úvodného slova,  

ale teda môžem v krátkosti uviesť. 

Územný plán zóny Dunajská zmeny a doplnky 2016 je to 

proces, ktorý trvá už dlhšie a boli tam, bolo tam viacero 

ako keby objektívnych príčin.  

Tento materiál bol teda riadne prerokovaný. Bol 

vypracovaný návrh toho konečného znenia. Tento bol 

predložený na okresný úrad, dostal paragraf 25 a následne 

bol predložený do komisií.  

Bol predložený do kultúrnej komisie, ktorá ho 

odporúča schváliť. 
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Bol predložený komisie územného plánovania 

a strategického a životného prostredia a výstavby, tá 

odporučila materiál neschváliť.  

A ešte mestská rada, tá odporúčala materiál 

prerokovať.  

Navyše ešte k týmto komisiám bola uskutočnená aj 

prezentácia pre poslancov, aby bolo možné sa oboznámiť 

s týmto materiálom bližšie.  

A následne teraz sa nachádza ten materiál 

v zastupiteľstve a je tam aj návrh uznesenia.  

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Máme k tomu prihlásených štyroch občanov, ktorí 

vystúpia. Takže po diskusii poslancov a poslankýň pôjdu aj 

občania. 

Nech sa páči,  

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

Ďakujem. 

Áno, to veľmi formálne uvedenie tohto bodu nezo 

nezohľadňuje spôsob, na ktorý bolo upozornené, že v rámci 

tohto územného plánu zóny, alebo teda zmien a doplnkov, je 

to spôsob spracovania územnoplánovacej dokumentácie 

a aktualizácie, ktorý dnes vnímame ako nie prípustný a nie 

vhodný.  

Dochádza tam k veľmi zvýšenej intenzifikácii 

zástavby, až na sto percent pozemkov. Zelené plochy, ktoré 

dneska má, sú vodopriepustné a sú naozaj predmetom ochrany 

aj z hľadiska klimatického, aj z hľadiska toho, že zeleň 

v Starom Meste je naozaj v vo veľkom, teda vhodná ochrany. 

Z takýchto dôvodov, rovnako tým, že nie spravodlivo 

pristupuje k jednotlivým územiam v rámci, alebo jednotlivým 

parcelám, že nie je to systematická úprava, Staré Mesto 

vyjadrilo nesúhlas a, a žiadame o nepodporenie tohto 

materiálu. Napriek tomu, že územné plánovanie je téma, 

ktorej sa treba venovať a určite územné plány treba 

aktualizovať, toto je ale spôsob, ktorý nie je cestou, 

ktorou do budúcna treba ísť.  

My sme to rokovali na komisiách viacerých. Nebolo to 

podporené ani zo strany územnoplánovacej kom komisie 

hlavného mesta, ani územnoplánovacej komisie Starého Mesta, 
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rovnako je uznesenie aj v Starom Meste, že nepodporujeme, 

aby tento územný plán zóny Dunajská bol schválený.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej.  

Pán poslanec Petrovič.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja nadviažem na pani starostku a rozvediem možno 

nejakých pár konkrétnych bodov, s ktorými mám ja problém. 

Ja v zásade nemám problém zaoberať sa so zmenou 

územného plánu zóny vo väčšine lokalít. Tak musím povedať, 

že som vždy za kvalitnú výstavbu a rozvoj mesta. mám ale 

voči dokumentu, tieto vážne  výhrady.  

Prvým je naozaj fakt, že strácame rastlý terén na 

úkor pozemných parkovísk. Toto v dnešnej dobe, podľa môjho 

názoru, je naozaj nie prípustnuté. My by sme sa mali naozaj 

snažiť o to, aby sme do Starého Mesta a podobných lokalít 

neprinášali viacej áut.  
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Takým zlým príkladom nech nám je naozaj rekonštrukcia 

nemocnice na Bezručovej ulici, kde sa muselo (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) preto, aby tam vzniklo nezmyselné 

parkovisko v podzemí.  

Čiže, najprv musíme meniť parkovaciu normu tak, aby 

sme nemuseli v Starom Meste robiť taký istý počet 

parkovísk, ako na okraji Bratislavy. 

Druhým problémom, ktorý, ktorý tu ja vidím je to, že 

opäť na deviatich prípadoch meníme intenzitu index 

podlažnej plochy, tak, takzvane, nazvem to, že darom. Toto 

je pre mňa dlhodobo neprípustné, aby sme my dávali 

súkromným investorom k dispozícii podlažnú plochu, iným 

slovami predajnú plochu, byty, vlastne zvyšujeme ich zisk. 

Nám do toho územia prinášajú noví obyvatelia 

a infraštruktúra, ktorá s tým súvisí, počty škôl, počty 

škôl, sa nemenia. Čiže, ten dopad na infraštruktúru je 

veľký. 

A ak sme už dnes schopní robiť zmeny veľkého územného 

plánu v balíku nájomného bývania pre veľkých developerov 

výmenou za nájomné byty, tak by mal podobný princíp platiť 

aj v takýchto menších zmenách, alebo zmenách územného plánu 

zón, za mňa je to fér, je to takto potom spravodlivé. 

Ďalšia vec, s ktorou mám problémy, že sú tam znovu 

pomiešané lokality, s ktorými problém nemám a lokality, 
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s ktorými problém mám. Za jednu z tých problémových pre mňa 

vypichnem, tak je to tak veľmi príjemný malý priestor na 

Cintorínskej ulici, je tam hneď reštaurácia Budvar, ktorá 

je pre mňa, ktorá je pre mňa priestorom naozaj významnou 

pamiatkou aj urbanistickou hodnotou. Posledný takýto 

priestor, ktorý na tej ulici, ulici máme. A vlastne ten, 

tieto zmeny a doplnky pokračujú v tom trende asanácie 

tejto, tejto budovy a zmení sa na obyčajný  obyčajný 

klasický štvorpodlažný.  

Čiže ja by som bol radšej, aby sme túto budovu 

chránili a nie aby sme ju, aby sme ju búrali.  

Čiže, opäť tu máme dilemu, že sme postavení k balíku 

preto, aby sme sa kvázi rozhodovali aj nejakým spôsobom 

menšieho zla, čo ja odmietam.  

No a s tým súvisí aj tá téma, ktorú sme už viackrát 

otvorili aj na komisiách, a to je téma balíkov. Ono 

takýchto balíkov, ktoré nám idú cez dve volebné obdobia, 

ktoré iniciovali úplne iní poslanci a ktoré sa nestihli 

počas ich volebného obdobia schváliť. Čiže, za mňa je 

jednoznačne trend týchto zmien jednotlivých, postupných, 

samostatných, ale potom malých nekonfliktných balíkov, aby 

sme neboli naozaj stavaní pred nejakú dilemu v budúcnosti 

my, alebo budúce zastupiteľstvo, že, že máme sa potom 

rozhodovať o nejakom menšom zle.  
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Čiže, toto sú dôvody, (gong) pre ktoré, aj napriek 

tomu veľkému úsiliu, ktoré tam bolo a kope práce, ja tieto 

zmeny a doplnky nepodporím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Pani viceprimátorka Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela potvrdiť, že diskusia k tomuto 

materiálu bola veľmi, veľmi široká, aj možno trošku 

vášnivá, ale ten základ je ten, že už zadania pri 

spracovávaní akýchkoľvek plánovacích materiálov by mali 

vychádzať z už schválených a platných stratégií pre mesto 

Bratislava. 

Preto aj teda územná tá komisia prijala návrh 

uznesenia, ktorý predložil Matej Vagač, a to je vlastne to, 

čo už tu bolo aj v odprezentované, že neodporúča mestskému 
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zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť územný 

plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Hlasujme o pripustení do diskusie občanov. Prvá na 

radu príde Monika Hričá, Hričáková.  

Poprosím hlasujte, nech vás vidím, aby to bolo všetko 

v poriadku. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Máte slovo, nech sa páči. 

Asi je to v Zrkadlovej sieni?  

Občianka   Monika    H r i č á k o v á :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á nie, takto na zume (ZOOM). Dobre. Výborne.  
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Občianka   Monika    H r i č á k o v á :  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) Monika Hričáková.  

Ďakujem  za slovo.  

Nebudem sa vyjadrovať k tým odborným termínom, ktoré 

som si teda aj čítala vo všetkých materiáloch. Možno len 

ako obyvateľka Starého Mesta.  

Za mnou vidíte Drotársku, bývam na Drotárskej, teda 

už zlynčovanú Drotársku.  

By som sa chcela vyjadriť k tomu, že aj Dunajská, 

podľa mňa táto zóna by mala zostať v tom zmysle, ako je, že 

nie väčšie zahusťovanie, nie odstraňovanie zelene 

a vzrastlej zelene a zelených plôch, ktoré tam sú, lebo 

skutočne, keď tam chodím skoro denne a lebo poznám aj 

obyvateľov z tej zóny, tak sa sťažujú skôr na obrovskú 

veternosť, ktorá sa oveľa viac ešte zvýši vytiahnutím budov 

do výšky, keď som pozerala, že nejaké odrezávanie striech 

a zvýšenie podlažností, zvýšenie podlažností iných domov, 

asanácie starých pekných domov, ako hovoril pán Petrovič.  

Takže, skutočne tá lokalita by práveže prišla o svoje 

čaro. Je to jedna z lokalít, ktorá má takéto pekné 

staromestské čaro. Isto, že kazia to tam tiež niektoré 

budovy, ale stále je ešte nádej, aby to zostalo takto.  
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Takže, v tom zmysle by som chcela skôr apelovať na 

to, aby sa neprijali tieto zmeny, aby vlastne zostalo to, 

čo je, aby naozaj sa chránila tá vzrastlá zeleň, prípadne, 

aby tam sa niečo, ak je možné, aj sa vysadilo, alebo, alebo 

udržalo.  

Napríklad, aj toto je jeden záber na Gröslingov, 

takýto strom. takže, jednoducho, aj v tých vnútroblokoch, 

alebo iných priestoroch sa dá mať ešte zeleň, ktorá je 

nevyhnutná na klímu v meste.  

Takže toľko asi za mňa. Chcela by som takto podporiť 

aj tie vyjadrenia, ktoré už padli predo mnou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Hrnčáková,  

ďakujem veľmi pekne.  

My ideme ďalej. Druhý v poradí je Marek Novák.  

Prosím vás, hlasujte o tom, aby pán Novák mohol 

vstúpiť do našej diskusie.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Novák,  

máte slovo. 

Občan   Marek    N o v á k :  

Dobrý deň prajem.  

Novák. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

A ja by som chcel nadviazať v podobnom duchu 

a povedať a poprosiť zároveň aj všetkých prítomných 

poslancov taktiež o neschválenie návrhu zmeny tohto 

územného plánu zóny Dunajská.  

Prosím aj o uvedenie nasledovného vyjadrenia do 

zápisnice následne.  

Vieme všetci, že táto zmena územného plánu zóny 

Dunajská bola teda ešte za predchádzajúceho vedenia mesta 

pripravovaná. A je možné, že prináša aj určité drobné 

pozitíva, ale celkovo má príliš veľa negatív a ako celok je 

neprijateľná.  

Mám tiež, teda dostali sme sa ako občania 

k informáciám, že neboli dokonca akceptované ani mnohé 

vecné a by som povedal, užitočné pripomienky mestskej časti 

Staré Mesto, ktorej sa to bytostne dotýka a pritom sa ale 

akceptovali mnohé individuálne požiadavky, teda takzvaných 

respondentov, majiteľov parciel a investorov, ktoré by 
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znamenali elimen elimináciu existujúcich zelených plôch 

a ďalšie výrazné zahustenie a zvýšenie výstavy. 

Takto by som povedal, že v dnešnej dobe s ohľadom na 

všetky klimatické zmeny, ktoré prebiehajú a ešte nás 

čakajú, by sa tak dôležitý dokument ako je územný plán 

v centrálnej mestskej zóne nemal tvoriť, pretože 

nedostatočne reflektuje súčasnú klimatickú zmenu, 

nedostatočne reflektuje prehrievanie urbanizovaného 

prostredia a málo zohľadňuje aj akcent a dôležitý akcent na 

zelenú infraštruktúru a taktiež je v rozpore s lokálnymi, 

aj celoštátnymi stratégiami prípravy na zmenu klímy.  

Prijatie takéhoto územného plánu by bolo prehrou pre 

verejný záujem a bolo by výhrou len pre súkromné záujmy 

jednotlivcov a investorov.  

A takže v tomto duchu by som apeloval aj na 

poslancov, aby zvážili verejný záujmem v celej tejto veci 

a ten územný plán rozhodne treba aktualizovať, ale aj 

v duchu priorít a a vlastne vízií súčasného vedenia mesta 

Bratislavy určite to treba poňať celú tvorbu aj návrh inak 

a akcentovať v tom verejný záujem.  

A do budúcna do budúcna ešte by som tak dával do 

pléna, že by bolo dobré zvážiť, či teda o staromestských 

zónach by nemali predsa len rozhodovať skôr poslanci 

staromestského zastupiteľstva, ktorí na to majú aj mandát 
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Staromešťanov, keďže sa to týka, a síce áno, v centrálnej 

mestskej zóny v hlavnom meste, ale je to vec Starého Mesta 

a vieme, že sú tu tri územné plány, ktoré teda v súčasnosti 

obstaráva magistrát z nejakej určitej tradície, ale sú to 

územné plány na území Starého Mesta.  

Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím odhlasujme, aby pani Jana Šturdíková mohla 

vstúpiť do našej diskusie.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. Vidím zdvihnuté ruky.  

Pani Šturdíková,  

máte slovo. 

Občianka   Jana    Š t u r d í k o v á :  

Dobrý deň.  

Ja som Jana Šturdíková. Takisto by som chcela 

poprosiť o neschválenie územného plánu z dôvodov, ktoré už 

boli pred tým uvedené.  
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Ja by som teraz neopakovala všetky tie predchádzajúce 

dôvody, ktoré myslím že už boli celkom dobre rozobraté, 

skôr by som povedala osobnú skúsenosť.  

Ja som na Dunajskej 7 bývala viac ako polovicu svojho 

života a to územie je naozaj veľmi husto zastavané a najmä 

v lete sa tie byty naozaj nesmierne prehrievajú, pretože to 

je rovina a tam veľmi ten vzduch neprúdi.  

Takže akákoľvek zelená plocha, ktorá tam je, je veľmi 

dôležitá a je dôležité, aby sme ju zachovávali a je 

dôležité, aby sme dbali aj na ich rozvoj.  

Takže z tohto dôvodu by som vás chcela poprosiť, aby 

ste to ešte raz prehodnotili aj z tohto pohľadu.  

A chcela som povedať, že teda akoby my ako občania 

sledujeme tieto územné plány zón aj zóny Machnáč, aj zóny 

A6 a bola by som veľmi rada, keby sa celkovo prikláňalo 

naozaj k zachovávaniu tej zelene, pretože to bude naozaj 

v budúcnosti pre klimatické okolnosti, ktoré sa teraz dejú 

veľmi dôležité.  

Ja momentálne bývam na Drotárskej a viem to porovnať, 

že tam je skutočne niekoľkostupňový rozdiel keď človek býva 

na tej Dunajskej v lete a keď sa presunie či už len aspoň 

trošku vyššie do miesta, kde predsa len je aspoň trochu 

viac stromov.  
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Takže prosím aj z tohto dôvodu, skúste to ešte 

prehodnotiť aj vzhľadom na všetky tieto ekologické faktory.  

Ďakujem vám veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani Šturdíková. 

Poďme na občianku číslo štyri, Barbara Závarská. 

Prosím vás, hlasujte o jej vstupe do diskusie.  

(Hlasovanie.) 

Vidím ruky. Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Závarská,  

máte slovo. 

Občianka   Barbara    Z á v a r s k á :  

Á, dobrý deň. Ďakujem za možnosť vystúpiť.  

Moje meno je Barbara Závarská.  A ja som architektka 

a kultúrna organizátorka a priamo v tejto zóne, ako vidíte 

na pozadí v bytovom dome na Továrenskej 1/A vo dvore ako je 

školský dvor Grösslingova som vlastníčkou bytu.  
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A vlastne sledujem zmenu tohto územného plánu zóny 

Dunajská už desať rokov. A vlastne z tohto pohľadu, z tohto 

titulu som chcela dnes vystúpiť pretože eee sa ma, sa ma to 

bytostne dotýka tento neskutočne dlhý proces. 

A čiže, v podstate ja by som len chcela apelovať na 

nejaké zefektívnenie týchto procesov, ako už naznačil 

poslanec Drahan Petrovič, lebo naro, naozaj my nerozumieme 

prečo vlastne takéto malé nekonfliktné projekty, ako je 

náš, ktorý som chcela v krátkosti predstaviť, ktorý nijakým 

spôsobom nelikviduje zeleň a naozaj nezahusťuje extrémne 

túto štvrť, prečo my musíme teraz vlastne dve, tri, my sa 

tomu venujeme už tri volebné obdobia a minimálne šesť rokov 

čakáme na jednu malú zmenu.  

A a jedná sa o tento dom. Ja vám môžem zdieľať veľmi 

v krátkosti, naozaj som len chcela ukázať našu situáciu, 

keď môžem zdieľať plochu. A tento dvojpodlažný objekt bol 

pred desiatimi rokmi v územnom pláne určený ako objekt na 

dožitie. Podobný objekt bol zbúraný vo vedľajšom eee 

vnútrobloku.  

Čiže, nám sa podarilo zmeniť toto ešte pred desiatimi 

rokmi, avšak sme si neuvedomili, že ostalo tam podkrovie 

ako jediná možnosť zobytnenia strechy a na kvôli tomu, že 

je to extrémne úzky pôdorys, nie je možné zobytniť túto 

strechu, takže by sme potrebovali spraviť nadstavbu 

regulérne tretie podlažie pre dve bytové jednotky. Jednu 
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pre nás s mužom eee Aleš Šedivec, architekt. Obidvaja sa 

venujeme a význame vlastne v navrhovaní. Takže vieme si 

predstaviť ako spraviť vlastne kultivovane tieto dve bytové 

jednotky. Sused ďalší má záujem o druhú bytovú jednotku.  

My sme medzičasom, sa nám rozšírila rodina, proste 

sme traja a týmto spôsobom už vlastne prešlapujeme šesť 

rokov na mieste. takže my vlastne nevieme, že či sa raz 

(gong) budeme môcť pustiť do do tejto vlastne investície. 

A nejednalo by sa žiadnym spôsobom o navyšovanie, výška 

tretí 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa, musíme dodržať tri minúty. Takže, 

ďakujem veľ veľmi pekne. Ale sme v tom relatívne dosť 

striktní.  

Občianka   Barbara    Z á v a r s k á :  

Chcem iba dokončiť, že nejedná sa ani (gong) 

o svetlotechnický invazívnu nadstavbu a boli by sme veľmi 

radi, keby sa zefektívnil tento proces.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela, pani Závarskú poprosiť, nech sa 

zastaví na Starom Meste.  

To, že aj pán Drahan Petrovič povedal, že nie všetky 

z tých úprav, ktoré v tom územnom pláne zmeny sú zahrnuté, 

sú problémové, ale to je presne ten problém balíkovania, že 

potom je problém to, že menšie zlo, väčšie zlo. V tomto 

prípade áno, je to možné, že tento kontrétny prípad, ale 

nemôže byť územný plán robený v prospech teda jedného, lebo 

to už potom je privátny záujem a nie verejný záujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Ja som poslanec z Karlovej Vsi a chápem teda obavy 

Staromešťanov, ktoré vyslovil pán Petrovič, ale mám jednu 

takú pripomienku k tomu. 

Čo sa týka parkovania pod zemou vo vnútroblokoch. Ja 

by som bol celkom rád, keby v Karlovej Vsi sa dalo parkovať 

pod zemou a autá z verejných priestorov by zmizli. 

Ja rozumiem, že nechcú tam žiadne parkovanie typu 

Garáž opera, alebo taká ako je tu na Františkánskej, ale, 

ale nemal by som v princípe nič proti tomu, aby miestni 

obyvatelia, ktorí tam žijú parkovali svoje autá niekde 

v podzemí, aby to nebolo vidno a nešpatilo to verejné 

priestory.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite sa na tom zhodneme. Súhlasím. 

Ďakujem. 

Poďme asi už hlasovať. Nie. Ešte tam máme pani 

starostku. Áno?  

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

Ja, ja musím na to zareagovať. 
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Mení sa, okrem klímy sa mení aj naozaj mobilita 

a spôsob ako sa bude dopravovať. Rieši sa parkovacia 

politika v vo svete a v rozvinutej Európe sú podzemné 

garáže jedným z tých, že naozaj sa riešia centrálne ako 

zberné, ale vy vytypované bodové. Tá najťažšie o priestory, 

ktoré robia problém z mesta do budúcna budú práve tie 

podzemné garáže s dva metre dvadsať výškou, kde sa nedá 

urobiť celkom nič a sklady v tých vnútroblokoch tiež možno 

za dvadsať rokov keď sa zníži tá mobilita, alebo bude 

zdieľaná, nebudú mať zmysel.  

Takže, treba opatrne veľmi rozmýšľať s tým, s akými 

stavbami ísť pod zem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ďakujem aj občanom, ktorí vystúpili na našom 

zastupiteľstve. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem za slovo. 

Máme návrh uznesenia, ktoré budeme schvaľovať, 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

jednak po A, berie na vedomie stanovisko Okresného 

úradu Bratislava, k v danej veci,  

po druhé, v tejto časti A berie na vedomie správu 

o prerokovaní územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 

2016,  

po bé (B), schvaľuje územný plán zóny Dunajská, zmeny 

a doplnky 2016 aj všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Dunajská 

s účinnosťou 31. 5. 2021,  takisto schvaľuje vyhodnotenie 

stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom 

prerokovaní územného plánu,  

a po cé (C). mestské zastupiteľstvo žiada primátora 

jednak zabezpečiť spracovanie čistopisu tohto územného 

plánu, a to do 30 apríla 2021 a zabezpečiť uloženie 

územného plánu v zmysle ustanovení stavebného zákona, a to 

do 30. 7. 2021. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Aby bolo jasné, že hlasujeme o schvaľovaní. 

Schválení, hej?  
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Predseda návrhovej komisie 

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

Áno. O schválení. (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To neni, že bé. Jasné. Je to asi všetkým jasné.  

Dobre.  

Áno. Gabika Ferenčáková, prepáč, to asi si  stlačila 

dopredu.  

Okej. Tak prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za nula a  proti dvadsaťsedem, zdržalo sa trinásť, 

nehlasovalo dvaja a prítomných štyridsaťdva. 

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

Ja by som, Jožo Krúpa, chcel tiež vyjadriť teda, že 

nie, len ma to odpojilo. Takže poprosím do zápisu, že tiež 

som bol proti. Teraz mi to spadlo. Dobre? 
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Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). Bude to zachované.  

Takže, Jozef Krúpa proti. 

(poznámka: poslanec J. Krúpa chcel hlasovať proti, 

ale nemohol, lebo mu spadol hlasovací systém) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

 
Uznesenie NEBOLO  prijaté  

 

Bod č.25- Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 

 Prítomní: 42 Áno 0 Nie: 27 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L. Štasselová NIE 

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa   R. Kunst NIE 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  NIE 

Z. Zaťovičová, nám. NIE 

 

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

R. Jenčík NIE T. Korček NIE 

M. Kuruc NIE S. Svoreňová NIE 

J. Uhler NIE 

 

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

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE  J. Buocik NIE 

O. Kríž ZDRŽAL SA P. Pilinský NIE 

 

koniec poznámky)  
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BOD 26 INFORMÁCIA O SPRACOVANOM 
ÚZEMNOPLÁNOVACOM PODKLADE - 
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA BROWNFIELDY NA 
ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. ideme na bod číslo dvadsaťšesť, 

Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade 

Urbanistická štúdia Braunfildy (Brownfieldy) na území 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Tam ste si vypýtali úvodné slovo. 

Takže ja poprosám, poprosím eee, poprosím o krátke 

úvodné slovo.  

Ing. arch. Martin   B e r e ž n ý ,   vedúci oddelenia 

územného plánovania: 

Ďakujem za slovo. A prajem príjemný dobrý deň. 

Ja, ja by som v krátkosti a stučne informormoval 

o materiáli urbanistická štúdia Braunfild (Brownfieldy), 

ktorá vznikla na sekcii územného plánovania v súčasnosti na 

Metropolitnom inštitúte Bratislava a strac, obstarávateľom 

tejto urbanistickej štúdie bola sekcia územného rozvoja na 

magistáte oddelenie obstarávania investičnej činnosti.  
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Krátko by som popísal proces.  

Ten, ten sa začal prerokovaným zadaním, ktoré bolo 

odsúhlasené 30. 11. 20018. Na na základe toho bola 

vypracovaná urbanistická štúdia podľa Vyhlášky 

o územnoplánovacích podkladov 55/2011 a urbanistická štúdia 

bola prerokovaná 10. 2. 2020. V súčasnosti máme dopracovaný 

čistopis urbaistickej štúdie.  

V tom úvode treba aj hneď povedať, že, že táto 

urbanistická štúdia, jej cieľom je hlavne byť podkladom 

pre, pre nový územný plán a pre, pre metodiku jej, jej 

úlohou nebude navrhovať lokalitné zmeny v súčasnom územnom 

pláne.  

Jej cieľom, cieľom bolo vlastne zadefinovať to, čo, 

čo, čo sme ani na úrovni štátnej legislatíve nemali a to 

zadefinovať pojem Braunfild (Brownfieldy) na území hlavného 

mesta a a následne vytvoriť, vytvoriť databázu mestských 

a súkromných pozemkov, ktoré túto definíciu spĺňajú.  

Táto štúdia identifikovala stotridsaťjedna 

Braunfildov (Brownfieldy) na výmere šesťstodvadsaťdeväť 

hektárov.  

Treba povedať, že viac, viac ako stotridsať, 

stotrinásť lokalít nemá ekologickú záťaž. Väčšia polovica 

sa nachádza v súkromnom vlastníctve mesta.  
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Samotná štúdia sa skladá z textovej grafickej časti 

a pasportov. Ako som povedal, textová časť pracuje 

s legislatívou, vytvorila novú metodiku. Spolupracovali sme 

pri tvorbe so Slovenskou agentúrou životného prostredia 

a aj v súčasnosti spolupracujeme pri tvorbe eee vlastne 

národného, národnej databázy Braunfildov (Brownfieldy). 

Ďalej ku každej lokalite boli spravené podrobné 

pasportizačné listy, kde, kde sa ľahko môžete dozvedieť 

jednak o výmere, o o funkcii jednotlivých, jednotlivých 

tých plôch, poprípade, že či disponuje nejakou 

enviromentálnou záťažou a podobne.  

Tieto, tieto pasporty boli spracované plne digitálne 

a sú prepojené na náš informačný, informačný systém. 

Zároveň bola eee k štúdii spracovaná aj podrobná grafická 

časť, ktorá mapuje jednotlivé javy jednotlivých týchto 

území.  

Boli taktiež vytypované okrem, okrem tých 

stotridsaťjedna lokalít aj nejaké významné Braunfildy 

(Brownfieldy), ktoré nespĺňajú, nespĺňajú nejakú tú 

požiadavku, napríklad na, na toho nula celá päť hektára, 

čo, čo bola jedna, jedna z požiadavok a toto boli 

Braunfildy (Brownfieldy) ako napríklad Grossling 

(Grössling), alebo iné, ktoré tvoria samostatnú budovu.  
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Zároveň sme, sme v štúdii odporučili niekoľko, 

niekoľko lokalít, ktoré, ktoré podľa nášho odborného 

názoru, je potrebné v budúcnosti zmeniť, v štúdii však 

neodporúčame konkrétnu zmenu. Každá, každá zmena územného 

plánu do budúcnosti bude musieť byť preverená samostatným 

územnoplánovacím podkladom a prerokovaná na to, aby mohla 

byť zaradená do balíku zmien a doplnkov. Ale možno poviem 

len pre príklad, že, že jeden z takých vytypovaných 

pozemkov, alebo lokalít je lokalita Bazová, ktorú sme 

odporúčali už v štúdii na to, aby, aby bola navrhnutá na 

zmenu a momentálne sa overuje v urbanistickej štúdii, ktorá 

by mala byť podkladom pre zmeny a doplnky.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pani Pätoprstá sa prihlásila. Ale faktickou si sa 

prihlásila.  

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som sa veľmi tešila, že nám aspoň tak bleskovo 

prebehnete cez ten materiál, lebo je to veľmi zaujímavý 

materiál. Máte síce pekné okuliare, ale škoda, že ste to 

nevyužil na tú, na ten čas, že kým ste rozprával, že ste 

nám to mohol prelistovať.  

Tak ja aspoň upozorním verejnosť, že môžte si to teda 

nájsť v dnešných materiáloch pod číslom dvadsaťšesť. Ten 

materiál má asi dvesto mega, takže je vám jasné, že to je 

veľký a hutný materiál. Ale škoda, že sa kolegovia, teda 

páni, páni, ktorí na tom robili, nepochválili, lebo je to 

škoda. Zaslúžia si naozaj teda veľkú pochvalu. Ten materiál 

je vynikajúci. Len škoda, že sme ho tak, aspoň tak stručne 

neprebehli. Prípadne, ak bude nejaká diskusia, tak nám ho 

zazdieľajte aspoň tak vizuálne, keď budete môcť.  

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 len, ja len teda zopakujem, že boli aj 

samostatné stretnutia k tomuto materiálu, ale samozrejme, 

každá forma je dobrá.  

Nech sa páči, pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

My sme dokonca tento materiál mali aj na ko kultúrnej 

komisii, čo som bol milo prekvapený, lebo teda nečakal som 

to, ale som rád, že to tam bolo diskutované, lebo v jednej 

otázke sa chcem aj venovať.  

Ja, ale začnem tým, že čo aj v úvodnom slove bolo 

spomenuté ohľadne tej, tej výmery do nula celá päť hektára 

teda. Ono problém je asi aj v tom, že spôsob akým 

vysvetľuje prokuratúra to, kedy sa majú robiť územné plány 

zón a kedy sa má zasahovať do územného plánu mesta, 

komplikuje situáciu aj v tých prípadoch, kedy sa ten územný 

plán zóny robiť nedal, hoci tá výmera bola takáto nižšia 

a potom sa tieto záležitosti riešili vlastne na mestskom 

zastupiteľstve, lebo sa to nedalo riešiť v mestských 

častiach. 

No a takýmto spôsobom sa,  

ak by som náhodou prekročil čas, tak poprosím 

o predĺženie, 

takýmto spôsobom sa riešili aj niektoré pozemky 

v minulosti a boli k nim prijaté aj uznesenia mestského 

zastupiteľstva. A dokonca až tak, že sa prelomovalo veto 
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primátora a tým pádom priamo zo zákona sa stali tieto 

uznesenia vykonateľné.  

A spomínam to preto, že s týmto materiálom bolo veľa 

práce. Nakoniec, ten dokument má skoro štyristo strán. Je 

podľa mňa veľmi dobre spracovaný. Určite trvalo aj dlhú 

dobu, kým sa dostal do tejto podoby. A on, každá, on 

pozostáva z jednotlivých kariet, ktoré sa viažu na 

konkrétne pozemky. A tieto karty majú niekoľko desiatok 

položiek.  

A sú tam aj položky, ktoré sú pod číslami tridsaťšesť 

a tridsaťsedem, ktoré sa práve viažu v niektorých prípadoch 

aj na, alebo súvisia v niektorých prípadoch aj s prijatými 

uzneseniami mestského zastupiteľstva, pretože položka 

tridsaťšesť hovorí o tom, že či, a aké by, aké to má 

zadefinovanie z pohľadu územného plánu a či sa tam 

predpokladajú nejaké zmeny v rámci územného plánu. A teda 

o tom zase hovorí tá položka číslo tridsaťsedem. 

Čiže, to sú, to sú celkom zaujímavé veci, ktoré by 

mali byť, podľa môjho názoru, verne spracované aj vzhľadom 

na už prijaté uznesenia. Že ono by sa to nemalo, podľa mňa, 

viazať iba na to, či sa tam urobila nejaká urbanistická 

štúdia, alebo neurobila, lebo ten podnet, o ktorom sa 

hovorí v položke číslo tridsaťsedem, nemusí byť, podľa mňa, 

len urbanistická štúdia. Tým podnetom môže byť aj iná 
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skutočnosť a podľa mňa, k takým uznesenie mestského 

zastupiteľstva jednoznačne patrí.  

Čiže, ja som to, ja som tých, tie desiatky kariet, 

ktoré sú tam rozpracované, samozrejme, neprechádzal všetky, 

čiže ja neviem povedať, či to o čom teraz, k čomu teraz 

prejdem, sa netýka aj niektorých ďalších kariet z iných 

mestských častiach.  

Ale pozeral som sa na Petržalku a sú tam dve karty. 

Ja som to spomínal aj na kultúrnej komisii. Takisto som 

dával k tomu výhradu, ktorá je zaznamenaná v zápise. Nie je 

to vidieť v uznesení,  ktoré máte priložené, ale v zápise 

to je uvedené. Ja som si všimol, že na kartách 

stodvadsaťšesť a stodvadsaťsedem, ktoré sa týkajú pozemkov, 

ktoré to, ktoré boli riešené v minulom volebnom období 

formou uznesenia mestského zastupiteľstva nesedia tie 

informácie, ktoré sú v položkách tridsaťšesť, tridsaťsedem 

uvedené tak, aby to verne zobrazovalo to, čo bolo prijaté 

na mestskom zastupiteľstve.  

A preto chcem aj navrhnúť pozmeňujúci návrh, ktorý sa 

týka týchto dvoch položiek na kartách stodvadsaťšesť 

a stodvadsaťsedem. Ja ho aj prečítam. Je to zmena, ktorá sa 

teda týka samotného materiálu týchto dvoch kariet.  
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V kartách číslo stodvadsaťšesť a stodvadsaťsedem sa 

v položke číslo triča tridsaťšesť nahrádza doterajší text 

slovami (gong) zmeniť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec požiadal o predĺženie.  

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

Ja som požiadal o to predĺženie. Uhm. 

Čiže, aby to bolo zrejmé ešte raz, ten pozmeňovák nie 

je dlhý, to prečítam celé.  

Čiže, v kartách číslo stodvadsaťšesť a číslo 

stodvadsaťsedem sa v poločke, položke číslo tridsaťšesť 

nahrádza doterajší text slovami: 

zmeniť funkčné využitie na stabilizované územie 

a v položke číslo tridsaťsedem sa slovo nie nahrádza 

slovom áno v zátvorke, uznesenie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy číslo 746/2017 z 29. 3. 2017 

a 27. 4. 2017 koniec zátvorky.  

Sú tam preto dva rozdielne dátumy, že prvýkrát to 

bolo primátorom, bývalým primátorom vetované a o mesiac 

neskôr sme prelomili veto primátora tak, aby tie pozemky 

mali nejaké smerovanie do budúcna na stabilizované územie.  
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Takto by sa to malo zmeniť, tak na obidvoch kartách 

v obidvoch tých položkách, ktoré som spomínal.  

Čiže, to je môj pozmeňujúci návrh, ktorý by som 

k tomuto materiálu, nie k uzneseniu, ale k materiálu chcel, 

chcel uplatniť.  

Ďakujem pekne za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím pána Berežného o reakciu.  

Ing. arch. Martin   B e r e ž n ý ,   vedúci oddelenia 

územného plánovania: 

Áno. 

Ja som to povedal na začiatku a, a možno to zopakujem 

ďalej, že, že my sme pri, pri všetkých tých kartách, 

ktorých je, je fakt stotridsaťjedna, tak tie riadky 

stotridsaťšes, tridsaťšesť a tridsaťsedem  pri jednotlivých 

kartách hovoria, že aký, aký stav v území je tam podľa 

platného územného plánu teraz a či momentálne akože 

navrhujeme nejakú zmenu, aby bola, bola navrhovaná zmena, 

nie konkrétnu, len či má byť zmena, alebo nie.  

To, to samozrejme, neznamená, že, že nemôže byť aj 

formou uznesení podaný podnet na oddelenie obstarávania 
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investičných činností o, o spracovaní nejakej, nejakej 

zmeny a spracovaní urbanistickej štúdie pre konceptnú 

zmenu.  

Lebo, lebo hovorím, tento dokument nemá žiadny 

záväzný charakter. Mal hlavný cieľ, zmapovať jednotlivé 

druhy pozemkov a Braunfildov (Brownfieldy). 

Čiže, ten, ten proces toho čo, čo pán poslanec Vetrák 

navrhuje, je možné urobiť bez ohľadu na to, že či tam je 

v tej položke tridsaťsedem nie alebo áno, lebo k tomu nás 

ten dokument v ničom nezaväzuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja by som sa chcel vyhnúť, aby sme odborné 

dokumenty ako menili pozmeňovákmi na zastupiteľstve. Keď 

k tomu boli viaceré diskusie na viacerých platformách, kde 

sa dalo o tom diskutovať.  

Ja by som bol veľmi opatrný na túto vec. Najmä keď 

nejde o nič záväzné a ide o niečo, čo vieme hocikedy akože 

upravovať. Tak, tak to chápem, hej?  

Čiže, dobre. 

Milan Vetrák,  

nech sa páči. 
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A potom starostka Kolková. 

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

Áno. Ja chcem reagovať. 

No veď sa o tom diskutovalo na tej kultúrnej komisii, 

kde som to takisto navrhoval a som na to upozorňoval. 

A poviem aj prečo.  

Že tam v tej položke tridsaťšesť sa nehovorí aký je 

súčasný stav, ale či sa navrhuje nejaká zmena. A tá zmena 

sa navrhuje, lebo my máme platné a účinné uznesenie 

mestského zastupiteľstva. A ja som skôr zarazený a tobôž 

keď ide o nezáväzný dokument, že o to viacej práveže, že 

oddelenie územného plánu magistrátu nerešpektuje platné 

uznesenia mestského zastupiteľstva. Oni tam automaticky 

mali napísať to, čo ja som teraz čítal v tom pozmeňujúcom 

návrhu. To je, to je nedostatok toho materiálu, hoci ten 

materiál je spravený, samozrejme, kvalitne.  

Čiže, á. Je verejne dostupný a už keď prvýkrát sa to 

riešilo niekedy pred rokom, tak ma občania upozorňovali na 

to, že oni to tam vidia, že je to tam chybne a že prečo ja, 

prečo s tým nič nerobíme, keď je prijaté platné uznesenie 

mestského zastupiteľstva?  
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Čiže, ja by som to nepodceňoval. Práveže my zmätočne 

signály vysielame verejnosti tým, že nerešpektujeme si 

vlastné uznesenia mestského zastupiteľstva.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Chceme ešte nejakú reakciu, pán Berežný, alebo?  

Ing. arch. Martin   B e r e ž n ý ,   vedúci oddelenia 

územného plánovania: 

Áno. Ešte, ešte poviem vám poslednú vec, že, že 

v každom prípade ak, ak má prísť aj plnenie mestské, 

mestského uznesenia, tak, tak je potrebné dať podnet. 

A každá plocha, či už my ju odporúčame, alebo neodporúčame 

v tejto urbanistickej štúdii, tak je potrebné ju vypracovať 

podklad územnoplánovací formou urbanistickej štúdie, aby tá 

zmena mohla vô vô vôbec prebehnúť.  

A zopakujem ešte raz, že, že cieľom tejto štúdie 

nebolo, nebolo konkrétne navrhovať nové, nové funkčné 

využitie jednotlivých parciel.  

A a zopakujem posledný krát, že ani táto štúdia 

k ničomu nezaväzuje pri pri budúcom funkčnom využití 
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jednotlivých parciel. Mapuje aktuálny stav a popisuje 

situáciu v území. 

A ešte možno len zareagujem aj ja.  

Pani pe Pätoprstú, že, že ten materiál je veľmi 

obsažný a a snažíme sa ešte teraz v poslednej fáze nájsť aj 

formu, ako ho ľahko priblížiť občanom a so spolupráci 

s dátovým oddelením magistrátu pripravujeme veľmi prehľadnú 

aplikáciu, kde, kde sa ľahko dostanú k všetkým týmto 

informáciám formou mestského portálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani š, Lucia Štasselová. 

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

Áno, ďakujem. 

My sme mali teda túto diskusiu s Milanom aj na tej 

komisii a teda hla, snažím sa hľadať aj nejaký kompromis, 

že, lebo je to analogické ako keď sme pracovali na tej 

stratégii bytovej politiky, že by, že by tá poznámka, alebo 

že by tá, tá informácia od Milana bola nejakým spôsobom 
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zapracovaná ako pripomienka v rámci pripomienkovacieho 

procesu.  

A rozumiem teda tomu, že toto naozaj nie je materiál, 

ktorý nám určuje, čo v tých daných územiach, alebo čo 

s tými Braunfildami (Brownfieldy) sa ide diať. A vyžaduje 

si ďaleko hlbšiu potom tú štúdiu.  

Takže, že možno v rámci toho procesu, že by to bolo 

zachytené. Možno by sme mohli taký kompromis, ak by to 

Milanovi vyhovovalo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani s, Milan Vetrák, 

nech sa páči. 

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

Celkom som teraz nepochopil v čom by spočíval ten 

kompromis. Ako čo, priamo do textu uznesenia, že by sa to 

dalo? Tak som to nechápal. Nie, to malo byť niekde formou 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Priko pripomienkovací po, proces aj pripomienky, 

ktoré sú vznesené, sú súčasťou potom celého aj materiálu, 

keď je niekde to zaevidované. 

Čiže, (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

Okej. Len vieš, Lucia, ja sa, ja sa čudujem jednému, 

že samotné uznesenie mestského zastupiteľstva je podnet. Ja 

nerozumiem tomu, že prečo by ešte niekto ďalší mal dávať 

nejaký iný podnet v budúcnosti, veď na základe toho 

uznesenia mestského zastupiteľstva má magistrát vykonávať 

to uznesenie. Ako, zákon o obecnom zriadení hovorí jasne, 

že to je účinné uznesenie, ktoré nemožno pozastaviť.  

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

Nie je to celkom pravda. Akože,  

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

Ale je to tak, že to je zákon o obecnom zriadení. To 

je úplne jednoznačné.  

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

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

Tam sa nemáme o čom baviť. 

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

ak ti to urbanistická  štúdia ne nedovolí, akýkoľvek 

takýto podnet.  

To by potom zastupiteľstvo diktovalo ako sa má 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Ale presne taký je zákon (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) 

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

Je to vo všetkom.  

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

Áno, tak je zákon nastavený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 519 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela o inom. Chcem využiť tento materiál 

teda, že bol predložený na nejaké také pripomienkovanie.  

V Devíne boli identifikované tri územia 

s Braunfildami (Brownfieldy). Ja by som chcela o tom areáli 

bývalej vojenskej základne na Devínskej kobyle.  

Tých, ktorých som oslovovala v tejto veci viete, 

dostalo mesto ponuku na bezplatné, alebo za jedno 

symbolické euro prevzatie tých objektov nachádzajúcich sa 

tam a ešte zatiaľ nie sú v súkromnom vlastníctve.  

Pre vysvetlivku. Je to veľ, obrovský areál. Je to 

popísané v tomto materiáli pod číslami deväťdesiatdva 

a stoštyridsaťjedna. Nachádzajú sa tam viaceré, viaceré, 

viacmenej sú to podzemné bunkre a všelijaké tie zariadenia 

technické tej bývalej raketovej základne. Sú za, spustnuté, 

zanedbané, neudržiavané, nestarajú sa o to nikto, ale 

čiastočne už niektoré z tých objektov sú v súkromných 

rukách. A teraz mesto zamieta ponuku ministerstva, aby tie, 

ktoré ešte neboli prevedené do súkromného vlastníctva, 

prevzalo do svojho vlastníctva.  
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Nemyslím si, teda, nemyslím si, že je to dobré. 

Dostávame sa totižto do situácie, že teda budeme mať iného 

vlastníka stavby a iného vlastníka pozemku. Pozemok patrí 

mestu. Tie bunkre budú v nejakej ďalšej, ďalšej správe, 

alebo vlastníctve. Už tam sú prvé pokusy o rôzne využitie 

týchto objektov. A vieme viacerí aké je to ťažké, keď je 

takáto majetková situácia, že je iný vlastník pozemku, iný 

vlastník stavby a samozrejme, ten vlastník stavby si rieši 

nejaké svoje smerovanie. 

Toto je aj pamiatka. Má istú sféru, alebo istú etapu 

našej spoločnosti, nášho života, je to chránené územie, je 

to v tesnom dotyku s Devínskou kobylou. Čiže, unikátne 

územie. Stále viac a viac tam proste turisti sa tlačia. 

Teraz to vidíme počas pandémie.  

Nemyslím si, že je rozumné zamietnuť túto ponuku 

a apelovala by som, aby ozaj mesto zvážilo a možno prijalo 

túto ponuku. Verím, že by sa našla, našiel spôsob ako 

zodpovedne tie priestory využiť a ďalej ponúknuť možno 

občianskym združeniam, ktoré pracujú s témou vojenská 

história.  

Takže, to je len taká moja pripomienka k materiálu 

a k jedným, jednému (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Poďme sa trošku pohnúť. 

Táňa Kratochvílová.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Zareagujem na pani starostku Kolkovú.  

Urobili sme taký pokus, že sme sa chceli spojiť aj 

s Bratislavským samosprávnym krajom v tejto veci a nebol 

úspešný. 

Ja len chcem povedať, že vôbec nie je jednoduché 

prevziať zodpovednosť za tieto objekty. Nechcem hovoriť 

o nejakých prevádzkových nákladoch, ale hlavne o tej 

bezpečnosti.  

Sama si teraz povedala, že čo sú to za objekty. Ja 

som si to celé prešla. Starať sa o bezpečnosť a zvlášť ešte 

pri takom množstvom, množstve ľudí, ktorí teraz chodia do 

tejto oblasti aj kvôli tej rozhľadni, ktorá je tam 

postavená, nie je jednoduché.  
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Bolo by to, po prvé, teda veľmi drahé a vôbec náročné 

na samotnú prevádzku.  

Bratislavský samosprávny kraj do toho s nami nejde. 

Teraz momentárne be beží čas, do kedy sa béeská (BSK)  

k tomuto má vyjadriť, lebo my sme začali tú komunikáciu 

s nimi, ale to, čo chceme veľmi získať, je tá cesta, ktorá 

vedie k týmto objektom, a teda na, na Devínsku kobylu, 

ktorá bola súčasťou všetkých týchto vojenských objektov. 

O tomto rokujeme aj s ministerstvom obrany (gong) a do 

konca budúceho týždňa by sme mali dostať ponuku na 

prevzatie tejto komunikácie, čo podľa mňa je kľúčom do 

tohoto územia. Aj s kolegami z klubu sme sa bavili na túto 

tému, že bolo by fajn získať vzťah aspoň k tejto 

komunikácii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ján, Jakub Mrva,  

nech sa páči. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja chcem v tomto naozaj podporiť pani starostku 

Devína. Plne sa stotožňujem so všetkým, čo povedala. naozaj 

tuto mesto si musí uvedomiť tie širšie rámce, ktoré tu sú, 

a to je aj ochrana toho prírodného, prírodnej hodnoty, 

ktorá tam je.  

A ako povedala pani starostka, nie len že tam 

prichádzajú ďalší ľudia kvôli rôznej rekreácii a oddychu 

v prírode, ale prichádzajú tam aj developeri, ktorí tam 

majú svoje záujmy a je našou povinnosťou toto územie 

ochrániť.  

A musím tu aj zároveň povedať, že som veľmi sklamaný 

z prístupu Bratislavského samosprávneho kraja, že nebol 

ochotný do tohto pomerne náročného projektu s nami vstúpiť. 

A chcel by som týmto apelovať aj na všetkých poslancov, 

ktorí sú aj zastupiteľstve samosprávneho kraja, aby skúsili 

vyvinúť aktivitu, aby toto cenné územie sa nám podarilo 

v nejakej spolupráci zachrániť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme sa, ďakujem pekne, skúsme sa vrátiť k téme 

Braunfildov (Brownfieldy) asi. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  
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nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela práve hovoriť o tom, že župa o to nemá 

v úmysle nechať len tak. Nie je pravda, že nás to netrápi, 

nezaujíma sa. Sú tam nejaké legislatívne problémy vzhľadom 

na to, že župa nemôže kupovať objekty na súkromných 

pozemkoch. Takže to nie je celkom pravda, že sme sa o to 

nezaujímali.  

Je tam veľká snaha. Ale skôr vidím praktickejšie, aby 

sa tohto majetku, teda aby tento majetok prevzalo hlavné 

mesto a potom tú cestu zverilo do správy eee do správy 

mestskej časti. Myslím si, že to by bolo veľmi efektívne.  

Takže ak máte túto možnosť, to, čo župa nemá, že 

odkúpiť to, aj keď to nie je, aj keď je to teda na 

súkromných pozemkoch, tak to samozrejme urobte a budeme vám 

v tom držať palce, ale župa to, žiaľ, nemôže robiť.  

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

Bratislava - Devín: 

Mohla by som zareagovať? Neviem sa prihlásiť nikde 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, len nepoďme teraz riešiť devínsku, či 

Devínsku kobylu, prosím vás. Máme ešte jedenásť bodov 

majetkových, nie úplne jednoduchých. Eee V kľude si na toto 

zvolajme samostatné stretnutie. Ja viem, že naša 

viceprimátorka sa tomu dosť intenzívne venuje. Robíme 

všetko pre to, aby sme nezobrali niečo, čo nevieme vôbec 

ovládať a zároveň zachránili tam to územie. Len sa nepoďme 

motať, podľa mňa, okolo teraz, keď sa to dá.  

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

Bratislava - Devín: 

Ja len pre Elišku. Že to neni kúpa. A od súkromného 

vlastníka. Prevod  ministerský a na našich pozemkoch. Nie 

je to kúpa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Lenč.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Ja by si dovolím ešte takú poznámku k tej diskusii, 

alebo polemike medzi pánom poslancom Vetrákom 

a spracovateľom. 

Pán spracovateľ povedal, že, že táto urbanistická len 

mapuje tie Braunfildy (Brownfieldy) a a tieto veci.  

Ja sa potom pýtam, že na čo je tam potom to 

vyjadrenie, či sa má v budúcnosti niečo meniť, alebo sa to 

nemá meniť? 

A teda zastávam ten názor kolegu Vetráka, že ak to 

tam už teda je, je uznesenie, že sa to meniť má, tak to tam 

potom dajme. Alebo to odtiaľ vyhoďme úplne preč a vôbec sa 

k tomu nevyjadrujme čos, čo  s tým v budúcnosti bude.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. To je dobrý pohľad na vec.  

Ďakujem pekne. 

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

No ja len potvrdzujem to, čo povedal pán poslanec 

Lenč, že riešením je aj to, že tie dva body, tie dve 

položky odtiaľ vypadnú, tridsaťšesť, tridsaťsedem na každej 

karte. A to je tiež akože riešenie tejto veci. Lebo koniec 

koncov tie podnety do jedného, jednej z tých zmien územného 

plánu budú prichádzať. Ja sám som tieto isté zmeny z tohto 

uznesenia diktoval aj mestskej časti Petržalka, ktorá to 

zase bude posielať do toho balíka. A teraz neviem, či to 

bude devina,  alebo desina.  

Čiže, ja to samozrejme neriešim len cez tento 

materiál.  

Ale to je tiež riešenie. Vyhoďme tie dve položky 

v každej karte a nemusíme sa dohadovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rozumieme.  

Pani Antalová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja viem, že sme v časovom strese, tak budem reagovať 

rýchlo a vecne.  
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Ja by som chcela eee poďakovať MIBu (MIB) aj odd 

oddeleniu územného plánu, že pripravilo takýto zásadný 

a rozsiahly dokument, ktorý nám ukazuje aj vnútorný 

potenciál nášho mesta, ktorý máme a popisuje a pomenúva 

územia, ktoré sú možné využiť aj na potreby mesta, ale 

rovnako aj na iné, iné využitie.  

Čiže, naozaj vďaka za to. A si myslím, že dlhé roky 

tu počúvame kritiky, že mesto nedokáže popísať, aký majetok 

má, že mesto nevie, s čím hospodári, že vlastne nevieme, 

aké voľné územia na výstavbu máme, tak práve tento dokument 

to mení. Mení situáciu a myslím si, že je to naozaj zásadný 

dokument.  

Takže ešte raz, vďaka za to. A myslím, že nám pomôže 

aj do budúcnosti pri plánovaní a rozvoji.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Monika Debnárová.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja už len v skratke. Lenka mi zobrala slová. Ja som 

chcela povedať niečo veľmi podobné.  
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A chcela som povedať ešte k tomu, že potom tá 

aktualizácia, myslím, že dvestosedemdesiat devina u nás vo 

Vajnoroch, len som chcela poprosiť, že potom nech sa na mňa 

nakontaktujú, lebo tam už došlo k nejakej zmene, tak som im 

to chcela len povedať, aby si to aktualizovali.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

To znamená, že pýtam sa pána Berežného, spracovateľa, 

čo urobíme? Vyhodíme tie dve položky, alebo urobíme ten 

pozmeňovák, čo hovorí pán poslanec Vetrák? 

Ing. arch. Martin   B e r e ž n ý ,   vedúci oddelenia 

územného plánovania: 

Áno.  

Tam sa to, tam je situácia ešte momentálne taká, že 

to prerokovanie, verejné prerokovanie prebehlo, bolo 

uzavreté 10. 2. minulého roku, kde sme prerokovávali 

s verejnosťou a s organiziami.  

Čiže, my sme zohľadnili všetky relevantné pripomienky 

do tohto dokumentu, a, a, a tie, ktoré spomínal aj pán 

Vetrák sme, sme, bohužiaľ, tam neevidovali v tejto chvíli.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 530 

Ona momentálne už máme spracovaný čistopis. Čiže, ak 

sa nechceme vracať opätovne do, do procesu nového 

prerokovania dokumentu, lebo, lebo sa jedna vlastne 

o nejakú zmenu, ktorú musíme prerokovať, tak ja mu možno 

navrhujem, že, že tieto zmeny budeme riešiť v ďalších 

aktualizáciách. Toto nie je uzavretý dokument, to ešte 

možno treba povedať, že, že ten Braunfild (Brownfieldy) 

a a jednotlivé plochy sa budú aktualizovať. Oni, oni tiež 

akože keď, keď sa na nich začne stavebná činnosť, 

automaticky nám z databázy vypadnú. A a naopak,  ak nejaké 

územie zas splní tie podmienky na zaradenie do Braunfildu 

(Brownfieldy), tak ho tam pridáme.  

Čiže, my to vieme aj na základe takýchto podnetov pri 

najbližšej aktulizi, aktualizácii zohľadniť, len si 

nemyslím, že, že momentálne vstupovať a otvárať ten proces 

nanovo by, by bolo účelné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Milan. 

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

Chcem sa opýtať, že kedy bude najbližšia 

aktualizácia?  
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Ing. arch. Martin   B e r e ž n ý ,   vedúci oddelenia 

územného plánovania: 

Nemáme stanovený termín momentálne. Ale pravdepodobne 

to bude na, na nejakej ročnej báze.  

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

Tak, pokiaľ by to bolo ešte počas tohto volebného 

obdobia, že si to viem ustriehnuť, tak dobre. No ako, bolo 

by to riešenie.  

Len čudujem sa, že keď sa robí to pripomienkové 

konanie, ja som si to už všimol aj v iných prípadoch, takže 

sa automaticky uz, oddelenie územného plánu nemá vstupy 

z tých uznesení zastupiteľstiev z minulosti, lebo toto nie 

sú jediné. A automaticky nezohľadňuje tie uz uznesenia, že 

ešte aj poslanci, ktorí presadili tie uznesenia na 

zastupiteľstve, sa majú v pripomienkovom konaní to sledovať 

a dávať znova pripomienku toho, čo už zastupiteľstvo 

presadilo. Ja, ja, ja to považujem za nonsens. Že to by 

malo automaticky robiť oddelenie územného plánovania.  

Čiže, dobre. Ak je to takýto veľký problém, že by sa 

musel znova otvárať ten dokument, tak ja samozrejme to 

prežijem, ale potom nech je férová dohoda, že ešte 

v priebehu tohto volebného obdobia sa to ak, bude 

aktualizovať a potom sa to tam dá.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Si myslím, že to je fajn kompromis.  

Pán Berežný, Milan Vetrák nezabúda.  To znamená, že 

to treba naozaj ako keby nejak dostať z toho, to čo sa 

teraz dohodneme. Dobre?  

Ing. arch. Martin   B e r e ž n ý ,   vedúci oddelenia 

územného plánovania: 

Á áno. To to sledovanie pripomienok a tých uznesení 

má tiež na ú, za úlohu aj obstarávateľ a ja nemôžem takto 

povedať, že sa budeme snažiť lepšie reagovať na tie mestské  

uznesenia v týchto odborných dokumentoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne.  

To znamená, že. Milan, ak je to v pohode, odovzdávam 

ti slovo.  

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

Ďakujem za slovo. 
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No ja vzhľadom na to, že ak je takáto dohoda, tak sťa 

sťahujem ten svoj pozmeňujúci návrh, aby sme sa vyhli 

hlasovaniu o ňom.  

No a samozrejme, že si to budem striehnuť.  

Takže, to ešte v rámci diskusie, aby sa, lebo to 

nemôžeme hovoriť v rámci hlasovania. Tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

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

Ďakujem pekne. 

Takže budeme schvaľovať pôvodné, pôvodný návrh 

uznesenia bez úprav aj v materiáli, a to,  

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o 

spracovanej Urbanistickej štúdii Braunfildy (Brownfieldy) 

v tom znení, v akom je to, ktorá bude využitá ako 

územnoplánovací podklad pri spracovaní nového územného 

plánu hlavného mesta  a pre strategické materiály mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.26- Informácia o spracovanom územnoplánovacom 
podklade - Urbanistická štúdia Brownfieldy na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - 

Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o spracovanej Urbanistickej štúdii Brownfieldy 

na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá bude využitá 

ako územnoplánovací podklad pri spracovaní nového územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a pre strategické 

materiály hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 STRATÉGIA NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI 
ODPADMI V MESTE BRATISLAVA S CIEĽOM 
PRECHODU NA OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Stratégia nakladania s komunálnymi 

odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové 

hospodárstvo. 

Myslím, že tu bolo vypítané, vypýtané úvodné slovo. 

Tak ja poprosím, koho tu vidím za magistrát, mmm. 

Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Pán primátor,  

dobrý deň. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, pán Belica. 

Páni poslanci, pani poslankyne,  

som riaditeľom životného, sekcie životného 

prostredia.  

A úvodné slovo vybaví teda, dám predávam Ivane Maleš, 

ktorá je tvorcom tohto materiálu.  
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Takže, Ivana, poprosím.  

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prajem všetkým dobrý deň.  

Tak ja sa budem snažiť teda vám v stručnosti eee 

predstaviť tento materiál. Pripravila som si k tomu krátku 

prezentáciu, aby sme si teda ten materiál samotný prešli, 

aby ste videli, o čo tam presne ide. Aké, aká je teda 

situácia v súčasnosti s odpadovým hospodárstvom v meste 

Bratislava a aké ciele sme si stanovili na to, aby sme eee, 

aby sme z mesta Bratislava urobili mesto, ktoré smeruje 

k obehovému hospodárstvu a snaží sa teda tvoriť čo najmenej 

odpadov.  

Verím tomu, že eee vidíte moju prezentáciu. 

A v súčasnosti eee eee teda Bratislava eee má ako mesto za 

cieľ eee prejsť na princípy odpadového hospodárstva, teda 

stať sa mestom, ktoré nevytvára zbytočný odpad a ten odpad, 

ktorý vlastne vytvára sa na území mesta, tak sa využíva ako 

zdroj.  

Dôležité je, aby sme ani v prípade odpadového 

hospodárstva neprispievali ku klimatickým zmenám, ale 

napriek tomu, ale práve naopak, aby dnes zavádzali 
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mechanizmy, ktoré budú práve obmedzovať ďalší dopad na 

zmeny klímy.  

A na to, aby sme v roku 2050 dosiahli nejakú uhlíkovú 

neutralitu, tak samozrejme, že tie dôležité rozhodnutia 

musíme urobiť už dnes.  

Prečo sme si my vlastne stanovili urobiť takýto 

dokument. Nakoľko nám legislatíva, teda súčasná pla právna 

úprava v odpadovom hospodárstve vôbec neprikazuje, aby sme 

takýto dokument mali vypracovaný. Do roku 2020 bolo 

povinné, aby každé mesto a obec malo vypracovaný program 

odpadového hospodárstva, ale  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa. Teraz mi písal 

kolega z organizačného, že vlastne to, táto prezentácia už 

bola aj na komisiách, aj pre starostov.  

To znamená, že keď táto, táto, nemusíme ju robiť, 

lebo pravdepodobne každý kto chcel, ju videl.  

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Okej. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, aby sme neplytvali váš čas, energiu, ani 

energiu poslancov, ja som nevedel, že bola, že sme na to 

mali vlastnú prezentáciu. To znamená, že ja by som to iba 

ako keby nejak, ak vás môžem poprosiť, naozaj že zopár 

minút (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Dobre. Okej. Hej, ja to stručne prejdem. 

Dobre.  

Tak prečo sme vlastne sa rozhodli aaa vypracovať 

túto, eee túto stratégiu je, že eee desať percent eee 

množstva komunálneho odpadu vzniká na území Bratislavy 

a výsledky mesta Bratislava vidňo ovplyvňujú aj dosahovanie 

národných cieľov. 

Taktiež je dôležité, aby Bratislava bola lídrom 

v oblasti obehového hospodárstva a tiež sme chceli, aby 

eeee práve mesto Bratislava ako prvé na Slovensku si 

vypracovalo aj takúto stratégiu pre obehové hospodárstvo. 

A a nejakým spôsobom stanovilo, tak ako keby taký nejaký 

benšmark (benchmark) ako by aj ostatné mesta mali v tomto 

postupovať.  
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Čo je obsahom tejto stratégie, je, že sme tam 

zadefinovali nejakú legislatívu a popísali sme súčasnú 

situáciu a nastavili sme si ciele.  

Cieľom je teda dosahovať eee tie princípy obehového 

hospodárstva, kde nebudeme sa riadiť lineárnou, ale 

cirkulárnou ekonomikou a budeme využívať odpad ako zdroj.  

Stanovili sme si ciele do roku 2035, ktoré sme 

prebrali z r, z, zo smernice, teda aj o odpadoch, ale 

zároveň aj zo zákona o odpadoch, a to je, že budeme do roku 

2035 šesťdesiatpäť percent odpadu recyklovať, desať percent 

budeme skládkovať, menej ako desať percent budeme 

skládkovať a zbytok budeme energeticky zhodnocovať.  

Cieľom je teda, aby sme dos, do dodržiavali princípy 

hierarchie odpadového hospodárstva, aby sme (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) predchádzali, čo najmenej ho 

spaľovali a skládkovali.  

Tu je popísaná iba súčasná situácia. V minulom roku 

obyvatelia a obyvateľky mesta Bratislavy vytvorili 

a vyprodukovali dvestoštrnásťtisíc štyristoosemdesiat ton 

komunálneho odpadu, čo je štyristoosemdesiatsedem 

kilogramov na obyvateľa.  

Najviacej bolo zmesového komunálneho odpadu, až 

päťdesiat percent. Triedený zber tvoril štrnásť percent, 
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biologický rozložiteľný odpad deväť a ostatné dvadsaťšesť 

percent. Čo sa týka zastúpenia nejakie, v rámci úrovne 

vytriedenia, tak najviac sme tam mali, napríklad, kovov 

a biologický rozložiteľného odpadu.  

Najviacej odpadu sa eee komunálneho odpadu sa 

spaľovalo v, alebo energeticky zhodnocovalo v zariadení 

prena pre energetické využitie odpadov vo Vlčom hrdle. 

Tridsaťjedna percent sa recyklovalo, zhodnoteného 

biologického a rozložiteľného odpadu bolo deväť percent 

a zvyšok skončil na skládke.  

Tuto je iba takýto krátky prehľad o tom, že akým 

spôsobom funguje ZEVO vo Vlčom hrdle, kde vlastne minulý 

rok sme dosiahli tú zmenu, že väčšina odpadu sa využívala 

energeticky a nebolo iba zneškodnené splálením. 

Čo sa týka nejakého, nejakej predikcie ako teda ten 

eee, ako teda sa odpad opadové hospodárstvo bude vyzerať 

v najbližších rokoch, tak ten komunálny odpad nám bude 

mierne vzrastať.  A musíme zaviesť určité mechanizmy k tomu 

aj nás k tomu zaväzuje legislatíva a zároveň aj ne, 

niektoré strategické ciele, ktoré máme aj prevzaté teda 

z Európskej únie, aby sme niektoré mechanizmy trošku iné 

zaviedli, ako máme dnes zavedené. Najmä čo sa týka tvorby 

toho zmesového komunálneho odpadu a následne jeho 

spracovania energeticky a teda skládkovania.  
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My sme si teda stanovili na najbližšie ciele, 

najbližšie ciele nasledovným spôsobom, a to je, že do roku 

2035 sme teda prebrali tie národné ciele, ako som 

spomínala, iba v prípade skládkovania, my sme si dali 

trošku ambicióznejší cieľ, a to že budeme päť percent iba 

skládkovať, nie desať, a zbytok teda budeme energeticky 

zhodnocovať a šesťdesiatpäť percent recyklovať.  

A nakoľko je tento dokument platný do roku 2026, tak 

sme si stanovili a do roku 2026 ciele, a to je, že 

štyridsaťpäť percent komunálneho odpadu budeme triediť, 

štyridsať percent budeme recyklovať, desať percent, 

respektíve menej ako desať percent budeme skládkovať 

a zbytok budeme energeticky zhodnocovať.  

Už to iba zhrniem do posledných krokov.  

Za, my sme si stanovili desať opa cieľov a opatrení, 

ako to chceme dosiahnuť. Tým, že vlastne vytvoríme nejaký 

koncept aj pre samotný magistrát, za, budeme zapájať všetky 

zainteresované strany, budeme znižovať množstvá odpadov 

z jednorazových plastov, vytvoríme komfortný systém 

triedenia zberu odpadov, či to je do dor tu dor (door to 

door), zavedenia zberu kuchynského odpadu a nastavenie pées 

jutrov  (pay as you throw).  
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Potrebujeme vybudovať infraštruktúru pohodlnú pre 

obyvateľov, zberné dvory a ryus centrá (reuse centrá) 

v každej mestskej časti.  

Potrebujeme mať zariadenie na energetické 

zhodnocovanie odpadov, ktoré je moderné a spĺňa najvyššie 

a najprísnejšie enviromentálne štandardy. Chceme využívať 

odpad ako zdroj, na to sme navrhli niekoľko, niekoľko 

opatrení.  

A elektronická evidencia odpadov a spravodlivé 

poplatky je jedným z cieľom.  

Taktiež podpora zdieľanej ekonomiky a aktívna osveta 

obyvateľstva, nakoľko chceme vytvoriť systém, ktorý je 

transparentný, ktorý o o, ktorému obyvatelia dôverujú a do 

ktorého sa aktívne zapájajú.  

Takže, 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

v rýchlosti. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem pekne. však naozaj to už bolo viacej 

krát, som sa aj dozvedel.  

Poďme na diskusiu.  

Adam Berka,  

nech sa páči. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ja takisto len v stručnosti. 

Veľmi pekne ďakujem pani Maleš za, za peknú 

prezentáciu. My sme si však túto prezentáciu, teda už ako 

odznelo, vypočuli ako v plnom rozsahu a musím povedať, že, 

že som veľmi spokojný a asi hovorím aj za iných poslancov, 

eee nadchla ma taká komplexnosť celej tejto štúdie a a ja 

teda budem sledovať aj to, do akej miery sa nám bude dariť 

toto uvádzať do praxe, či už cez, cez OLO, alebo OLO 

v spolupráci s magistrátom. 

Som veľmi rád, že teda, že mesto k takémuto materiálu 

pristúpilo a, a že sa posúvame do dvadsiateho prvého 

storočia.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som mal dve, tri otázočky.  

Ono to nesú, nie že nesúvisí, priamo to súvisí 

s materiálom predkladaným, len stále sa zamýšľam nad tým, 

alebo dlhodobo sa hovorí o, o kotloch v OLe (OLO), nevieme 

v akom sú stave. Ja viem, že to asi nie je priamo otázka na 

vás, ale to by ma teda zaujímalo. Máme nejakú vzrástlu 

tendenciu odpadov.  

Čiže, či nám tie kotle vydržia? Ako dlho nám vydržia?  

A hovorilo sa o treťom kotle, ktorý neviem či teda je 

pláne robiť, ne nebudeme ho robiť.  

Čo viem, tak do nejakých dvoch, alebo troch rokov 

všetky skládky v okolí Bratislavy, alebo teda 

v Bratislavskom kraji sa majú zatvoriť. A v tejto 

súvislosti by som mal ďalšiu otázku. Z dielne ministerstva 

životného prostredia vychádza v návrh programu odpadového 

hospodárstva, ktorý ale hovorí o tom, že, že tieto skládky 
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sa majú navyšovať.  A navyšovať teda kapacity. Čo je, podľa 

môjho názoru, priamo v rozpore s nariadeniami Európskej 

komisie. A vlastne idem, ministerstvo ide, podľa môjho 

názoru, opačným smerom.  

Čiže, preto veľmi ma teší, že tento materiál je 

presne taký, jak, alebo, alebo presne podľa pravidiel, 

ktoré od nás očakáva Európska únia. Ale teda by som sa 

chcel spýtať, že či tento materiál životného prostredia 

niekto z vás videl a či mesto Bratislava k tomu dala nejaké  

pripomienky?  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pozbierame všetky otázky a potom v jednom bode to 

vydiskutujeme.  

Pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja možnože aj odpoviem pánovi Jenčíkovi. 
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Určite ministerstvo nemá záujem rozširovať skládky, 

práve naopak, skládky sa, skládkovanie sa bude zdražovať.  

Celý problém vznikol v tom, že ak by sa teraz 

zatvorili skládky, tak mestá a obce nemajú šancu, nemajú 

vybudované kompostárne, nemajú kde dávať kuchynský odpad. 

Tým, že sa začína s kuchynským odpadom, tak a so 

zdražovaním skládok, tak sú tlačení do toho, aby vybudovali 

eee teda priestory na spracovanie kuchynského odpadu. Ale 

ten čas musíte nejakým spôsobom dať tý, dať šancu tým 

obciam, aby ten prechod prežili a mali kde dávať tie, tie 

odpady. Pretože oni mali zmluvy na nejaké množstvá. 

A dúfali teda, že sa to bude predlžovať ďalej.  

Toto je, určite nie je trendom ministerstva životného 

prostredia, práve naopak, sú tam ľudia, ktorí aj 

spolupracujú s magistrátom, ktorí majú vlastne veľmi 

progresívne názory. Skôr sa to stretáva s nejakým odporom 

už v obciach.  

Ja som sa chcela, ja som len chcela podporiť aj ten 

materiál, aj ten trend, ktorý na magistráte je. A práve 

vyzdvihnúť ten, tú, tú výnimočnú situáciu, že aj 

ministerstvo životného prostredia, mesto, župa aj OLO je 

teraz úplne rovnako nastavené. 
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A veľmi sa teším tomu, že máme aj nového riaditeľa, 

ktorý minimálne posunie. A jeho ambíciou je urobiť 

z Bratislavy lídra  čo sa týka triedenia odpadu a ako keby 

vzor, vzor pre celú Európu. On má veľmi vysoké ciele 

a myslím si, že má na to aj, aj predpoklady.  

Čiže, ja tam,  ja som akože mimoriadne nadšená zo 

súčasnej situácie. Dúfam, že sa nič nezmení a pána Jenčíka 

môžem naozaj u upokojiť, že teraz je tam na odbore odpadov 

veľmi, veľmi dobrá partia mladých ľudí, ktorí to, ktorí nie 

sú len teoretici, ale sú to praktici, ktorí zavádzali 

v jednotlivých obciach kuchynský odpad, ktorí naozaj aj na 

tých veciach robili.  

Takže, držím vám palce. Dúfam, že to vyjde.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Ideme ďalej. Milan Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ak by som náhodou.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pardon. Som mal faktickú prihlásenú.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Aha, pardon, 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, prepáčte. Lebo mňa to na sekundu vidím, nech sa 

páči, pán poslanec. Lebo vidím iba Milana Vetráka. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Okej. V poriadku.  Ďakujem. 

No, Eliška, chcem veriť tomu, že to tak bude. Zatiaľ 

to ale vyzerá, a teda čo som sa dopočul, tak to vyzerá len 

tak, že idú sa navyšovať kapacity, čo samozrejme, tvoje 

vysvetlenie, rozumiem prečo sa idú navyšovať kapacity. Len 

aby sa nám nestalo, že z toho vypadne, napríklad 

spaľovanie. V našom prípade by to bola katastrofa.  

Akonáhle, akonáhle Bratislava nebude môcť spaľovať, 

tak my ani nemáme nemáme ani skládku a neue nebudeme môcť 

spaľovať, tak my sa dostaneme do bo, do bodu mrazu. A ja 

toho sa najviac obávam, že čo sa udeje.  
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Druhá vec je, že či tu ľudia všetci vedia, čo znamená 

na navyšovanie kapacít. A o aké množstvá? Lebo keď sa začne 

zhutňovať, ja som si prešiel tým procesom, keď sme riešili 

Vassal Eko. Akonáhle sa začne zhutňovať masa odpadu, už 

nikdy nikto ju nespáli. To je, to je proste. A ten objem sa 

môže zdvojnásobiť. Že keď niekto má dvestopäťdesiattisíc 

odpadu, zrazu (gong) je to päťsto, pol milióna kubíkov. To 

je, to sú až neskutočné čísla. A neviem, či takto to niekto 

vyložil ľuďom.  

Lebo, áno, tvoje, tvoje dôvodenie má logiku istú, ale 

neviem si celkom predstaviť eee, pokiaľ nevysvetlia od á po 

zet všetky, všetky podmienky a všetky základné predpoklady 

(gong), že a kam smerujeme, tak ja si neviem celkom presne 

predst, predstaviť, že čo sa môže udiať a hlavne u nás 

v Bratislave.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím Milana Vetráka.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 552 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, tuná kolegyňa Pätoprstá sa pýta, že či môže 

reagovať? Teda keď mám zapnutý mikrofón, neviem, lebo potom 

budem hovoriť ja, ak nie?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne nech sa páči. 

Tomáš Malec, mohol by si mi sem niekoho dať? Lebo sa 

mi to odpojilo. Nevidím kto sa hlási.  

Ne, tak neviem, kto tam bol s faktickou, nevidím 

teraz.  

Pani Pätoprstá?  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja len chcem reagovať ja faktické. 

Toto je strašne na dlhá, dlhú diskusiu. Vôbec nie na 

odpoveď na faktickú.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som mal príspevok,  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže, ja ti určite zavolám 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

ty si mala faktickú. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

A chcem ťa upokojiť, že eee naozaj nie je trend ani 

spaľovať, ani skládkovať, ale spaľovne budú musieť istú 

dobu ísť, pretože niek, istú časť teda toho sáčku, ktorý 

máme, ten toho čierneho sáčku, nemôžme skompostovať, ale 

ostane ako palivo a ako palivo sa bude používať pre 

teplárenské, alebo elek, teda výrobu elektriny, ale nie pre 

to, aby sme dovážali zo zahraničia odpad a zarábali na tom.  

Čiže, pozor na vec. Spaľovne ostanú, ale na toto.  

Ale zavoláme si, dobre? Lebo to je na dlhšie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Milan Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

No, začnem tým, že eee toto je, podľa mňa, aspom pre 

viac niektorých poslancov dlhoočakávaný materiál, keďže sa 

o ňom už rok hovorí a magistrát si teda dal záležať.  

Mne tiež sa páči filozofia ako k tomu pristupuje aj, 

aj spôsob akým to rozpracovať. Ja samozrejme sa v tom 

svojom príspevku budem venovať aj veciam, ktoré mi tam 

chýbajú, ale na úvod chcem toto povedať, lebo, lebo je to, 

je to jeden zo zásadných materiálov, ktorý ovplyvní nie len 

naše volebné obdobie, ale prakticky aj celé ďalšie volebné 

obdobie, keďže je to až do roku 2025. 

A čo je ešte podstatnejšie, že tento, tento materiál 

je vlastne eee ako východisko pre spoločnosť OLO, aby si 

vytvorila strategický plán na najbližších päť rokov. 

A začnem teda prvou otázkou, ktorú by som od 

spracovateľov rád počul, a to, že či v prípade, ak sa tu 

niektorá z tých vecí nespomenula v tomto materiáli, uvediem 

konkrétne aj ten tretí kotol, ktorý tu už bol diskustovaný, 

a ja sa tomu budem venovať ešte podrobnejšie v tom mojom 

príspevku, 

aj poprosím o predĺženie, ak by som prekročil čas, 
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takže či teda OLO napriek tomu, že to tu nie je 

spomenuté, si to môže dať do strategického plánu a riešiť 

to, aby sa nám nestalo, že práve OLu (OLO) to bude potom 

vytýkané, že v tomto materiáli to nie je a oni si to dajú 

do strategického plánu,.  

Čiže, to je úplne že prvá zásadná otázka, lebo takých 

vecí tu môže byť viacej. Ja som ten tretí kotol uviedol len 

ako, ako príklad.  

No a teraz k tým veciam, napriek tomu, že ten 

materiál naozaj aj mne príde veľmi sympaticky a z ja 

súhlasím s tou základnou filozofiou aj s mnohými vecami, 

ktoré sú tam uvedené, tak všimol som si viacero vecí, na 

ktoré sa chcem spýtať.  

My tam predpokladáme, že budeme triediť odpad až 

perc, v štyridsiatich piatich percentách. Len aktuálne to 

triedenie je teda nija, oveľa nižšie. Navyše je tam ten 

problém s tou firmou, ktorá, ktorá si, vlastne tá, tá 

triediaca linka nie je v dispozícii OLu (OLO), ale inej 

firme, ktorá má problém s tým, aby ju mohla prevádzkovať.  

Čiže, jedna z tých otázok je, že ako sa s týmto 

chceme vysporiadať? A či, a či tých štyridsaťpäť percent, 

či sme si istí, že to dosiahneme do toho roku 2025 aj 

vzhľadom na to, aké máme problémy s tým, aby sme tú 

triediacu linku získali späť. A keď ju získame, tak samotná 
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tá triediaca linka eee nám vystačí na to, aby sme mali tých 

štyridsaťpäť percent? Alebo teda budeme kupovať nejakú 

ďalšiu triediacu linku? Lebo to nie sú tiež malé 

investície.  

Ďalšia vec. Spomína sa, spomína sa tam tie 

kompostárne, komposty. Zahliadol som v tom materiáli, jak 

sa mýlim, tak ma opravte, že mesto zatiaľ nedokázalo 

vytypovať pozemky, ktoré by boli vhodné na kompostovanie.  

Ja teda sa tomu troška čudujem, lebo v princípe ten 

materiál sa robí rok a myslím si, že za ten rok sa už dalo 

vytypovať na území mesta, že ktoré pozemky by boli vhodné. 

Ja viem, že samotné OLO má, má jeden pozemok, ktorý leží 

ľadom-skladom a otázka je, či by bol vhodný na, na kompost.  

Viem, že tam sú nejaké problémy s tým zadefinovaním 

toho pozemku, že musel by sa preklasifikovať, ak sa 

nemýlim. No ale, ak chceme teda prejsť aj s tým kuchynským 

odpadom na kompostovanie, tak, podľa mňa, toto budú, to je 

úplný základ, že mať tie vhodné pozemky a v tomto materiáli 

som to veľmi nenašiel.  

Pri tom textile, ktorý má byť od roku 2025, sa hovorí 

o príprave. Chcem sa spýtať, podrobnejšie, že s tým si 

teraz vystačíme, že budeme to riešiť teda až pri tej ďalšej 

aktualizácii? Lebo čo to znamená v príprave, lebo asi by 

sme mali nejaké konkrétne veci robiť už aj do toho roku 
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2025 pod tým pojmom príprava. Že nejak som sa tam veľmi 

nedočítal to, toho, že čo pod tou prípravou myslíme. 

Potom tam máme teda tú vec, ktorú už začal riešiť aj 

pán poslanec Jenčík, a to je energetické zhodnotenie odpadu 

a prebytkové teplo. Tiež som si tam nejak nevšimol, že 

v akom stave a ako sa počíta s tým, že by sme povedzme 

s BATkou (BAT) uzavreli nejakú zmluvu, aby, alebo s niekým 

iným, kto by to teplo odoberal, aby sa aspoň časť eee 

Bratislavy dala tým teplom vykurovať. Lebo aj o o tom je to 

energetické zhodnotenie odpadu, že by sa to prebytkové 

teplo využilo.  

No a samotný tretí kotol. Ja myslím, že by sme sa 

nemali sústreďovať, už odhliadnuc od toho, čo tu bolo 

povedané s tým skládkovaním, že by sme sa nemali 

sústreďovať na samotnú Bratislavu. Pre samotnú Bratislavu 

môže tento percentuálny eee percentuálne nastavenie platiť, 

ale na Slovensku je všeobecne málo spaľovní, v podstate sú 

len dve. A nehovorím o dovoze zo zahraničia, ale hovorím aj 

o skládkovaní v iných v Bratislavskom kraji, alebo širšie. 

A OLO je súkromná firma.  

Čiže, to je aj firma, ktorá by mala zarábať peniaze 

a ona môže zarábať tým, že bude zhodnocovať odpad v tých 

obciach, ktoré nemajú takto nastavený plán. Lebo nie každá 

obec bude mať nastavený plán ako Bratislava, že ide 

recyklovať triedenie, niektoré budú mať nastavený plán tak, 
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že idú skládkovať. Alebo možno skládkovať a energeticky 

zhodnocovať a budú hľadať toho, kto im to energeticky 

zhodnotí.  

Čiže, my by sme mali myslieť, podľa mňa, aj širšie, 

ako len na, na Bratislavu a ten tretí kotol by tam, podľa 

mňa, mal byť uvedený, lebo tie dva už nestačia.  

V dvetisícdvadsaťsedem sa budú musieť rekonštruovať. 

Keď je odstávka, aj tak máme oveľa menej peňazí počas tej 

odstávky, čiže ten tretí kotol nie len ako záložné 

riešenie, ale mal by fungovať aj ako biznis riešenie mimo 

Bratislavy pre tých, ktorí budú mať inak nastavené plány 

nakladania s komunálnym odpadom.  

Zatiaľ toľko. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakuj, ďakujem pekne. 

Ja som bola prihlásená všelijako, ja len chcem 

povedať, že na všetko dostanete odpovede a na všetkých téma 

sa naozaj veľmi intenzívne pracuje.  

Takže, s faktickou pani poslankyňa Augustinič. 

Nech sa páči. 
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som na kolegu Milana nadviazala.  

Ja by som potrebovala vedieť tiež, ako prebiehajú 

rokovania s BATkou (BAT) a že či eee uvažujeme aj nad inými 

možnosťami, lebo boli tam kedysi urobené aj štúdie na to, 

že by sa to teplo využívalo inak, nie len o potom do 

teplární, ale že by sa, napríklad, tým sušilo drevo, alebo 

by sa vykurovali nejaké skleníky. Tak viem, že tam bolo iks 

v takej štúdie. Ja neviem, že či, či vôbec ste skúmali aj 

nejaké iné možnosti v prípade, že BATka (BAT) nebude 

súhlasiť.  

A druhá otázka je tá, že eee a koľko, viem, že sa 

urobili prieskumy. My sme to mali aj na dozornej rade, 

ohľadom toho, že koľko je vlastne vytriediteľnosť z tých 

eee eeem triedeného zberu, to znamená, z tých košov. Že 

jednoducho sa tam ani nenachádza toľko, koľko by sme mali 

vykazovať. Respektíve sa nenachádzalo pri niektorom 

prieskume. Potom sa urobil ešte jeden, ešte jeden. Takže ma 

zaujíma naozaj, že či tieto prieskumy preukázali.  

Lebo jedna vec je to, čo tam ľudia hádžu a čo je 

možné vôbec (gong) z toho vytriediť.  
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A úplne posledná otázka ešte veľmi rýchlo, že či 

vlastne ožedbéčky nám začali krátiť tieto peniaze? 

V prípade, že. Zatiaľ nie. Dobre.  

Dobre, tak  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Tak taká  posledná otázka.  

A ešte úplne posledná vec, že si myslím rovnako ako 

Milan, že keďže sa nebude môcť skládkovať, že možno 

Bratislava by mohla spaľovať celý kraj. A myslím si, že z, 

z o, z pohľadu nejakého biznismodelu pre OLO by to bolo 

určite zaujímavé.  

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 Jenčík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No presne ako kolega, kolega Vetrák povedal, mňa ani 

nenapadlo voziť odpad zvonka a tu ho spaľovať. Vôbec som na 

to nemyslel. Presne v tom širšom ponímaní celý Bratislavský 

kraj akonáhle sa za zavrú skládky, oni budú mať zas 

problém. A bohužiaľ, nie presne, nie všetci tak uvažujú 

a nie v tomto tempe uvažujú nad triedením a potom 

spaľovaním len nejakého odpadu.  

Tiež to samotné spaľovanie, však to iste viete, že 

to, čo sa vytriedi a zostane nám masa, ktorá v zásade 

nehorí. Čiže, to tiež vôbec nie je jednoduchá téma.  

Ale, ale iné som chcel v súvislosti s tou, s tým 

tretím kotlom. Možno by stálo za reč, alebo možno už aj 

bežia také rokovania, ale, ale ten tretí kotol je presne 

téma nie len Bratislavy, ale Bratislavského kraja. Čiže, 

minimálne so županom možno už, (gong) možno už s vuckou 

(VUC) rokujete, ale, ale bol, stálo by za to, aby 

spoločnými silami sa ten tretí kotol nejakým spôsobom začal 

obstarávať.  
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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 Vetrák s faktickou. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len zareagujem na tie faktické, ktoré boli na mňa.  

No ja myslím tiež, alebo poviem tak, že otázka 

tretieho kotla je dlho diskutovaná, ale posledné roky, aj 

čo ja som bol teraz v dozornej rade, alebo pokiaľ tam bolo 

to predstavenstvo, tak s tretím koltom sa počítalo.  

Ako, ja rozumiem, že je tá táto koncepcia nejakým 

spôsobom nastavená a vôbec, aj som za, za takéto 

nastavenie, je to také ideálne nastavenie, ale zrazu, ma 

zarazilo, že zrazu sa o tom dlhé roky hovorí, všetci boli 

za a zrazu je tu materiál, ktorý o tom nepovie nič.  

Čiže, aj pre mňa je naozaj zásadná otázka, aj pre 

podporu tohto materiálu, že či, aj keď to tu, aj keď tu 

niečo nie je spomenuté, či to nebráni tomu, aby si OLO 

nastavilo tú stratégiu aj širšie, aj z pohľadu toho, o čom 

tu dnes hovoríme, napríklad toho tretieho kotla.  
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Lebo, ak to tak nebude, že oni budú viazaní tým, čo 

je tu a nebudú môcť robiť nič nad rámec, tak potom, podľa 

mňa, to nie šča, nie je výhra a nie je to šťastné 

naformulované.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Á á áno. Dostaneš odpoveď hneď od spracovateľa.  

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Debnárová,  

nech sa páči. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som chcela pozitívne veľmi, čo sa týka tohto 

materiálu, lebo mne sa zdá, že celkovo tu rozplynul, teda 

tá diskusia sa uberala smerom, ktorým vlastne mohli sme, 

mohli sme tieto veci riešiť v čase, keď sa riešili 

prezentácie a možno že sa k tomu aj treba vrátiť 

samostatne, ale chcela som poďakovať za tento koncepčný 

materiál, lebo už ho tu bolo treba. Všetci ho čakali a som 
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veľmi rada, že teda ste si ten, ten čas tomu  k vyhradili 

a že po roku tu máme takýto pekný materiál. 

A zároveň som sa chcela ináč veľmi pekne poďakovať, 

myslím si, že za, za veľmi veľa občanov Bratislavy, že 

naozaj počúvate tie pripomienky tých ľudí, ktoré súvisia 

celkovo aj s nakladaním s odpadmi, ale aj s triedeným 

odpadom a že dôjde k tej zmene.  

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. 

Ja teraz potrebu, poprosím za spracovateľa asi Ivanku 

Maleš. Myslím že vám zhrnie teraz, alebo teda odpovie na 

všetky vaše dotazy.  

Nech sa páči. 

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som si ich zapisovala priebežne. Tak vám po rade 

vám eeee zodpoviem. 
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Čo sa týka pripravovania tohto materiálu, tak všet, 

celý tento materiál pripomieovala pripomienkovalo aj OLO, 

aj všetky mestské časti. Takže ich všetky pripomienky, tie 

sme zapracovávali do jednotlivých eee, do jednotlivých 

kapitol.  

Čo sa týka toho kotla teda v a čo sa týka tých, teda 

eee zariadenie na energetické využitie odpadov, túto 

konkrétnu kapitolu, alebo to opatrenie sme konzultovali aj 

s OLOm (OLO) počas prípravy tohto materiálu, aj teraz 

vlastne po posledne, keď sme už mali konečne dáta za rok 

2020, lebo na tie sme, kvôli tomu sa aj posunul trošku 

termín, kedy sme mohli dokončiť tento materiál, lebo sme ho 

mali až na konci februára.  

A preto sme dali takýto cieľ, že budeme mať 

vypracovanú stratégiu, že vlastne budeme ako keby bude to 

zariadenie na energetické zhodnocovanie ne spĺňať najvyššie 

ako keby enviromentálne ciele, je z toho dôvodu, že vlastne 

v súčasnosti sa spracováva štúdia, boli spracované štúdie 

teda na možnosti využitia nejakého tretieho kotla. Boli 

urobené dokonca dve štúdie, teraz sa pracuje vlastne už, 

myslím si, že začínajú sa práce na príprave ako keby že 

toho technologického riešenia. To znamená, životnosť 

spaľovne do roku 2027 a my už v tomto roku, to sme dávali 

aj do ke, do kápeíčiek (KPI) vlastne OLa (OLO), že musíme 
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vedieť akou cestou vlastne pôjdeme, čo sa týka eee tohto 

zariadenia.  

Ak eee ste si, jednou z týchto opatrení, ktoré sme 

tam zaviedli, je zber kuchynského odpadu a rozšírenia zberu 

biologicky rozložiteľných odpadov. Biologicky rozložiteľné 

odpady tvoria štyridsať percent odpadov. Komunálneho 

odpadu. Teraz ich zbierame deväť percent, to znamená, že 

z toho celkového objemu zmesového odpadu vypadne celé toto 

množstvo, nakoľko my sme od roku 2023 povinní trie, zbe 

zbierať kuchynský odpad od obyvateľov Bratislavy a odčleniť 

ho od tej, toho zmesového odpadu.  

To znamená, že sa uvoľnia nejaké kapacity aj tej 

spaľovne, takže budeme môcť prijať, samozrejme, aj, aj 

nejaký odpad, ktorý nebude iba z Bratislavy, ale mohol by 

byť, napríklad z nejakého širšieho okolia.  

Problémom však je, že vlastne OLO musí osemdesiat 

percent svojich služieb poskytovať mestu Bratislava, 

dvadsať percent vlastne musí, môže poskytovať nejakým 

komerčným subjektom, alebo iným subjektom, takže toto je 

ako kebyže predmetom aj tohto ako keby rozhodnutia, že ako, 

ako teda to celé nastavíme.  

Preto sme nechceli OLu (OLO) dávať, že konkrétny 

cieľ, nakoľko máme rozpracované nejaké varianty ako by teda 

tá spaľovňa mohla vyzerať, ale pri, v čase prípravy tejto 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 567 

eee tejto stratégie sme si teda dali za cieľ, že bude mať 

Bratislava teda eee zariadenie, ktoré bude eee spĺňať 

a dodržiavať najprísnejšie enviromentálne štandardy.  

To znamená, že oni majú ponechané veľmi širokú ako 

keby že tú možnosť, že aký, aké proste to zariadenie bude? 

Či tam bude tretí kotol, alebo tam nebude tretí kotol. Je 

to naozaj ako keby že predmetom nejakej (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) štúdie.  

A keď sme pripravovali ten materiál, tak sme ešte 

nemali vytypovaný ten, nemali vytypované tie pozemky na tie 

kompostáreň, ale v procese ako sme tento ako kebyže 

materiál ďalej posúvali ďalej, my sme si už tie pozemky 

vytypovali, aj sme si ich eee, urobili sme si aj obhliadku 

aj s našimi odborníkmi, ktorí nám vlastne radia v tom, aké 

zariadenie teda by sme mali postaviť. Môže to byť 

kompostáreň, alebo bioplynová stanica.  

Takže ešte teraz rozprávať, rozpracovávame ďalšie 

varianty, že teda kdeby a aké zariadenie mohlo byť, nakoľko 

kuchynského odpadu v Bratislave je päťdesiattisíc ton. 

Takže naozaj budeme potrebovať veľmi veľké zariadenie, 

alebo možno viacero malých zariadení.  

Takže s tým počítame a pracujeme na týchto 

variantoch.  
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Tento dokument je rámcový dokument, ktorý zarámcoval 

ten nejaký cieľ, ale ka, každý jeden ten čiastkový cieľ už 

teda riešime ďalej.  

Čo sa týka textilu, tak my máme eee povinnosť zo 

zákona o odpadoch začať so zberom v roku 2025. To znamená, 

že do toho roku sa budeme vlastne pripravovať na ako keby 

ten povinný zber, ale ten povinný a ten nejaký dobrovoľný 

zber textilu už funguje dnes a postupne ho začíname aj 

rozširovať ďalej. takže na tom ako kebyže pracujeme už dnes 

a nenechávame si to tiež na poslednú chvíľu, že proste 

začneme to riešiť nejakým spôsobom až potom, keď, keď to 

naozaj bude potrebné.  

A eee eee takže, čo sa týka textilu, tam už ako 

kebyže nejaký zber beží. Problémom je, že neexistujú na 

Slovensku kapacity, ktoré by tento textil vlastne 

spracovávali a naozaj ako kebyže tie kapacitu sú veľmi 

limitované. Neexistuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ako 

je to v prípade, napríklad papiera, plastov a teda obalov. 

Takže naozaj ako kebyže neexistuje nejaká organizácia 

zodpovednosti výrobcu, ktorá by to financovala. Takže 

musíme to financovať z poplatku.  

Pani Augustinič,  

vy ste pýtali, že či ozédbéčka nám uberala nejaké 

financie. Práve naopak, tým zmenou vyhlášky zákonu 

o odpadoch Bratislava získala viacej financií, a preto 
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vlastne budeme aj rozširovať, teda zvyšovať frekvenciu 

zberu, napríklad, čo sa týka vriec.  

Eem. Tá vyt vytriediteľnosť v súčasnosti je 

tridsaťsedem celá sedemdesiat percent. My sme si za cieľ 

o päť rokov dali navýšenie o osem percent. Tak myslíme si, 

že zavedením zberu kuchynského odpadu by sme to vedeli 

dosiahnuť.  

Čiže, eee v rámci aj tej prezentácie, ja som tam mala 

taký profil koše urobený, že aby sme vedeli, že koľko čoho 

sa nachádza v tom zmesovom odpade. Najviac je biologicky 

rozložiteľného odpadu, papier a plasty tvoria nejakých 

pätnásť percent spolu. Takže, ako keby my sme už ako keby 

že nejakú kapacitu aj v rámci tohto dosiahli dosť vysokú.  

Čo sa týka vytriediteľnosti a recyklovateľnosti, 

potrebujeme ako keby že teraz zabezpečiť, aby sme iné 

zložky zmesového odpadu začali triediť a tak si vlastne 

budeme navyšovať tú vytriediteľnosť.  

Takže, ako keby stanovili sme nejaký takýto reálny 

cieľ.  

Neviem, či som zodpovedala úplne na všetky otázky.  
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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: 

Ja to vnímam tak, že áno. Bolo tam aj povedané to, že 

tento dokument je rámcový dokument, do ktorého sa potom 

budú tie ďalšie analýzy, ktoré sa nám teda, alebo, no 

hlavne analýzy teraz sa vlastne spracováva ten názor na 

tretí kotol, respektíve rekonštrukciu spaľovne. Takže to 

všetko bude potom súčasťou, alebo doložené do tohoto 

materiálu.  

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Hej.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som len chcela povedať, že je spracovaný teda 

s veľmi kvalitne aj na základe toho, že vychádza z analýz 

súčasného stavu veľmi dôkladne.  

Takže, neviem či to bolo všetko. 

Pán Vetrák ešte. Asi bolo. Nie? Či ešte? Ešte nie.  

Tak ešte pán Vetrák zrejme sa chce niečo spýtať. Aha, 

áno. 
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Nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

To zásadné bolo, samozrejme, zodpovedané. Ja len, 

tých otázok bolo veľa, takže spomeniem dve ešte, kde som 

nepočul nejak konkrétnejšiu odpoveď. 

Dobre. Pri tom triedení niečo ubudne aj keď sa bude 

separovať bokom ten kuchynský odpad, aj keď si myslím, že 

to ešte kým ľudí naučíme na to triedenie a tak a pokiaľ 

viem, tak neni ani nejako technológia zatiaľ, OLO ju aspoň 

nemalo, kým som minulý rok odchádzal  k dispozícii na to 

triedenie, tak to, to je tiež otázka sama o sebe, či od 

dvetisícdvadsaťtri to skutočne vieme spraviť? Ale teraz to 

je len úvaha. Nemu nepotrebujem na to odpoveď.  

Ale čo sa chcem spýtať teda. My počítame s tou 

triediacou linkou, alebo budeme kupovať novú triediacu 

linku do OLa (OLO), alebo teda akým spôsobom toto chceme to 

triedenie zabezpečiť, lebo v záveroch sa hovorí 

o štyridsiatich piatich percentách, nie o tridsiatich 

ôsmych. A čo to prepojenie s BATkou (BAT)? Teda to zbytkové 

teplo? To vykurovanie časti Bratislavy? (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: 

Ivanka,  

ty, alebo môžem ja?  

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Môžem ja povedať ešte,  

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. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

tento rok už chceme spustiť pilotný projekt na 

biologicky roz, na zber kuchynského odpadu. A postupne 

prejsť na všetky, na ďalšie mestské časti.  

Takže, my už sa pripravujeme na ten zber kuchynského 

odpadu, aj keď máme tú povinnosť to robiť až do roku 2023, 

ale chceme to zavádzať postupne. Vieme, že to nie je možné 

v takomto veľkom meste zaviesť naraz. Ako, to je úplne iný 

typ odpadu. Je to ako kebyže nová, nová zložka 

a potrebujeme na to ľudí pripraviť. Takže, ideme na to 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 573 

postupne a začíname teda už tento rok teda, už sme začali 

s prí s prípravami na celý ten nový systém.  

Čo sa týka triediacej linke, tak tam viem, že 

prebiehajú rokovania o tom, že či sa odkúpi tá linka, alebo 

sa teda bude stavať nejaká zvlášť linka. A my sme už 

vytypovali nejaké pozemky aj sme eee kde by to teda mohlo 

byť,  v prípade, že sa nepodarí ako keby odkúpiť tá linka, 

ktorá je teraz v súčasnosti (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. K tomu len doplním takú aktuálnu informáciu, že 

vlastne sú v záverečnej fáze rokovania s majiteľom tej 

linky.  

A tak, ako povedala pani Maleš, tak sa vlastne 

pripravuje aj ten plán bé, že ak by sa to nepodarilo, tak 

OLO pracuje.  

A ešte BATka (BAT), to súvisí s rekonštrukciou 

a modernizáciou spaľovne. Ale áno, začínajú rokovania aj 

s BATkou (BAT). 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Jenčík s faktickou. Nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ja som nedostal odpoveď. Teda, mesto videlo ten 

dokument, alebo ten návrh programu odpadového hospodárstva 

z ministerstva životného prostredia? A ak ho videlo, tak či 

sme k tomu nejaké stanoviko poslali? A ak sme poslali, tak 

rád by som to videl. To je jedna vec.  

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Uhm. My sme boli súčasťou aj pracovnej skupiny, ktorá 

vypracovávala niektoré kapitoly.  

A teda, boli sme prizvaní ako odborníci na to, aby 

sme nejaké návrhy, ktoré sa tam vlastne pripravovali, aj 

spripomienkovali. Takže, sme boli prítomní aj pri fáze ako 

keby tvorby toho programu odpadového hospodárstva.  

Potom sme to aj pripomienkovali, keď nám prišli, lebo 

niektoré veci tam neboli zapracované. Takže sme to opätovne 

vlastne pripomienkovali. A teraz vlastne aj v rámci SEI 

viem, že kolegovia sa tiež ešte zapájali, lebo tam niektoré 

veci neboli tak, ako by, by sme my požadovali. Takže, 

veríme, že v tom finálnom dokumente to bude.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

A tie pripomienky nám viete prostredníctvom, 

napríklad, (gong) komisie nejak distribuovať, aby sme to 

videli?  

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Určite áno.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

A ešte jednu vec, lebo ma napadlo pri tom triedení. 

Ja teda nie som zástanca vrecového zberu, ja som to 

hovoril, aj keď sme spúšťali ten pilot. Čiže mne, mne 

osobne sa to nelúbi.  

Mám výhrady hlavne, hlavne kvôli rodinným domom, lebo 

ja si neviem predstaviť, že proste aký je dôvod mať tri 

vrecia v garáži, alebo niekde na dvore. Ja mám troch psov, 

takže ja na dvore nemôžem mať nič.  

Čiže, čiže nevidím dôvod, keď OLO vždy vytvorilo zisk 

tri milióny euro, aby v tých domácnostiach, kde sa to dá 

urobiť, tak prečo by nemohli byť nádoby.  

Tento váš program počíta aj naďalej  s vrecovým 

zberom? Alebo, alebo nádoby do budúcna.  
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Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

My sme vlastne teraz ako keby v rámci prehodnotenia 

tohto celého, tej, tej prvej fázy toho vrecového zberu. 

Práve zvažovali aj to, že eee môžu by, mať ľudia aj nádobu 

teda, ktorú si zabezpečia a v tej nádobe budú mať to vrece. 

A dôležité je, aby to vrece vyložili iba ako keby že v deň 

toho zberu.  

Eee. To je z toho dôvodu, že vlastne tá technika, 

ktorá zbiera eee ako keby v rámci toho vrecového zberu je 

nejaká a ona vlastne môže zbierať ako keby iba tie vrecia, 

nemôže zbierať aj, aj.  

Takže, eee keď je ten systém teda vrecový, môžu mať 

obyvatelia aj nádobu, do ktorej teda dajú to vrece a v deň 

vlastne vyložia to vrece. Takže, keďže sa tá frekvencia 

bude skracovať, tak veríme tomu, že toho budú mať menej.  

Od budúceho roka už budú zálohy na plastové fľaše, 

budú zálohy na plechovky, takže naozaj ako keby že aj v tom 

žltom vreci toho budeme mať oveľa menej.  

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč. Ja by som iba, vás (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) opravím. Tá dohoda s tými rodinnými domami bola, že 

ľudia môžu vytiahnuť tú nádobu s tým vrecom vo vnútri 
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zauzlovaným a že naše OLO ho teda toto bude robiť, si ju 

vytiahne z tej nádoby, aby to ani ani ne nemuseli 

vytiahnuť.  

To je taký malý detail, ale je podstatný (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Mgr. Ivana   M a l e š , oddelenie životného prostredia: 

Ďakujem. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) to upresním.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som ešte jednu vec teda dopovedala. To čo si 

želal pán Jenčík, takže by sme vlastne to, ten proces 

pripomienkovania toho strategického materiálu o hospodovom 

o odpadovom hospodárstve riešili prostredníctvom komisie 

územného plánu a životného prostredia.  

Ďakujem. 

Takže asi to dokončím. Ja som myslela, že už je to 

pán primátor.  
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Pán Jenčík,  

vy ste už asi. Či ešte?  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte som chcel na pána primátora reagovať teda.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale momentálne tu nie je teraz.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja viem, ale tak aspoň pre kolegov.  

Ja sa veľmi teším, že smerujeme aspoň čiastočne k tým 

nádobám a verím tomu, že naozaj, lebo tie nádoby, ja si 

myslím, keď sa budú triediť flaše, PET flaše, ktoré sú 

zálohované a ja neviem, plechovky, tak zostane v tých 

vreciach naozaj len, len kontaminovaný plastový odpad. 

A ten, ten zapácha proste v tých vreciach. To je fakt 

náročné a hlavne v lete to bude náročné udržiavať tam rôzne 

jogurty a neviem.  

Čiže, tie tuky okamžite, začneme asi všetci rybárčiť 

za chvíľu. Keď to budeme mať tých červíkov po dvore.  

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: 

Dobre. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ale teším sa, veľmi sa teším, že smerujeme k tým 

nádobám.  

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. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Myslím, že môžeme diskusiu ukončiť. Takže, Nech sa 

páči, pán Vetrák.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budem schvaľovať uznesenie,  
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje strategický dokument 

s názvom Bratislava mesto bez odpadov, stratégia nakladania 

s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu 

na  obehové hospodárstvo pre roky 2021 až 2026. 

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.) 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Nefunguje mi zariadenie vôbec.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka berieme na vedomie, že nefunguje. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja som za.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujeme, tak (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Pokračujeme  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja chcem vyjadriť moje hlasovanie do zápisnice, ak by 

to bolo možné.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, pani starostka.  

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Že, za.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujeme, pani starostka.  

Takže, pani starostka Čahojová a pani starostka 

Ferenčáková.  

(poznámka: poslankyne G. Ferenčáková a D. Čahojová 

chceli hlasovať za, nefungovalo im hlasovacie zariadenie) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.27- Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v 
meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 

 Prítomní: 36 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 
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M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NEHLASOVAL J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 

Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

strategický dokument „Bratislava – mesto bez odpadov: 

stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 

Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre 

roky 2021 – 2026”. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 585 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE TRVALÉHO 
UPUSTENIA OD VYMÁHANIA POHĽADÁVOK A 
ICH ODPÍSANIA Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 
SPRÁVY TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 
ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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 dvadsaťosem, Návrh na schválenie trvalého 

upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania 

z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

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 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 

odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a 
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rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy v sume 

stošesťdesiatpäťtisícsedemstodvadsaťdeväť Eur aj tridsaťtri 

eurocentov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tohto 

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) 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, ale mne sa úplne ikonka 

hlasovanie stratila. Čiže, ja si to musím ísť reštartovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. A za tento 
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

(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: 

Za tento  

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ale som za. Som za. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Len sa mi to úplne stratilo.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže prosím do zápisu, pani Ferenčáková je za, bod 

číslo dvadsaťosem. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťštyri. 

(poznámka: p. G. Ferenčáková chcela hlasovať za, ale 

spadol jej systém) 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 28- Návrh na schválenie trvalého upustenia od 
vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie 
Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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   P. Hochschorner    
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J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z 

účtovnej evidencie mestskej príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v sume 165 729,33 Eur podľa 

špecifikácie uvedenej v prílohe tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu 

Špecifikácia pohľadávok na trvalé upustenie od vymáhania a 

odpísanie z účtovnej evidencie 

 

P.
č. Dlžník 

Suma 
pohľadávky 

v Eur 

Dôvod na trvalé upustenie 
od vymáhania a odpísanie z 

účtovnej evidencie 

1. 
MOTA, spol s 
r.o. 61 624,01 

výmaz z obchodného registra 
SR 

2. JESETER, s.r.o. 37 074,66 

zastavenie starej exekúcie 
§2 ods.l písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z. z. 

3. BRIXI, a.s. 29 163,78 
výmaz z obchodného registra 

SR 
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4. 
E.P.K. SK, 
s.r.o. 14 406,00 

zastavenie starej exekúcie 
§2 ods.l písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z. z. 

5. 
PRO-KARATE, 
s.r.o. 10 271,35 

zastavenie starej exekúcie 
§2 ods.l písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z. z. 

6. 

GUMEA s.r.o. 
(Eive 

Production, 
s.r.o) 6 808,42 

zastavenie starej exekúcie 
§2 ods.l písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z. z. 

7. CORA, s.r.o. 2 011,34 
výmaz z obchodného registra 

SR 

8. 

INVESTCAPITAE, 
s.r.o. 
(PEEAX, spol. s 1 548,82 

zastavenie starej exekúcie 
§2 ods.l písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z. z. 

9. 
Branislav Eitko 
- KORAEE ŠPORT 1 424,19 

zastavenie starej exekúcie 
§2 ods.l písm. a) zákona 
č. 233/2019 Z. z. 

10
. NANOBET, s.r.o. 750,86 

výmaz z obchodného registra 
SR 

11
. 

EEMERNEKO, 
s.r.o. 
v likvidácii 645,90 

výmaz z obchodného registra 
SR 

 
Spolu 165 729,33 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ODPÍSANIA 
INVESTÍCII VEDENÝCH NA ÚČTE 042 – 
OBSTARANIE DLHODOBÉHO HMOTNÉHO 
MAJETKU OBSTARANÉHO Z KAPITÁLOVÉHO 
TRANSFERU MESTA Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 
SPRÁVY TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 
ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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: 

Ideme ďalej. Bod číslo dvadsaťdeväť, Návrh na 

schválenie odpísania investícii vedených na účte 042 

obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného 

z kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie STARZ 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Bez úvodného slova. 

Poprosím, teda, otváram diskusiu. Nech sa páči. 

Poprosím návrhovú komisiu, do diskusie sa nikto 

neprihlásil, takže. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje odpísanie investícii vedených na účte 042, ktoré 

v správe organizácie, alebo ktoré sú vedené na organiz  

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislavy v obstarávacej cene 

tristodeväťdesiattritisíctristodvadsaťjedna Eur aj 

sedemdesiatdeväť eurocentov podľa špecifikácie uvedenej 

v prílohe tohto uznesenia.  
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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.) 

Mgr. Zdenka    Z a ť o v i č o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja chcem tiež povedať, že mi padol celý systém. Musím 

si to reštartovať, ale som za.  

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre pani, pani námestníčka Zaťovičová je za. 

Hlasuje za, za k bodu číslo dvadsaťdeväť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali piati poslanci. 

Prítomných je tridsaťštyri. 

(poznámka: námestníčka primátora Z. Zaťovičová chcela 

hlasovať za, ale jej spadol hlasovací systém) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 29-Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na 
účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej 
evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 Prítomní: 34 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
 
 
Klub Team Vallo:   
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

 

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová NEHLASOVAL 

R. Tešovič NEHLASOVAL 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   P. Hochschorner    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám.  

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na účte 

042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného z 

kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

odpísanie investícií vedených na účte 042 – obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku obstaraného z kapitálového 

transferu mesta z účtovnej evidencie mestskej príspevkovej 

organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 

obstarávacej cene 393 321,79 Eur podľa špecifikácie 

uvedenej v prílohe tohto uznesenia. 

Príloha k uzneseniu 

 
P.

č. 
Názov investičnej akcie Účtovný stav 

1. Architektonická štúdia areálu Jarovce - zemník 75 523,21 

2. Architektonická štúdia areálu Nové Lido 17 380,59 

3. Prístrešok na bicykle Hlavná stanica 3 165,00 
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4. 
Odpočívadlo pre cyklotrasu Malý Dunaj a 
cyklosčítačky cyklotrasy Malý Dunaj a 
Viedenská 

1 998,00 

5. Cyldotrasa Viedenská 141 976,59 

6. Cyldotrasa Bratislava - Karloveské rameno - 
Nový most - Lafranconi - Nový most - Propeler 

12 367,80 

7. Cyldotrasa Ružinovská radiála - Astronomická - 
Bajkalská 

3 795,60 
 

8. Cvklotrasa Mlynská dolina dopravná štúdia, 
dokumentácia pre územné rozhodnutie 22 885,94 

9. Cyklotrasa Jarovce overovacia štúdia 9 180,00 

10
. 

Cyklotrasa Dúbravská radiála 6 932,23 

11
. Cyklomost Lamač - Dúbravka 28 404,80 

12
. 

Cyklotrasa nábrežie Dunaja - Nový Most 
overovacia štúdia, dokumentácia pre územné 
rozhodnutie 

3 847,20 

13
. 

Cyklotrasa Východná radiála - Račianska 
overovacia štúdia 

7 022,51 

14
. 

Cyklotrasa Pekná cesta - Alstrova overovacia 
štúdia, inžinierska činnosť 

6 030,00 

15
. 

Cyklotrasa Okružná - Zátišie - Slovnaft 
overovacia štúdia 9 600,00 

16
. 

Cyklotrasa Bajkalská - Trenčianska - 
Prievozská overovacia štúdia 

2 540,00 

17
. 

Cyklolávka Prístavný most projektová 
dokumentácia 

14091,12 

18
. 

Cyklotrasa Vajnorská radiála, Jurava 
overovacia štúdia 390,00 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 598 

19
. 

Cyklotrasa Vajnorská radiála. Trnavské Mýto - 
Rožňavská - Zlaté piesky overovacia štúdia 16 567,20 

20
. 

Cyklotrasa Tomašikova - železničná stanica 
dokumentácia pre územné rozhodnutie 4 176,00 

21
. 

Cyklotrasa Most SNP - Aupark overovacia 
štúdia, projektová dokumentácia Most SNP - 
Rvbné nán 

5 448,00 

Spolu 393 321,79 

 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA KÚPU POZEMKU V BRATISLAVE, 
K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 3379/201, 
AKO MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKU POD STAVBOU MENIARNE, ULICA 
M. SCH. TRNAVSKÉHO 

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: 

Bod číslo tridsať, Návrh na kúpu pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica 

Schneidra Trnavského. 

Bez úvodného slova, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podľa článku 80 odsek 1 písmeno a) Štatútu 

hlavného mesta odplatný prevod pozemku v katastrálnom území 

Dúbravka vo vlastníctve  Ladislava Veršovského ako 

majetkovoprávne usporiadanie tohto pozemku pod stavbou 

za symbolickú kúpnu cenu jedno Eur, jedno euro s tými 

podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja som za, ale, ale ešte stále nemám teda 

naštelovaný, za chvíľočku.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Tak poprosím do zápisu pani Ferenčáková je za 

hlasovanie k bodu číslo tridsať.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria poslanci. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(poznámka: poslankyňa G. Ferenčáková chcela hlasovať 

za, ale nefungoval jej hlasovací systém) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.30- Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica 

M. Sch. Trnavského 

 Prítomní: 35 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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   P. Hochschorner    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
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K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

 

podľa čl. 80 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy odplatný prevod pozemku 

registra „E“ KN, parc. č. 3379/201 – trvalý trávnatý porast 

vo výmere 408 m², k. ú. Dúbravka, LV č. 6892, vo 

vlastníctve Ing. Ladislava Veršovského, bytom Kuklovská 86, 

Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/1, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou so súpis. 

č. 5903 „Trakčná meniareň-M. Sch. Trnavského 2/F“, do 

výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, za 

symbolickú kúpnu cenu 1,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 30 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne 

podpísaná toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí symbolickú kúpnu cenu naraz do 30 dní 

odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 
22421, PARC. Č. 22422/1, PARC. Č. 
22422/2, PARC. Č. 22422/3 A PARC. Č. 
22422/4, A STAVBY SO SÚPIS. Č. 3565 
NA PARC. Č. 22421, DO SPRÁVY 
MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ 
STREDISKO 

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 tridsaťjedna, Návrh na zverenie 

pozemkov v katastrálnom území Trnávka do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Asi sme veľmi 

rýchli, stíha ná návrhová komisia.  

Nech sa páči, pán Vetrák. 
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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  zverenie pozemkov v katastrálnom území Trnávka 

nachádzajúcich sa na parcele číslo 22421 do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko za tým účelom, ktorý je uvedený v 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. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a dvaja nehlasovali. 

Prítomných tridsaťštyri. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ja som, prosím, zapíšte za hla, som za, ale mi to 

úplne vypadlo, mám  

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. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) a neviem sa 

prihlásiť.  

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Pani Štasselová je za k hlasovaniu číslo 

tridsaťjedna. 

(poznámka: p. L. Štasselová chcela hlasovať za, ale 

jej nefungovalo hlasovacie zariadenie) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 31-Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 

22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so 
súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko 

 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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   P. Hochschorner    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. 

č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 

na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej 

organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, parc. č. 

22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 

a parc. č. 22422/4, a objektu bývalého kina Zora, t. z. 

stavby so súpis. č. 3565 nachádzajúcej sa na parc. č. 

22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 

Bratislava, IČO 30794544, za účelom zabezpečenia kultúrno-

komunitného priestoru pre zdieľanú dramaturgiu a aktivity 

komunitám a aktérom z kultúry a čiastočného riešenia 

skladových priestorov mestskej príspevkovej organizácie 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. 

koniec poznámky) 

 

BOD 32 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 
9241/1, 2, 3, 4 A 9372 A 9383/1, DO 
SPRÁVY MESTSKÝCH LESOV 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 tridsaťdva, Návrh na zverenia, 

zverenie pozemkov území Rača do správy Mestských lesov 

v Bratislave. 
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Bez úvodného slova. 

Chceme? Tak pardon. S úvodným slovom. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím spracovateľa, nech sa páči. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Dobrý deň. 

Takže jedná sa o zverenie pozemkov v katastrálnom 

území Rača  do správy Mestských lesov v Bratislave.  

Tie pozemky sme rozdelili do troch kategórií, tak ako 

sú uvedené v materiáli.  

Jedna časť, druh pozemku ostatná plocha je 

vinohradnícky chodník, Mestské lesy (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) údržbu a úpravu tohto vinohradníckeho 

chodníka a druhá časť sú trvalé trávnaté porasty, kde 
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Mestské lesy vypracujú detské ihrisko a takú rekreačnú 

oddychovú časť.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán Pilinský,  

nech sa páči. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len rád teda upozornil na to, ako aj 

s hovoril pán riaditeľ sekcie majetkovej, že teda ten 

vinohradnícky chodník je aj aktívne využívaný. 

Vinohradnícky chodník, to znamená, chodia po ňom 

vinohradníci so svojimi me mechanizmami, s traktormi. Takže 

aby tá rekonštrukcia toho chodníka bola urobená takým 

spôsobom, aby tam tieto mechanizmy mohli fungovať a aby ju 

mo mohli využívať na obhospodarovanie vinohradov aj 

naďalej.  
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A možno tak taká historická nejaká vedomosť. Na tom 

pozemku, kde teda sa plánuje to detské ihrisko, to kedysi 

v minulosti slúžilo ako takzvané hnojisko, alebo neskôr, 

teda viem si predstaviť, čo čo všetko tam bolo aj, aj 

navezené pri, pri nejakých rušeniach a ale alebo alebo pre 

pri nejakých terénnych úpravách. Takže treba rátať s tým, 

že môže sa stať, že sa tam objaví niečo, čo, čo by mohlo 

následne teda skomplikovať nejakú revitalizáciu toho 

územia. Takže treba na to do budúcnosti myslieť.  

Ale prioritne mi ide o to, aby tá, tá úprava toho 

chodníka bola urobená tak, aby tam bol možný život aj teda. 

Lebo viem, že Mestské lesy to chcú využiť ako také nejaké 

odľahčenie Peknej cesty pre peších turistov, hlavne ktorí 

idú hore na, na areál Horáreň nad Peknou cestou a aby sa 

nezabudálo aj na to, že teda prioritne je to vinohradnícky 

cho chodník, vi vinohradnícka cesta a aby tam neboli 

konflikty jedna peší s technikou a jednak aj to podložie 

tej, tej cestičky bolo také, aby tam umožnilo na využívanie 

tej, tej cesty aj pre takéto mechanizmy.  

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. 
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Pani námestníčka Antalová Plavúchová.  

Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som len dodala, že čo sa týka projektu 

Vinohradnícky chodník tak o  niekoľko mesiacov funguje 

pracovná komis, pracovná skupina, ktorá pracuje pod vedením 

Metropolitného inštitútu, ktorej som členka ja aj pán 

poslanec Pilinský. A myslím si, že všetky tieto pripomienky 

tam aj boli odkomunikované, aj zdôraznené a myslím si, že 

eee Mestské lesy, aj teda MIB ako autor tejto myšlienky sú 

si vedomí tých obmedzení toho územia a zároveň budú počítať 

pri rekonštrukcii s tým pohybom vinohradníckej techniky.  

Ja by som chcela povedať, že som rada, že veľmi vítam 

tento projekt, pretože tá cesta, presne ako spomínal kolega 

Pilinský, je veľmi frekventovaná, veľmi obľúbená. Je to 

vlastne cesta, ktorá spája sídlisko Krasňany s Horárňou 

Krasňany a denne sa tade pohybujú nie len teda 

vinohradnícke vozidlá, ale najmä ľudia s deťmi, rodiny, 

psíčkari a tak ďalej.  

Čiže, ja sa teším z tohto projektu a budem veľmi 

rada, keď ten chodník bude nový a kvalitný, 

zrevitalizovaný. Tá cesta, aby sme boli presní. 

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. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.  

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  zverenie pozemkov v katastrálnom území Rača  

do správy Mestských lesov v Bratislave za účelom 

vybudovania detského ihriska, oddychovo rekreačného 

priestoru a skvalitnenie povrchu vinohradníckej cesty 

s cieľom vybudovať alternatívne spojenie ku horárni Pekná 

Cesta s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v 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: 
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Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Ďalší bod 

 

 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Opäť prosím, ja som hlasovala za, nepripojilo ma.  

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, pani Štasselová bola  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 
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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: 

za. 

(poznámka: p. L. Štasselová chcela hlasovať za, ale 

jej nefungovalo hlasovacie zariadenie) 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.32- Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy 

Mestských lesov v Bratislave 

 Prítomní: 35 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
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G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  NEHLASOVAL 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 

č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy Mestských 

lesov v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 

9241/1 – trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m², parc. č. 

9241/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 8 398 m², parc. č. 

9241/3 – trvalé trávne porasty vo výmere 358 m², parc. č. 

9241/4 – ostatná plocha vo výmere 3 064 m², zapísané na LV 

č. 10625, a pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 9372 – 

ostatná plocha vo výmere 3 096 m² a parc. č. 9383/1 – 

ostatná plocha vo výmere 1 168 m², zapísané na LV č. 7003, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v 

Bratislave, Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, za 

účelom vybudovania detského ihriska, oddychovo rekreačného 

priestoru a skvalitnenie povrchu vinohradníckej cesty s 

cieľom vybudovať alternatívne spojenie ku horárni Pekná 

Cesta, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju ani prenájmu nehnuteľnosti zo strany 

mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v 

Bratislave v prospech tretích osôb. 
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2. V prípade, ak mestská príspevková organizácia Mestské 

lesy v Bratislave prestanú nehnuteľnosti užívať pre 

uvedený účel, sú povinné predmet zverenia v lehote 60 

dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 

Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave 

podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, 

inak uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 259,77 M² V STAVBE SO 
SÚPIS. Č. 5962 NA POZEMKU PARC. Č. 
1160/6 NA JURIGOVOM NÁMESTÍ 1 V 
BRATISLAVE, V K. Ú. KARLOVA VES, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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: 

Bod číslo tridsaťtri, Návrh na nájom nebytového 

priestoru na Jurigovom námestí číslo 1 v katastrálnom území 

Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak 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 podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno a) zákona 

o majetku obcí nájom nebytového priestoru v katastrálnom 

území Karlova Ves, na dobu určitú päť rokov a tak ďalej, 

v zmysle toho uznesenia, ktoré bolo predložené. 

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: 
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Hlasujte, prosím.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali piati poslanci. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.33-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 

1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova 
Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 

 Prítomní: 35 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 
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R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  NEHLASOVAL 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v 

stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na 

Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového 

priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe so súpis. 

č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na dobu určitú 5 rokov odo 

dňa odovzdania predmetu nájmu, za účelom, ktorý bude 

predmetom hodnotenia návrhu, pričom službami (hlavnými ani 

vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť 

piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, erotický salón, 

striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných 

prostriedkov, a predaj suvenírov môže byť iba vedľajšou 

službou poskytovanou v predmete nájmu, formou obchodnej 
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verejnej súťaže, v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo 

dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 

2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

PRÍLOHA K UZNESENIU 

 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

zastúpené Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 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 
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na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, 

k. ú. Karlova Ves 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 

814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00 603 481 

číslo účtu (IBAN): SK58 7500 0000 0000 2582 8453 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na 

prízemí v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 

1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. 

Karlova Ves, zapísaných na LV  č. 46. 

Nebytový priestor pozostáva z hlavných priestorov vo 

výmere 203,62 m² a obslužných priestorov vo výmere 

56,15 m². 

3. Vyhlásenie súťaže 
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 15.04.2021. 

4. Termín ohliadky 

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch  

21.04.2021 o 10,00 h. 

        13.05.2021 o 10,00 h. 
        11.06.2021 o 10,00 h. 

 

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 
priestoru. 

 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: JUDr. Júlia Bombalová 

Telefón: 02/59 356 228 

E-mail: julia.bombalova@bratislava.sk 
 

Meno: Mgr. Silvia Žitňanská 

Telefón: 02/59 356 504 

E-mail: silvia.zitnanska@bratislava.sk 
 

 

6. Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, a to na päť rokov 

odo dňa odovzdania predmetu nájmu. Dobu nájmu je možné 

opakovane predĺžiť o ďalších päť rokov, ak o to nájomca 
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písomne požiada prenajímateľa najneskôr 4 mesiace 

pred uplynutím doby nájmu. Mestské zastupiteľstvo hlavného 

mesta SR Bratislava musí schváliť predĺženie doby nájmu. 

 

7. Účel nájmu  

V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci a bude 

predmetom hodnotenia návrhu v zmysle bodu 3. v časti A/ 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže. Pritom platí 

podmienka, že  službami (hlavnými ani vedľajšími) 

poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť piváreň, krčma, 

bar, nočný klub, diskotéka, erotický salón, striptíz, 

masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných prostriedkov 

a predaj suvenírov môže byť iba vedľajšou službou 

poskytovanou v predmete nájmu. 

 

8. Rekonštrukcia predmetu nájmu 

Podmienky rekonštrukcie predmetu nájmu sú podrobne upravené 

v čl. 9 nájomnej zmluvy. Nájomca predovšetkým zabezpečí 

podmienky na užívanie nebytového priestoru na vlastné 

náklady. Nájomca nie je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Prenajímateľa oprávnený vykonávať žiadne zmeny 

Predmetu nájmu v zmysle podmienok nájomnej zmluvy. To platí 

najmä, nie však výlučne na akékoľvek stavebné úpravy 

Predmetu nájmu, zmeny zabudovaného vybavenia Predmetu 

nájmu, systémov rozvodov, kúrenia, ventilácie a pod. 
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(„Zmeny“). Písomná žiadosť Nájomcu o súhlas Prenajímateľa 

so Zmenami musí obsahovať všetky plány a špecifikácie 

všetkých navrhovaných prác a ich indikatívny rozpočet, 

vrátane dokumentácie žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia, ak je potrebné. 
 

Prenajímateľ sa môže, ale nemusí vyjadriť, či má v úmysle 

pred vrátením Predmetu nájmu Prenajímateľovi nadobudnúť 

Zmeny Predmetu nájmu aleboči bude Nájomca povinný Predmet 

nájmu uviesť do stavu, v akom bol ku dňu podpisu 

Preberacieho protokolu s prihliadnutím na povinnosti 

Nájomcu podľa nájomnej zmluvy („stav ku dňu podpisu 

Preberacieho protokolu“). V prípade, že sa Prenajímateľ 

nevyjadrí, má sa vždy za to, že Nájomca je povinný Predmet 

nájmu pred vrátením Prenajímateľovi uviesť do stavu ku dňu 

podpisu Preberacieho protokolu a odstrániť Zhodnotenie 

podľa bodu 12.4 nájomnej zmluvy. 

 

9. Nájomné 

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 podľa posledného účelu využitia 

(predajňa) stanovenávo výške 22 046,50 Eur ročne za celý 

predmet nájmu (z toho20 362,00 Eur za hlavné priestory 
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predmetu nájmu a 1 684,50 Eur za obslužné priestory 

predmetu nájmu). 

 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú 

výšku mesačného nájomného za celý predmet nájmu. Táto suma 

nájomného vnútorne zahŕňa aj posledné známe nevyhnutné 

náklady mesta na prevádzku a údržbu predmetu nájmu vo výške 

6 711,26 Eur ročne, pričom navrhovaná výška nájomného musí 

byť vyššia ako tieto náklady. 

 

Prípadné náklady nájomcu na potrebnú rekonštrukciu alebo 

iné zmeny predmetu nájmu sa do nájomného nezarátavajú (viď 

predchádzajúci bod 8.).  

 

Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 Podmienok 

obchodnej verejnej súťaže /bude jedným z kritérií 

pre posudzovanie súťažných návrhov/. 

 

 

 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Požadované  náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy: 

 

1.1. 
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Súťažný návrh je predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, v zmysle zákona  

č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov musí byť spracovaný 

v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť v jednom 

vyhotovení vlastnoručne podpísaným účastníkom súťaže (návrh 

zmluvy je prílohou súťažných  podmienok) a v jednom 

vyhotovení digitálnej kópie (CD, USB disk) 

 

 Súťažiaci je povinný do návrhu zmluvy doplniť: 

 

a) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1.  ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, 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 živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 

nájomné, číslo telefónu,  e-mail, 

 

b) návrh výšky nájomného za nájom nebytových 
priestorov podľa podmienok v bode 9. vyššie. 

 

1.2 Účastník súťaže je k svojmu návrhu povinný 

priložiťv jednom vyhotovení  a v jednom vyhotovení 

digitálnej kópie (CD, USB disk): 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 631 

a) Všeobecný popis navrhovaného účelu nájmu, v ktorom 

v rozsahu max. 150 slov výstižne popíše, aké služby, 

tovary alebo činnosti navrhuje v prenajatom nebytovom 

priestore poskytovať. V tomto dokumente ďalej popíše, 

ako navrhovaný účel nájmu plní hodnotiace kritériá 

v súlade spodmienkami podľa bodov 3.1 – 3.4. Všeobecný 

popis bude vpísaný do formulára, ktorý je prílohou 

týchto súťažných podmienok. Tento popis účelu nájmu sa 

v prípade víťazného návrhu stane záväznou prílohou 

nájomnej zmluvy. 

b) vizualizáciu  všetkých navrhovaných zmien na vonkajšom 

priečelí objektu, vrátane rozmiestnenia a veľkosti 

všetkých navrhovaných prvkov vizuálnej komunikácie, 

pri rešpektovaní podmienok vyplývajúcich z pamiatkovej 

ochrany objektu. Účastník súťaže tiež priloží 

ilustračnú fotodokumentáciu alebo iné grafické 

znázornenie, ak je to relevantné k účelu nájmu, ktorý 

navrhuje v nebytovom priestore realizovať. 

c) čestné vyhlásenie o oprávneniach (napr. živnostenský 

list), dokladoch a potvrdeniach o absolvovaných 

skúškach, ktoré sú relevantné pre realizáciu účelu 

nájmu, ktorý navrhuje. 

d) čestné vyhlásenie o referenciách (predchádzajúcich 

pracovných alebo podnikateľkách skúsenostiach), 

ktorými účastník deklarujeosobné predpoklady na 
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úspešné napĺňanie účelu nájmu (účastník zároveň uvedie 

e-mailový a telefonický kontakt na osobu, u ktorej je 

možné referencie overiť). 

e) čestné vyhlásenie, že nemá voči hlavnému mestu SR 

Bratislave žiadne nevysporiadané splatné dlhy alebo 

iné záväzky.    

Prílohy návrhu podľa 1.2. a) a b) predloží účastník tak, 

aby ich bolo možné oddeliť od ostatných predložených 

dokumentov a aby v nich neboli uvedené identifikačné údaje 

účastníka. Tieto (anonymizované) prílohy budú v prípade 

väčšieho množstva predložených návrhov poskytnuté členom 

výberovej komisie,  aby si ich mohli individuálne a 

v dostatočnom časovom predstihu pred  hodnotením návrhov 

v takejto anonymnej podobe primerane naštudovať. 

 

Prílohy návrhu (čestné vyhlásenia) podľa 1.2. c) až e) 

účastník predloží vyplnené podľa vzoru, ktorý je prílohou 

týchto súťažných podmienok. Vyhlasovateľ súťaže si 

vyhradzuje právo overiť u víťazného účastníka pravdivosť 

skutočností deklarovaných v čestných vyhláseniach pred 

uzavretím nájomnej zmluvy. 

 

2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
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2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu 

vo výške 250,00Eur prevodom na účet vyhlasovateľa 

súťaže s platobnými údajmi: 

číslo účtu (vo formáte IBAN): SK72 7500 0000 0000 

2582 4903 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX 

variabilný symbol: 20217192 

 

O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad 

o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie 

jej pripísanie na účet vyhlasovateľa. 

 

2.2. Vybratému účastníkovi súťaže  bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného.  

 

2.3. 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. 

 

2.4. Vybratý účastník je povinný do 15 dní od vyhlásenia 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže doručiť 
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vyhlasovateľovi 6 originálov nájomnej zmluvy s jeho 

vlastnoručným podpisom. 

 

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, 

zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

 

2.6. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

 

2.7. 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. 

 

2.8. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke 

s uvedením mena a poštovej adresy účastníka 

s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom 

nebytového priestoruna Jurigovom námestí 1 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - NEOTVÁRAŤ“ 

v pracovných dňoch od 15.04.2021 do 15.06.2021 do 

14,00 h., alebo zaslaný v dňoch od 15.04.2021 do 
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15.06.2021 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. 

V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň 

doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej 

zásielky vyhlasovateľovi. 

 

2.9. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 

a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí  

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

v pracovných dňoch 15.04.2021 do 15.06.2021 v čase 

od 9,00 h do 14,00 h. 

b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk 

 

2.10. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať na 

zasadnutí výberovej komisie dňa 28.06.2021. 

Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy sa 

budú následne vyhodnocovať najneskôr do jedného 

mesiaca od uplynutia lehoty na predkladanie 

súťažných návrhov. 

 

2.11. 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. 
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2.12.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 úradnej tabuli Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 

stránke www.bratislava.sk. 

 

2.13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne  stanovenom 

vo vyhlásení súťaže.  

 

2.14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ 

účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže. 
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2.16. 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. 

 

2.17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu 

o nájme nebytového priestoru s víťazom súťaže. 

V prípade, ak nedôjde k dohode s víťazom, 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť ďalšieho 

účastníka súťaže podľa poradia v ohodnotení 

súťažných návrhov.  

 

2.18. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené 

v termíne do 20.07.2021 na internetovej stránke 

mesta: www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 
 

3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

 

Vyhlasovateľ súťaže bude predložené návrhy hodnotiť 

prostredníctvom osobitnej výberovej komisie, v ktorej sú 

nominovaní odborní zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy, zástupca  Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a odborný zástupca Metropolitného 

inštitútu Bratislavy. Návrhy budú hodnotené podľa nižšie 
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uvedených kritérií s váhami vyjadrenými v %. Víťazom súťaže 

je ten súťažný návrh, ktorý získa sumárne najvyšší počet 

percent v hodnotiacich kategóriách podľa procesných 

pravidiel výberovej komisie. 

- sociálne aspekty - 20 %,  

- udržateľnosť – 20 %,  

- kultúrne aspekty – 20 %,  

- priestorové a funkčné aspekty – 20 %,  

- výška nájomného – 20 %. 
 

3.1.  Sociálne aspekty - 20% 
 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje sociálne aspekty.  

 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy 

najmä, akú má pridanú hodnotu v sociálnej oblasti, či napr. 

je priamo sociálnym podnikaním, alebo sociálne podnikanie 

podporuje, či je priestor vo svojej podstate (navrhovanej 

funkcii) sociálne inkluzívny–t. j. napr. ponúka pestrosť a 

citlivosť voči obyvateľom s rôznymi finančnými a sociálnymi 

možnosťami, 

 

3.2.  Ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti - 20% 
 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje ekologické aspekty 

a aspekt udržateľnosti.  
 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy 

najmä to, ako využíva v priestore inovatívne ekologické 
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materiálya energeticky úsporné spôsoby osvetlenia, 

vykurovania a vzduchotechniky, či ako aktívne prispieva ku 

zdieľanej ekonomike t. j. napr. v rámcoch svojich 

podnikateľských aktivít využíva možnosti na poskytovanie 

požičiavania, zdieľania, nefinančnej výmeny a iných 

spôsobov znižovania nadbytočnej spotreby tovarov a služieb, 

či zámer usiluje o minimalizáciu odpadov a dôslednú 

separáciu recyklovateľných odpadov, či inak vo svojich 

zákazníkoch aktívne podporuje také spotrebiteľské 

správanie, ktoré znižuje nimi vytvorený objem odpadu. 

 

3.3.  Kultúrne aspekty - 20% 

 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje kultúrne aspekty.  

 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, 

ako kvalitný, odborný a aktuálny je obsah a služby 

v oblasti kultúry; ako je ponuka služieb/aktivít dostupná 

pre všetkých návštevníkov a komunity; ako sú zodpovedné a 

vnímavé voči súdobým problémom a potrebám spoločnosti.  

Kultúrne inštitúcie svojou činnosťou, kultúrnou ponukou 

a charakterom pozitívne pôsobia na svoje okolie – 

zachovávajú alebo podporujú jeho civilnosť, autentickosť 

a sú protiváhou komercializácie verejného priestoru. 

 

3.4.  Priestorové a funkčné aspekty - 20% 
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Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje priestorové a funkčné 

aspekty.  

 

1. Vizuálna a pobytová kvalita verejného priestoru  + 

prevádzkové vzťahy (10%) 
 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, 

napr. či zámer usiluje o maximálny úžitok z verejného 

priestranstva pre čo najširšiu skupinu užívateľov a či 

napr. má ambície pozitívne vplývať na atmosféru miesta a 

pocit bezpečia v ňom, či je vizuálna komunikácia navrhnutá 

vo vzťahu k existujúcim kvalitám a zaujíma adekvátnu 

pozíciu v hierarchii prvkov vo verejnom priestore, či je 

inovatívna z hľadiska typografického, výtvarného a svojím 

prevedením. 

Ďalej bude hodnotiť, či zámer usiluje o minimalizáciu 

externalítv podobe hlukovej či pachovej záťaže a či má 

napr. ambíciu riešiť zásobovanie s minimálne negatívnym 

alebo pozitívnym dopadom na kvalitu verejného priestoru, 

alebo či sú otváracie hodiny prevádzky stanovené s ambíciou 

pozitívne ovplyvniť využívanie verejného priestranstva v 

rôznych denných cykloch v danej lokalite. 

 
2. Funkčná diverzita v susedstve (10%) 

 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy 

najmä to, či je zámer inovatívnym príspevkom reagujúcim na 
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kontext a geniusloci štvrte a či prináša do štvrte nové 

aktivity, prípadne vhodne dopĺňa existujúce prevádzky.  

 

3.5. Výška nájomného – 20 % 
 

Jednotlivé navrhované výšky nájomného sa budú hodnotiť tak, 

že sa najskôr od nich odpočíta posledná známa suma nákladov 

mesta na údržbu a prevádzku vo výške [doplní sa posledná 

známasuma týchto nákladov]. Najvyšší takto upravený návrh 

dostane pridelený najvyšší počet percent v tomto kritériu – 

20%. Ostatné návrhy dostanú proporcionálne nižší počet 

percent vo vzťahu k tejto najvyššej ponuke podľa nižšie 

uvedeného vzorca:    

 

N = (P / Pmax) * 20 

 

Kde: 

Pmax – najvyššia cenová ponuka 

P – hodnotená cenová ponuka 

N – počet percent udelený hodnotenej cenovej ponuke 
(max 20, min 0) 

 

 

B / Sumár náležitostí návrhu 

 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 

podľa priloženého vzoru vyplnený účastníkom podľa bodu 

1.1. 
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2. Navrhovaný účel nájmu popísaný na formulári podľa bodu 

1.2. a)  

3. Vizualizácia a fotodokumentácia v zmysle bodu 1.2 b) 

4. Čestné vyhlásenia deklarujúce skutočnosti podľa bodov 

1.2. c) až e) 

5. Potvrdenie o finančnej zábezpeke v zmysle článku 2 

bodu 2.1. 

 

 

 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej 
súťaže 

 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr 

do dňa 15.04.2021 

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 15.04.2021 do 15.06.2021 v čase  od 09,00 h 

do 14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 15.04.2021 do 

15.06.2021 do 14,00 h. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 28.06.2021. 
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5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne  

do 20.07.2021. 

6. Termíny ohliadky  21.04.2021 o 10,00 h, 13.05.2021 o 

10,00 h a 11.06.2021 o 10,00 h     

 

V Bratislave dňa .......................... 2021 

 

 

 

       Ing. arch. Matúš Vallo  
       primátor 

 

koniec poznámky) 

 

BOD 34 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 201,09 M² V STAVBE SO 
SÚPIS. Č. 136 NA POZEMKU PARC. Č. 4 
NA LAURINSKEJ ULICI Č. 7 V 
BRATISLAVE, V K. Ú. STARÉ MESTO, 
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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 tridsaťštyri, Návrh na nájom nebytového 

priestoru vo výmere 201,09 m² na Laurinskej ulici číslo 7 
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v katastrálnom území Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Bez úvodného slova a otváram diskusiu. 

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  

podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno a) zákona o majetku obcí 

nájom nebytového priestoru v katastrálnom území Staré Mesto  

na dobu neurčitú, za účelom, ktorý navrhne súťažiaci, a to 

formou obchodnej verejnej súťaže s tými podmienkami 

a obmedzeniami, ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené. 

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.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali piati poslanci. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem opýtať, vôbec sa už nedá pripojiť do, do 

toho, do tej aplikácie HER, takže zakaždým asi ma tam môžte 

pripojiť, že som hlasovala za.  

Ozvem sa iba, keď budem proti.  

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. 

Mužský hlas: 

Vépeenku (VPN) máš zapojenú, Lucia, lebo mňa odpojilo  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Mám. Všetko mám.  
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Mužský hlas: 

z vépe (VPN) 

Mgr. Zdenka    Z a ť o v i č o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

vyhodilo ťa z vépeenky (VPN), lebo mňas nevyhodilo 

vtedy.  

Mužský hlas: 

A mňa z vépeenky (VPN) vyhodilo.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, takže. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Môžem ešte pozrieť, ale celé je to. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod č.34-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 
na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

 

 Prítomní: 35 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
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Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  NEHLASOVAL 

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v 

stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 

ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² na 1. 

poschodí, na prízemí a v suteréne stavby so súpis. č. 136 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, na 

dobu neurčitú, za účelom, ktorý navrhne súťažiaci, pričom 

službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete 

nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, 

erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa 

dopravných prostriedkov, a predaj suvenírov môže byť iba 

vedľajšou službou poskytovanou v predmete nájmu, 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 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 

2020 a v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, s 

osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej 

verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 

uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu: 

 
PRÍLOHA K UZNESENIU 
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 
Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

 

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 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, 

v k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov 

elektronickej aukcie 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 

814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00603481 

číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 
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BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² na 1. 

poschodí, prízemí a v suteréne stavby súpis. č. 136 na 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v 

Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656.  

Nebytový priestor pozostáva z hlavných priestorov vo výmere 

163,50 m2 a obslužných priestorov vo výmere 37,59 m2.  

3.  Vyhlásenie súťaže 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do15.04.2021. 

 

4.  Termín ohliadky 

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch    

   21.04.2021 o 13,00 h. 

          13.05.2021 o 13,00 h. 

          11.06.2021 o 13,00 h.  

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 

priestoru.  
 

5.  Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno:  Mgr. Silvia Žitňanská 

telefón: 02/59356504 
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E-mail: zitnanska@bratislava.sk 

 

Meno:  JUDr. Júlia Bombalová 

telefón: 02/59356228 

E-mail: bombalova@bratislava.sk 

 

6.  Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 

podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

7.  Účel nájmu 

V tejto súťaži účel nájmu navrhne samotný súťažiaci, pritom 

platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) 

poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť piváreň, krčma, 

bar, nočný klub, diskotéka, erotický salón, striptíz, 

masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných prostriedkov a 

predaj suvenírov môže byť iba vedľajšou službou 

poskytovanou v predmete nájmu. 

8.  Rekonštrukcia predmetu nájmu 

Podmienky rekonštrukcie predmetu nájmu sú podrobne upravené 

v čl. 9 nájomnej zmluvy. Nájomca predovšetkým zabezpečí 

podmienky na užívanie nebytového priestoru na vlastné 

náklady. Nájomca nie je bez predchádzajúceho písomného 
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súhlasu Prenajímateľa oprávnený vykonávať žiadne zmeny 

Predmetu nájmu v zmysle podmienok nájomnej zmluvy. To platí 

najmä, nie však výlučne na akékoľvek stavebné úpravy 

Predmetu nájmu, zmeny zabudovaného vybavenia Predmetu 

nájmu, systémov rozvodov, kúrenia, ventilácie a pod. 

(„Zmeny“). Písomná žiadosť Nájomcu o súhlas Prenajímateľa 

so Zmenami musí obsahovať všetky plány a špecifikácie 

všetkých navrhovaných prác a ich indikatívny rozpočet, 

vrátane dokumentácie žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia, ak je potrebné. 

Prenajímateľ sa môže, ale nemusí vyjadriť, či má v úmysle 

pred vrátením Predmetu nájmu Prenajímateľovi nadobudnúť 

Zmeny Predmetu nájmu alebo či bude Nájomca povinný Predmet 

nájmu uviesť do stavu, v akom bol ku dňu podpisu 

Preberacieho protokolu s prihliadnutím na povinnosti 

Nájomcu podľa nájomnej zmluvy („stav ku dňu podpisu 

Preberacieho protokolu“). V prípade, že sa Prenajímateľ 

nevyjadrí, má sa vždy za to, že Nájomca je povinný Predmet 

nájmu pred vrátením Prenajímateľovi uviesť do stavu ku dňu 

podpisu Preberacieho protokolu a odstrániť Zhodnotenie 

podľa bodu 12.4 nájomnej zmluvy. 

 

9.  Informatívna výška nájomného 

Informatívna výška nájomného určená na základe Rozhodnutia 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015, ktorým 
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sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 

vecné bremeno, je podľa posledného účelu nájmu stanovená 

v sume 36 703,17 Eur ročne za celý predmet nájmu.  

 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú 

výšku mesačného nájomného za celý predmet nájmu.  

Prípadné náklady na rekonštrukciu predmetu nájmu sa 

do nájomného nezarátavajú (viď predchádzajúci bod 8.). 

Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto 

vyhlásenia /bude kritériom pre posudzovanie súťažných 

návrhov/. 

 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy: 

 

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho 

predložiť minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne 
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a vlastnoručne podpísaných účastníkom 

súťažes úradne overeným podpisom. 

Musí obsahovať najmä : 

1.1. 

a)  Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie  

    bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, 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 živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 

nájomné, číslo telefónu,  e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 

nájomné, číslo telefónu, e-mail, 
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c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru, 

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, že 

mesačné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa vždy 

najneskôr do 20. (dvadsiateho) dňa príslušného mesiaca 

za obdobie jedného mesiaca, za ktoré je platba platená, 

f) účel využitia nebytového priestoru (službami, hlavnými 

ani vedľajšími, poskytovanými v predmete nájmu nesmú 

byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, 

erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, 

požičovňa dopravných prostriedkov a predaj suvenírov 

môže byť iba vedľajšou službou poskytovanou v predmete 

nájmu). 

 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy 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 vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je 

povinný doplniť údaje uvedené v bode 1.1b),d),f) 

a v bode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne 

podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých 

vyhotoveniach úradne overený. 
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b) Návrh  zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne 

a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, 

ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2, a),b).  

 

1.3 Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním 

navrhovanú výšku mesačného 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 svojho účtu v sume 

1 835,16 Eur prevodom na číslo účtu  vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN): SK7275000000000025824903, 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol: 20217193. O 

tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

doklad o úhrade zbanky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
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2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, 

v pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 

variabilný symbol:20217193 (ako v bode 2.1.). Kópiu 

potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú 

účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu 

do zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 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. 

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami, musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.   
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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 do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke 

s uvedením mena a poštovej adresy účastníka 

s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom 

nebytového priestoru na Laurinskej ulici č. 7 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ 

v pracovných dňoch od 15.04.2021 do 15.06.2021 do 

14,00 h., alebo zaslaný v dňoch od 15.04.2021 do 

15.06.2021na adresu Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. 

V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň 

doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej 

zásielky vyhlasovateľovi. 

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 
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     a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí  

     Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných 

dňoch od 15.04.2021 do 15.06.2021v čase od 9,00 h 

do 14,00 h. 

     b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk 

2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať 

a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 28.06.2021. 

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. 

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 úradnej tabuli Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke 

www.bratislava.sk. 
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2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom 

vo vyhlásení súťaže.  

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 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 výlučne len s víťazom 

súťaže.  

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené 

v termíne do 20.07.2021 na internetovej stránke mesta 
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: www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  

        2.20.  

a) Účastník berie  na vedomie, že v prípade viacerých  

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí splnili  

podmienky  tejto  súťaže, bude najvyššie navrhované 

nájomné v článku III. zmluvy o nájme nebytového 

priestoru 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 o nájme 

nebytového priestoru v článku III., v ktorom uvedie 

nájomné podľa výsledku elektronickej aukcie v lehote 
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do 10 dní odo dňa doručenia 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 9 (posledná veta) a bodom 

1.3. tohto vyhlásenia; toto sa primeranie vzťahuje aj 

v 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 podbodu 

1.1. b),d),f) a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 podbod 

2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov 

vyhlasovateľa v zmysle  článku 2 podbod 2.2. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 664 

C/ Sumár základných  termínov  obchodnej verejnej 
súťaže 

 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr 

15.04.2021. 

2.    Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 15.04.2021 do 15.06.2021 v čase od 09,00 h do 

14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 15.04.2021 do 

15.06.2021 do 14,00 h. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 28.06.2021. 

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne 

do 20.07.2021. 

6.  Termíny ohliadky 21.04.2021 o 13,00 h, 13.05.2021 

o 13,00 h. a 11.06.2021 o 13,00 h. 

 

V Bratislave dňa ....................... 

 

 

      Ing. arch. Matúš Vallo 

       primátor  
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koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD 35  NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
TRENČIANSKA 13, KOŠICKÁ 41, 
DRUŽSTEVNÁ 4, SILVÁNSKA 29, HANULOVA 
11, TUPOLEVOVA 3, HÁLOVA 8, PIFFLOVA 
8, JUNGMANNOVA 20, OSUSKÉHO 28, 
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: 
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Bod číslo tridsaťpäť, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

vlastníkom bytov Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, 

Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 

8, Jungmannova 20, Osuského 28. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsaťpäť. 

Dis, 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 prevod spoluvlastníckych podieloch, podielov na 

pozemku patriacich k bytom v bytových domoch na tých 

ukliciach, ktoré sú v návrhu uznesenia vymenované, a to 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. 

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: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Mňa taktiež vyhodilo, ja by som hlasoval za. Snažím 

sa pripojiť teraz. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, pán Korček.  

Takže vy hlasujete za, bod číslo tridsaťpäť. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťštyri plus pán Korček. 

Ďakujem. 

(poznámka: poslanec T. Korček chcel hlasovať za, ale 

mu nefungovalo zariadenie) 

Ďakujem. 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.35-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, 

Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, 
Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, 

vlastníkom bytov 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO 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   

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 
 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, 

Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 

8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Trenčianska 13, Košická 

41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, 

Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, do 

vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto 

uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 

práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE K ROKOVANIU 
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: 

Čo? Áno.  

Teraz poprosím Tomáša Maleca, chce sa vyjadriť zrejme 

k tomuto problému.  

Prosím, zapnite ho.  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja len sa chcem prihovoriť k vám, čo sa týka vépéenky 

(VPN), z ktorej vás teraz vyhadzuje.  

Kolegovia z íté (IT) ma upozornili, že automaticky 

odhlasuje po ôsmych hodinách. Takže, ak sa vám náhodou 

niečo, niečo podobné stane, respektíve, ak ste to 

zaregistrovali, ta tak vás chcem len poprosiť, aby ste 

opätovne poprihlasovali a malo by to byť v poriadku.  
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Tak len toľko za mňa.  

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. 

 

 

 

 

BOD 36 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 
827/2017 ZO DŇA 24. 05. 2017, KTORÝM 
SCHVÁLILO PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU POD BYTOVÝM DOMOM NA HANY 
MELIČKOVEJ 9, UZNESENIA Č. 249/2019 
ZO DŇA 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, 
KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD 
BYTOVÝM DOMOM NA HABURSKEJ 7, 
UZNESENIA Č. 548/2020 ZO DŇA 25. 06. 
2020, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD 
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BYTOVÝM DOMOM NA JÁNA STANISLAVA 20B 
– 20D, UZNESENIA Č. 594/2020 ZO DŇA 
24. 09. 2020, KTORÝM SCHVÁLILO 
PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD 
BYTOVÝM DOMOM NA JÁNA STANISLAVA 20C 

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 zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy číslo 827/2017 zo dňa 24. 5. 2017, 

ktorým sa schválil prevod spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia 

číslo 249/2019 zo dňa 27. 6. 2019 a 28. 6. 2019, ktorým 

schválil prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

na Haburskej 7, uznesenia číslo 548/2020 zo dňa 25. 6. 

2020, ktorým schválil prevod spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovým domom na Jána Stanislava 20 bé (B) až 20 dé (D), 

uznesenia číslo 594/2020 zo dňa 24. 9. 2020, ktorým 

schválil prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

na Jána Stanislava 20 cé (C). 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil, prosím pána Vetráka za návrhovú 

komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje, ja už len tie podstatné časti prečítam,  

V bode jedna, zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 827/2017, spôsobom, ktorý je uvedený 

v návrhu uznesenia,  

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

249/2019, tiež spôsobom uvedeným v návrhu uznesenia, 

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva 

číslo 548/2020 spôsobom, ktorý je uvedený v návrhu 

uznesenia,  

a zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

594/2020 spôsobom, ktorý je uvedený v 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.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a dvaja nehlasovali. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.36-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 827/2017 

zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany 

Meličkovej 9, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 
28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia 

č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána 

Stanislava 20B – 20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 
2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovým domom na Jána Stanislava 20C 
 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO 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   

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 
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koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 

24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia 

č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým 

domom na Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 

2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia č. 

594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána 

Stanislava 20C 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24.05. 2017 

takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 21.1.1, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 678 

1.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Ing. Stanislav Sýkora 

a Ing. Anna Sýkorová“ sa nahrádzajú novým 

nadobúdateľom „Henrichom Bullom“. 

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 2.4.3, 

2.1.1 k pôvodnému nadobúdateľovi „JUDr. Jozefovi 

Tuhovčákovi“ sa dopĺňa nový nadobúdateľ 

„Veronika Maťová“. 

3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020 

takto: 

3.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.1.1, 

3.1.1 pôvodná suma „296,50 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „299,80 Eur“, 

3.2 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.1.2, 

3.2.1 pôvodná suma „223,46 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „225,96 Eur“, 

3.3 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.1.3, 

3.3.1 pôvodná suma „341,33 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „345,14 Eur“, 

3.4 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.1.4, 
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3.4.1 pôvodná suma „533,37 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „539,31 Eur“, 

3.5 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.1.5, 

3.5.1 pôvodná suma „184,88 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „186,94 Eur“, 

3.6 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.2.1, 

3.6.1 pôvodná suma „239,93 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „242,61 Eur“, 

3.7 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.2.2, 

3.7.1 pôvodná suma „309,12 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „312,56 Eur“, 

3.8 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.1, 

3.8.1 pôvodná suma „223,46 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „225,96 Eur“, 

3.9 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.2, 

3.9.1 pôvodná suma „298,00 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „301,32 Eur“, 

3.10 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.3, 

3.10.1 pôvodná suma „272,59 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „275,63 Eur“, 

3.11 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.4, 

3.11.1 pôvodná suma „526,45 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „532,3 Eur“, 

3.12 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.5, 

3.12.1 pôvodná suma „250,27 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „253,06 Eur“, 
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3.13 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.6, 

3.13.1 pôvodná suma „120,96 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „122,31 Eur“, 

3.14 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.7, 

3.14.1 pôvodná suma „395,84 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „400,26 Eur“, 

3.15 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.8, 

3.15.1 pôvodná suma „248,30 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „251,07 Eur“, 

3.16 v prílohe k predmetnému uzneseniu body 12.3.9, 

3.16.1 pôvodná suma „179,26 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „181,26 Eur“. 

4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020 

takto: 

4.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 13.1.1, 

4.1.1 pôvodná suma „551,43 Eur“ sa nahrádza novou 

sumou „557,58 Eur“. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 37 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY 
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PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 
STANICE ŽSR 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: 

Ďalší bod číslo tridsaťsedem, Informácia o vykonaných 

krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný 

priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Ďakujem. 

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 berie 

na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice ŽSR v Bratislave. 

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.) 

Zahlasuj. Milan, zahlasuj.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.37- Informácia o vykonaných krokoch ohľadne 
investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice ŽSR v Bratislave 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
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L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 
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O. Kríž ÁNO P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 INFORMÁCIA O ÚČASTI ČLENOV – 
NEPOSLANCOV NA ZASADNUTIACH KOMISIÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE OD 1. 
1. 2020 DO 31. 12. 2020 

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 tridsaťosem, Informácia o účasti členov 

neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

Tiež bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

Ďakujem. 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  

po A, berie na vedomie Informácia o účasti členov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. marca 2021   

 686 

neposlancov na zasadnutiach komisií mestského 

zastupiteľstva a to v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

A odporúča, teda po bé (B) odporúča predsedom komisií 

mestského zastupiteľstva, aby navrhli odvolanie tých členov 

neposlancov, ktorých dochádzka je nižšie ako päťdesiat 

percent a na ich miesta už nedopĺňali ďalších členov 

z radov občanov neposlancov.  

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. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťšesť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.38- Informácia o účasti členov – neposlancov na 
zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 

2020 
 

 Prítomní: 36 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová ÁNO T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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    

 

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

informáciu o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 

B. odporúča 

predsedom komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby navrhli odvolanie tých členov-

neposlancov zo svojich komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých dochádzka je nižšia 

ako 50 %, a na ich miesta už nedopĺňali ďalších členov 

z radov občanov-neposlancov. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 38A INFORMÁCIA O VZDANÍ SA ČLENSTVA 
MICHALA ŠULA A VLADIMÍRA 
PČOLINSKÉHO, AKO OBČANOV-NEPOSLANCOV 
V KOMISII PRE OCHRANU VEREJNÉHO 
PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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: 

Bod tridsaťosem A, teraz tu mám poznačený. Áno, 

Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra 

Pčolinského, ako občanov neposlancov v komisii pre ochranu 

verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Takže úvodné slovo zrejme si zobral pán poslanec pos 

eee Polakovič. 

Nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Zase nezobral úvodné slovo, ale teda keď (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) Špank Krajčír tu je, ja by som chcel 

navrhnúť ešte zmenu tohto uznesenia, pretože nám tam 

vypadlo ešte jedno meno. No to má aj súvis vlastne s tým 

predchádzajúcim bodom, kde mi teda pravdepodobne to 

odporúčanie nebudeme akceptovať, lebo budem potrebovať 

doplniť potom aj nových ľudí do komisie, ale k tomu hádam 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) na ďalšie zastupiteľstvo. 

Každopádne v rámci tohto bodu vlastne odvolávame 

dvoch členov ako je návrh, pána Pčolinského z fiktívnych 

dôvodov a pána Šulu. Ale musím teda povedať, že pán Šula 
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práve minulý rok sa zúčastnil veľmi vzorne, len sa rozhodol 

teda z komisie odstúpiť, ale vypadlo nám tam vlastne 

skutočnosť, že pán Antal ako nový ná náčelník sa kvôli teda 

akože konfliktu záujmu vzdal tiež členstva. On o to 

požiadal imejlom (email) z 10. 2. , a teda tá žiadosť bola 

k 1. 3. tohto roku.  

Takže ja by som chcel navrhnúť teda nové uznesenie, 

ktoré už bolo aj zaslané eee organizačnému, a teda to 

uznesenie by potom znelo, že berieme na vedomie vzdanie sa 

členstva pána Michala Šula ako občana neposlanca a pána 

Vladimíra Pčolinského ako občana neposlanca ku dňu 

tridsiateho prvého, 31. marec 21 a pána Miroslava Antala 

ako občana neposlanca ku dňu 1. marec 21 v komisii pre 

ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR. 

Keby tu bol pán predseda, tak by si to mohol rovno 

zobrať a nemuseli by sme o tom hlasovať, ale teda 

predpokladám a nech ma teda opraví návrhová komisia, že 

keďže tu nie je, tak asi budeme musieť hlasovať najprv 

o tejto zmene a potom o celom.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Áno. Je to tak. 

A nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, takže 

počkám teraz na návrhovú komisiu.  

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem pekne za slovo.  

Sme tu mali krátku konzultáciu s organizačným 

oddelením, lebo nás pán poslanec prekvapil a mysleli sme si 

že to dá ku jednému dátumu všetkých troch, ale sa rozhodol, 

že jedného dá k inému dátumu a dvoch potom k tomu druhému 

dátumu.  

Takže to uznesenie bolo prečítané, všetci hop počuli, 

ja len ja ho už teraz nebudem opakovať, len poviem, že teda 

pán Pčolinský a pán Šula sú, že berieme na vedomie, že oni 

končia k 31. marcu a pán Antal vlastne ako keby späne k 1. 

marcu.  
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Aby sme teda vedeli, že hlasujeme o dvoch dátumoch 

ukončenia členstva v týchto osobá, v tom znení, v akom to 

prečítal aj, aj poslal pán poslanec  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Polakovič. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Polakovič. Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Môžte o tom dať hlasovať. 

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: 

Hlasujte, prosím.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Poprosím nefunguje mi hlasovacie zariadenie. Som za.  

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. 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťšesť. 

Plus pani poslankyňa Debnárová je za.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem. 

(poznámka: poslankyňa M. Debnárová chcela hlasovať 

za, ale jej nefungovalo hlasovacie zariadenie.) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 38A- Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a 
Vladimíra Pčolinského, ako občanov-neposlancov v komisii 
pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 36 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra 

Pčolinského, ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu 

verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy 
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Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

vzdanie sa členstva pána Michala Šula ako občana-neposlanca 

a pána Vladimíra Pčolinského ako občananeposlanca k 31. 03. 

2021 a pána Miroslava Antala ako občana-neposlanca k 01. 

03. 2021 v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 39 INFORMÁCIA O 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: 

Bod číslo tridsaťdeväť.  

Iba raz sme hlasovali toto, hej?  
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Dobre. 

Bod číslo tridsaťdeväť, Informácia o interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu.  

Uzatváram diskusiu. Nikto sa neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o 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.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Tánička,  

opäť hlasujem za, ale nefunguje mi to stále.  

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. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ja takisto poprosím, ak ma môžte dať do zápisu, že 

som za, len nejde to teraz.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja takisto som za, teraz ma vyplo.  

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Áno, takisto som za a vyplo ma. 

Aufrichtová Zuzana.  

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. 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťjedna. 

Ale za hlasovala pani Aufrichtová, Adam Berka, pani 

Debnárová a pán Jenčík. Čiže, ďalšie štyri za. Dobre?  

(poznámka: poslanci a poslankyne M. Debnárová, A. 

Berka, R. Jenčík a Z. Aufrichtová chceli hlasovať za, ale 

im nefungovalo hlasovacie zariadenie) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 3. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.39- Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 31 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
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L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat   

M. Debnárová  T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO 

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO 

 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková  ÁNO P. Hochschorner    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

G. Grendel   J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 03. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

koniec poznámky) 

BOD 41 RÔZNE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A pokračujeme posledným bodom? A je to bod Rôzne.  

Otváram diskusiu k bodu Rôzne. 
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Nech sa páči. 

Pán poslanec Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nemám žiadny návrh uznesenia dopredu teda avizujem, 

aby, aby sa niekto neľakal. 

A mám ale dve veci. 

Prvá je tá, že neviem, či vôbec sa to dá ešte nejakým 

spôsobom zohľadniť, ale mali sme to na minulom 

zastupiteľstve. Otázku sme riešili aj formou uznesenia, 

ktorá, ktoré sa týkalo toho garážového domu na Vavilovovej 

a možno viacerí z vás, najmä petržalskí poslanci, aspoň ja 

som dostal imejl (email) od ľudí, ktorí teda podľa všetkého 

bývajú v bezprostrednej blízkosti, ktorí tvrdia, že nejakým 

spôsobom s nimi ten projekt nebol konzultovaní, že údajne 

tá pôvodná petícia, ktorá svedčila v prospech developera 

bola tak nejak s ním zorganizovaná a teda začali zberať 

petíciu.  

Tie, teda majú viacero výhrad, ktoré boli aj pomerne 

slušne a odborne formulované. Ja som zatiaľ nemal sa s tou 

vecou možnosť zaoberať podrobne a priznám sa, že ani 

neviem, či vôbec ešte je v tejto fáze možné zasiahnuť do 

toho procesu výstavby, ale chcem sa spýtať teda, že či 

vedenie mesta má o tomto nejaké informácie, či s tými ľuďmi 
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konzultovalo a akú má predstavu, že sa bude s týmito ľuďmi 

konzultovať, lebo predsa len sú to ľudia, ktorí žijú, že 

úplne v bezprostrednej blízkosti tej budúcej výstavby 

garážového domu. To je prvá vec. 

A druhá vec je v polohe oznamu. V najbližších dňoch, 

pravdepodobne formou na diaľku, teda per rollam dám 

odsúhlasiť ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu 

list, kde budete mať všetky informácie, ktoré sú potrebné 

na podanie majetkových priznaní za minulý rok. 

Novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, 

ktorá je platná od 1. januára minulého roka predĺžila ten 

termín na podávanie majetkových priznaní do 30. apríla. 

Čiže, neplatí ten koniec marca, ale je to koniec apríla.  

Keby som náhodou prekročil čas, tak, prosím vás, mi 

to predĺžte. 

Ten list bude upravený, lebo vzhľadom na to, že 

magistrát nemá, nie je otvorený, takže nepredpokladám, že 

by sa to dalo robiť formou podania na podateľni ako 

doteraz, ak by som to hovoril nejak zle, tak nech ma tuná 

pán vedúci organizačného opraví, ale bude ten list 

formulovaný, že sa to bude robiť poštou.  

Elektronicky to nie je možné, ak by ste sa chceli na 

to pýtať, rovno to  poviem. Lebo elektronicky by to bolo 
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možné, pokiaľ by vládna organizácia NASES urobila 

elektronický, elektkronický systém podávania tých oznámení 

na stránke Slovensko es ká (Slovensko.sk), čo doteraz 

spravené nie je. malo to byť spravené do konca roku 2019. 

Zajtra budem mať s nimi rokovanie, teda  že ako si to 

predstavujú, kedy to už bude možné. 

Čiže, nie je to zatiaľ možné elektronicky, bude to 

pravdepodobne možné teda iba poštou. Teda poštou do konca 

apríla aj majetkové priznanie, aj daňový doklad s tým, že 

samozrejme rešpektujeme, ak si niekto požiada o odklad 

daňového priznania.  

No a všetky ďalšie veci budú uvedené v tom samotnom 

liste, komu to má byť adresované, teda komisia a tak ďalej 

s tým, že bol by som rád, keby sme na tej komisii schválili 

aj taký súhrn často položených otázok, ktoré súvisia 

s vypĺňaním majetkového priznania, aby ste to mali 

jednoduchšie, lebo tie formuláre sú pomerne zložité a aby 

ste urobili čo najmenej chýb.  

Samozrejme, ak tam budú nejaké (gong) nezrovnalosti, 

ak sa vyskytnú určité nezrovnalosti, ktoré súvisia s tým, 

že sa to nesprávne uviedlo, alebo uviedlo na inom mieste 

toho formulára, tak to je riešiteľné. Horšie by bolo, keby 

ste to majetkové priznanie vôbec nepodali, alebo by ste 

nevyplnili komplet nejakú časť, o ktorej by sa potom neskôr 

zistilo, že ste to ako keby zatajili, čo nepredpokladám. 
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Takže, netreba sa báť toho, že keby ste to náhodou 

úplne presne nevyplnili tak ako treba, takže hneď budeme to 

riešiť v nejakom konaní. Budeme sa snažiť to s vami 

doriešiť tým, že si to tam upravíte priamo nejakou, nejakou 

formou opravy. Lebo povedzme, častokrát to býva tak, že je 

to na inom mieste uvedené, ako to má byť.  

Čiže na záver ešte zopakujem, koniec apríla majetkové 

priznania s veľkou pravdepodobnosťou výlučne poštou na 

adresu komisie. Budete to mať v liste, ktorý vám bude 

rozposlaný mejlom (mail) hneď po tom, ako si to odsúhlasíme 

na komisii na ochranu verejného záujmu.  

Ďakujem pekne za pozornosť. 

 A poprosím aj zodpovedať tú otázku potom ohľadne 

toho garážového domu. 

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. 

Neviem, či pán primátor pokračuje.  

S faktickou pán Korček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za informáciu, Milan. Ja som sa chcel iba 

opýrať, pretože ja viem teda, že podateľňa je zatvorená, ja 

som vždy toto majetkové priznanie dával priamo do 

podateľne. Keby prípadne nemohli sme sa dohodnúť s pánom 

primátorom a že by bola možnosť aj odniesť priamo na 

sekretariát primátora, kde by teda nám vydali potvrdenie 

o tom, že sme to odovzdali. 

To len taký nápad.  

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 Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, na to ti ja, priznám sa, že neodpoviem, ale ak 

náhodou vie niekto z vedenia mesta, alebo pán vedúci Malec 

na to odpovedať, či by taká možnosť bola teda schodná, tak 

poprosím o vyjadrenie. 
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Ako, tou poštou, samozrejme, nemusíte mať potom 

potvrdenie, lebo tým potvrdením bude ten podací lístok, 

ktorý. Prosím vás, pozo, posielajte to doporučene, aby ste 

mali nejaký doklad o tom, že ste to poslali, lebo 

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: 

Viete ako skončila tá petícia na o hazarde. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Malec zareaguje, lebo podobne sa to riešilo, 

myslím že už aj minulý rok. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Okej. Ďakujem. 
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Áno, minulý rok to bolo riešené, že ja som to zbieral 

v Starej tržnici, vtedy sme zasadali. Ale tentorok teda, 

ako aj spomenul pán poslanec Vetrák, teda môže to byť 

riešené poštou, ale ak by bol náhodou nejaký problém, tak 

vieme sa dohodnúť s kolegami jednak na frontoffice, aby 

teda v prípade nejakých individuálnych potrieb boli tieto 

majetkové priznania teda doručené aj takýmto spôsobom, teda 

fyzicky. Ale vravím, ako bolo aj spomenuté, podateľňa je 

zavretá. 

Čiže, nedá sa ísť v akomkoľvek čase. Čiže o tejto 

možnosti, ja by som vás ešte informoval dodatočne eee 

a kedy by sa dalo ísť a v akej hodine a hlavne teda, komu 

by bolo potrebné potom sa ozvať  s tým, že ešte ďalšia 

možnosť je, ďalšia možnosť je potom riešiť to priamo cez 

sekciu právnych služieb cez pani Ozábalovú a ktorý, ktorá 

by to taktiež prevzala. Dala by potvrdenie. Ale opäť 

poviem, že bližšie, bližšie informácie, respektíve nejaké 

inštrukcie vám určite ešte v tejto veci pošlem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Faktickou pán poslanec Polakovič. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len teda, úplne som nepočúval dobre, ale neni 

možné to poslať elektronicky? zaručeným podpisom?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neni. 

Pán Vetrák povedal, že nie.  

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Neni. Hej?  

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie. Áno, čiže sa hľadá iná forma a platí, platí to, 

že Tomáš Malec vám pošle možnosti akým, akými sa to dá 

poslať.  

Pán Jenčík,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Neviem, či je to zrovna do Rôzneho, ale minule som 

zabudol, teraz zase som zabudol v niektorých majetkových 

bodoch. 

Už viacero občanov sa ma pýtalo na cenovú mapu. Chcem 

sa spýtať, ja sa priznám, ja skúšal som, hľadal som, 

nenašiel som ju. Či ju vôbec máme niekde vyvesenú? Ak nie, 

či mi ju vie niekto poslať? Lebo možno som jediný poslanec, 

čo som ju nevidel. Neviem. Ale neviem navigovať ľudí na 

cenovú mapu.  

Prípadne, ak by niekto vedel k tomu nejakú, nejakú 

správu, alebo nie, niečo, že ako bola, ako bola vytvorená, 

alebo akými dátami to bolo naplnené. To by ma veľmi 

potešilo.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Už sa prihlásil pán Tešovič faktickou. 
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Nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Tak, myslím, že môžem trošku objasniť. Ono s tou 

cenovou mapou je to asi ako s tým vtipom o tých 

internetoch, že vtedy ich chcem kúpiť.  

Cenová mapa nie je nejaký produkt. Nie je to nejaký 

dokument, nie je to niečo, nejaká stránka, kde by sme si 

vedeli vyklikať, že, ja neviem, na Úderníckej ulici je 

cenová mapa takáto a takáto za pozemok zastavanej plochy 

a podobne.  

Cenová mapa je v podstate eee zoznam, alebo 

aplikácia, v ktorej sa dá vyhľadávať v nájomnej asociácie 

realitných kancelárií medzi, kde vieme zistiť aká bola 

realizovaná cena pozemkov rovnakého druhu v danej lokalite 

s nejakým polomerom, ktorý si nastavíme v danom čase 

a mieste. Myslím, že sa to robí v priebehu posledných 

šiestich mesiacov a z toho sa robí takzvaná mediánová cena. 

Čiže, to je, to je určitý živý, živý organizmus a ono 

sa to vždy ad hok (ad hoc) vyratáva na ten daný konkrétny 

pozemok priamo z tej aplikácie (gong) Národnej asociácie 

realitných kancelárií, kde je platený prístup a magistrát 

si ten platený prístup teda má zabezpečený.  
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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 Polakovič,  

nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem len využiť to, že tu máme možno ešte stále 

nejakých poslancov národnej rady a možno niekto chcel, je 

trochu inflanser (influenser) a mňa v posledných dňoch 

znepokojuje situácia, kedy nám zavrela hygiena aj 

zoologickú záhradu. A keďže je jar a ľudia sa snažia dostať 

do tej prírody a je to dokonca aj zdraviu prospešné, tak sa 

snažila ZOO nájsť nejaké cestičky ako v nejakom limitovanom 

móde, kde môžu proste predávať lístky onlajn (online) na 

nejaké presné časy, proste, nájsť tú cestu, aby mohla, ten 

obrovský areál zoologickej záhrady otvoriť verejnosti. 

Žiaľ, zatiaľ nás to nestretlo úplne teraz s pochopením. 

Rozumiem, že sú ako prioritnejšie veci, ale teda ak 

by náhodou niekto z vás mal možnosť osloviť, neviem, či 

o tom rozhoduje pandemická komisia, alebo nájsť cestu ako 

toto dostať, dostať do ich pozornosti, ja viem, že je to 
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možno malichernosť, ale je to aj dôležité pre pre tú 

záhradu, ale určite aj pre ľudí, ktorí šialene teraz 

hľadajú možnosti, ako sa dostať na to slnko a byť niekde 

v prírode a nemáme asi prírodnejšie prostredie ako je aj 

ten areál zoologickej záhrady.  

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 Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som sa prihlásil, počuť ma?  

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 počuť. 

Nech sa páči. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja s, ja som sa, ja som sa prihlásil viacmenej po 

tom, čo som teda počul od kolegu Milana Vetráka, že nie je 

možné podávať oznámenia podľa ústavného zákona elektronicky 

zaručeným elektronickým podpisom.  

Ja si tak, ja skromne sa domnievam, že, že možné to 

je. respektíve, vždy sa mi to doteraz podarilo a a nikdy sa 

proti mne neviedlo konanie. Teraz som si, možnože na seba 

niečo prezradil, ale, ale v zásade pokiaľ je, pokiaľ je 

schopný poslanec to vyplniť v tom, v tom predpísanom 

formulári a vie si to dať do pédeef (PDF) formy a vie to 

elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom 

a vie to zaslať ako všeobecné podanie do podateľne 

magistrátu, ktorá, ktorý teda robí aj obslužnú činnosť pre, 

pre orgány mesta, tak ja mám, ja mám za to, že zákonu je 

urobené zadosť.  

V minulosti to veľa poslancov nerobilo hlavne pre to, 

že, že samozrejme, sa to tam nedá nejako zalepiť do obálky 

a všade kde, kde to koluje, tak to každý zamestnanec tie 

majetkové pomery vidí. Ja osobne s tým nemám problém, aby 

ich videl. A navyše od minulého roku sa aj tak zverejňujú. 

Čiže, už s tým dupľom nemá, nemá nikto problém.  

Ja by som teda bol za to, či by sa nedalo aspoň tento 

postup overiť.  
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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: 

Faktickou pán Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ono, takto. Ono je pravda, že v tom zákone to tam 

nejak polopatisticky napísané nie je, tam, je tam odkaz 

teda na zákon eee o i-gavrnmente (e-Governmet), ale je, 

bolo to myslené tak, aj v praxi to tak funguje, že jednak 

inštitúcia, povedzme ako je národná rada, musí mať 

aktivovanú elektronickú schránku na tieto účely, čo pokiaľ 

viem, na tieto účely magistrát nemá.  

A druhá vec, že tam musí byť na tom Slovensku es ká 

(Slovensko.sk) ten modul, v ktorom je to možné vypĺňať. 

Lebo to, čo ty hovoríš, tak ono ty si to z toho stiahneš 

a pošle, posielaš to na magistrát mejlom (mail), ale to nie 

je, to nie je ten spôsob, ktorý ten zákon predpokladá, aby 

mal byť, ako by mal byť naplnený. 

Čiže, tak ako si to popísal, to, to nejde.  

A tým druhým spôsobom, to nie elektronicky tak 

nastavené zatiaľ. No tak, v tom je ten problém. (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. 

Ešte pán Tešovič. Asi reakciu. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len krátko. Čo si to aspoň potom možno môžme 

vydiskutovať ešte zvlášť, ale určite nie mejlom (mail) ako 

bežný mejl (mail), ale cez Slovensko es ká (Slovensko.sk), 

cez, cez službu všeobecné podanie. A samozrejme, podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 

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 Cmorej,  

nech sa páči. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ešte doplním tuná pánov.  

Vy sa asi bavíte o dvoch veciach. Kým eee pá eee kým 

Milan hovorí o tom, že ten formulár by mal byť namapovaný 

na Slovensko es ká (Slovensko.sk) a že by sa vyplnil 

a odoslal z formuláru, tak kolega tuto hovorí o tom, že on 

si ten pédéef (PDF) formulár podpíše a tak odošle ako 

podanie, čo samozrejme, možné je.  

No ale ja som sa chcel spýtať, bolo mi sľúbené, že 

v bode Rôzne dostanem odpoveď na tú križovatku 

Lenardova/Rusovská, tak sa chcem spýtať teda, či tú odpoveď 

dostanem? A keď nie, tak kedy ju dostanem? 

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dostanete ju. Hneď zareaguje pán Tomáš Malec. 

Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Áno. 
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Komunikoval som práve s Karolom Machánkom. Bohužiaľ, 

je na jednom stretnutí, pretože nečakal, že sa takto 

pretiahne, pretiahne zastupiteľstvo, čo za, za čo sa aj ja 

teda v jeho mene ospravedlňujem.  

Ale s tým, že mi napísal, že vám ešte dnes 

telefonicky teda, teda že sa vám telefonicky ozve a že si, 

že si to s vami prejde.  

Takže, informácie dostanete ešte dnes.  

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

No dobre. 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. 

A ešte s faktickou pán Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, tak ako to popísal Peter Cmorej, je to možné 

v národnej rade z dôvodu, že výbor pre nezlučiteľnosť 

funkcií má zriadenú elektronickú schránku, ktorá je teda 

registrovaná  v zmysle toho zákona. 
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A ja teraz neviem, samozrejme, ak je tu pani 

tajomníčka výboru, pani tajomníčka komisie, pardon, že či 

aj naša komisia má zriadenú elektronickú schránku, lebo to 

nestačí poslať na magistrát, tie podávania sa posielajú 

komisii. A pokiaľ máme zriadenú elektronickú schránku ako 

komisia, o čom ja neviem, samozrejme, to by sa dalo asi 

spraviť, ani to neviem ako, ako to funguje na magistráte, 

to musí povedať magistrát, ale pokiaľ by mal zriadenú 

komisiu, elektronickú schránku, tak áno, ak by to bolo 

možné. Ale doteraz ju nemala zriadenú.  

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 to bol posledný príspevok do bodu Rôzne.  

Tak asi pán primátor ukončí zasadnutie dnešného 

zastupiteľstva.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. Dneska sme to 

potiahli. 
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Poprosím teda, aby, Tomáš Malec, poslanec Cmorej 

naozaj dostal tú informáciu. Potom by som poprosil písomne 

aj ja a ako je na tom tá križovatka, lebo je to niečo, čo 

sme sľúbili veľmi dávno a a mám pocit, že toľko energie sme 

ešte do žiadnej križovatky nedali. Takže dúfam, že sa to 

podarí.  

Všetkým veľmi pekne ďakujem.  

Ďakujem aj za to, čo sme dneska odhlasovali, aj za 

diskusie. Vidíme sa pravdepodobne na rôznych komisiách, 

mestskej rade, alebo ako keby inokedy. Na mestskom 

zastupiteľstve o mesiac.  

Ja dúfam, že o mesiac by mohlo byť posledné zumové 

(ZOOM), uvidíme ako sa bude sitiá situácia vyvíjať. Držme 

si palce a buďte všetci zdraví, dávajte na seba pozor. 

Dobre?  

Ďakujem. Dovidenia. Príjemný večer.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dovide dovidenia.   

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 
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Dovidenia.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Dovidenia. 

 

(ukončenie o 17.38 h ) 
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