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TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 
 

(09.03 h) 

(poznámka: Mestské zastupiteľstvo sa konalo online 

ako videokonferencia 

(poznámka: prebieha testovanie pripojených účastníkov 

rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(9.10 h) 

Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy, 

páni, 

poprosím vás o prezenčné hlasovanie pred tým, ako 

začneme, aby sme vedeli, že všetci fungujeme v poriadku 

a všetko to je v pohode, aby sme mohli začať.  

Takže  prosím o prezenčné hlasovanie teraz.  

Ďakujem. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Nikto nemal problém, alebo vám to vyhodilo tak, ako 

ste chceli, aby vám to vyhodilo ten výsledok toho 

hlasovania.  

Tak by sme sa pustili do toho. Dobre?  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Prezentácia o 9.15 h 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky  

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

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

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 ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: prezentácia poslancov v čase o 9.15 h – 

prítomných bolo 36 poslancov)  
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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:. 

Takže nebudem asi čítať tie úvody o tej inštruktáži, 

ktorá bola zaslaná 22. apríla, viete, že ideme na zume 

(ZOOM) podľa dodatku číslo 14 rokovacieho poriadku, ktorý 

sme si schválili v októbri 2020. 

Neviem, či máme prihlásených občanov? Organizačné? 

Alebo nemáme, zo dňa, zo včerajšieho dňa. Oni by mali. 

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

organizačného oddelenia: 

Občan bude, ale ku konkrétnemu bodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Takže o šestnástej nebudú občania, lebo sa 

nikto neprihlásil.  

To znamená, že bude občan ku konkrétnemu bodu, čo sa 

uskutoční, čo uvidí, uvidíme počas rokovania.  

Takže, pre, prezentáciou bolo overené, že je 

pripojená nadpolovičná väčšina všetkých poslancov 
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a poslankýň, čiže meš, mestské zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. 

A na základe tejto skutočnosti otváram zasadnutie 

mestského zastupiteľstva nášho hlavného mesta SR 

Bratislavy, na ktorom vítam vás všetkých poslankýň aj 

poslancov, ale aj starostov mestských častí, starostov 

mestských častí aj  všetkých prítomných.  

Pre záznam uvádzam, že o ospravedlnenie neúčasti na 

tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadal poslanec 

Milan Vetrák na celé zasadnutie mestského zastupiteľstva 

a takisto pani poslankyňa Štasselová, ktorá bude meškať.  

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

organizačného oddelenia: 

Ja by som, prepáč, že ti do toho skočím, ale nakoniec 

sme dostali telefonát, že Milan Vetrák sa zúčastní onlajn 

(online), tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Absolútne fantastické. Zúčastní sa onlajn (online). 

To, takže bude v návrhovej komisii, hej? 
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Nie. Nie, nie, nie, nebude v návrhovej komisii. 

Návrhová komisia je v tok, v takom zložení, aká je 

napísaná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Že, že, že návrhová komisia musí byť fyzicky 

v sále, hej?  

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

organizačného oddelenia: 

Áno. 

(poznámka: ženský hlas „Iba jeden.“) 

No nemusí byť, ale my teda chceme, aby tu boli všetci 

fyzicky, aby sme lepšie kooperovali.  

Teda tak, ako je navrhnutá teraz, to platí. Len teda 

nie je ospravedlnený, bude účastný Milan Vetrák. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  
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A ešte aj pani poslankyňa Debnárová požiadala od 

14.30 do 15.30, že bude musieť absentovať kvôli svojim 

povinnostiam. 

To znamená, že poďme na to.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

a Petra Hochschnornera. Ospravedlňujem sa, pán poslanec.  

Ak nemá niekto iný návrh, tak prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Iba vám pripomínam klasickú vec. Pri hlasovaní treba 

podľa nášho poriadku mať zapnutú kameru.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

To znamená, že máme zvolenú návrhovú komisiu. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Voľba overovateľov zápisnice 

 

 Prítomní: 39 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej a poprosím vás, aby sme zvolili 

overovateľov zápisnice. Navrhujem za overovateľov, do 

návrhovej, pardon. Zvolili sme overovateľov zápisnice. 

A navrhujem do návrhovej komisie zvoliť poslancov 

Petra Lenča, pani poslankyňu Elenu Pätoprstú a pani 

starostku Gabrielu Ferenčákovú.  

Prosím, ak nemáte nikto nejaký iný návrh, hlasujme 

o tomto návrhu.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Pardon. Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jedna a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ideme ďalej.  

Konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 
 

 Prítomní: 39 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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    

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 NEHLASOVAL M. Chren  NEHLASOVAL 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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SCHVÁLENIE PROGRAMU  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh programu rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali v elektronickej forme 

22. apríla.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

k 31. 03. 2021 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie 

- spracovateľ: sekcia financií  

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní 

verejných priestranstiev v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti  

Bratislava-Rača 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy  
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5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy  

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti  

Bratislava-Čunovo 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

7. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov  

8. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

9. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii  

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

10. Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 

situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová 

spoločnosť 

-spracovateľ: sekcia dopravy a útvar správy 

mestských podnikov  

11. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 

811 05 Bratislava, IČO: 37926012  a návrh 

na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
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RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 

Bratislava, IČO: 37926012  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí  

12. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov 

z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií 

do športovej infraštruktúry v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

13. Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 

2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí 

pre projekty v sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

14. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 

v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event 

Medical Solutions, s.r.o., za účelom zriadenia 

kancelárie ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

a STARZ 

15. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 

v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event 

Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania 

mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, 

alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

a STARZ 
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16. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 

zo dňa 17. 12. 2009, ktorým bol schválený nájom 

nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska 

so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 

k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica 

Na Križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi 

a manž. MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

18. Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti 

BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

19. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti 

Tatra banka, a.s., so sídlom v Bratislave 

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

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3121, 

pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 

10, 12, 14, 16 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti 

zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej 

tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu 

pretrvávajúcej pandémie COVID-19 

v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ 

TRŽNICA – občianske združenie 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

23. Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty 

a vytvorenie Bratislavského mestského konta 

- spracovateľ: oddelenie inovácií a digitálnych 

služieb 

24. Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia dopravy 

25. Návrh na schválenie partnerských dohôd 

so zahraničnými partnermi v rámci projektu 

Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty 

zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť 
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budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou 

v mestskom prostredí 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

26. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom časti nebytových priestorov 

v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska 

a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku 

Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského 2/C 

v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho 

občerstvenia  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

a STARZ 

27. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy 

k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch 

v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, 

parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, 

parc. č. 4313 a parc. č. 4314 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

28. Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého 

Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 

výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR 

Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

29. Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou 

nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – 

podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi 
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hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom 

Červenkom 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

30. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, 

pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých 

pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, 

Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol. 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

31. Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa 

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

č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice 

Bratislava 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

32. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, 

k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

35. Rôzne  
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16.00 h vystúpenie občanov- v prípade vášho záujmu vystúpiť 

na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás 

v zmysle rokovacieho poriadkučl. 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 

(spracovateľ: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe 

splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020 

(spracovateľ: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov 

v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta 

SR Bratislavy v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o plnení unesenia č. 789/2017 časť B. – 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy  

(spracovateľ: útvar hlavnej architektky) 
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f) Informačný materiál o príprave nového územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy 

(spracovateľ: sekcia územného rozvoja) 

g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 

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 teraz dávam hlasovať o návrhu programu 

rokovania mestského zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný 

a ako bol aj zverejnený. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 
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Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Návrh programu tak ako bol zverejnený 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 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  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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 NEHLASOVAL 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   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľujem si vám oznámiť, vážené poslankyne a vážení 

poslanci,  

že z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva 

sťahujem materiál pod bodom 24 Správa o plnení akčného 

plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a 
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akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021 

z dôvodu jej dopracovania. 

A myslím si, že sa pozriem, či niekto mi ešte niekto 

píše nejakú zmenu. Nikto mi nič nepíše.  

To znamená, že teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe dnešného zastupiteľstva. 

Nech sa páči. 

A poprosím pani viceprimátorku Zaťovičovú. 

Máš slovo. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som poprosila stiahnuť bod štrnásť nakoľko teda 

je tam viac záujemcov a pôjde to verejnou obchodnou 

súťažou.  

Jedná sa o nájom priestorov, rozšírenie na zimnom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

A teraz, Tomáš Malec, môžme za toto rovno hlasovať, 

alebo potom zase postupne budeme hlasovať?  

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

organizačného oddelenia: 

Najskôr, najskôr návrhy a potom jednotlivo o návrhoch 

hlasovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To máme v nejakom našom materiáli, hej, že takto to 

máme robiť, hej?  

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

organizačného oddelenia: 

Hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ťažko mi to dá logiku a dobre.  

Poďme ďalej.  
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Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobrý deň, ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel zaradiť dva body.  

Jeden bod je vzdanie sa môjho členstva v dvoch 

komisiách, v ktorých som.  

Veľmi ma to mrzí, ale naozaj v posledných niekoľko 

mesiacov, možno to už bude sa aj blížiť skoro k polroku, 

nemám kapacitu sa zúčastňovať komisií a tým pádom občas 

kolegom spôsobujem problém s tým, že sú neuznášania 

schopní.  

Čiže, neviem, ono možno sa tá situácia v budúcnosti 

zmení. Ja som teda čakal, že sa zmení a trošku som to aj, 

teda hlásim to neskôr, ale prosil by som teda zaradiť na 

hociktorý z vyradených bodov bod Vzdanie sa členstva 

v dvoch komisiách, v ktorých som. To je prvá vec, ktorú  by 

som chcel zaradiť do zast, do zastupiteľstva. Tam stačí, 

zobrať na vedomie. Materiál je pripravený. A nemal by s tým 

byť problém.  

Druhú vec, ktorú by som rád zaradil do zastupiteľstva 

je zmena štatútu v zmysle objektívnej zodpovednosti.  
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Ako iste všetci viete, eee v parlamente bola prijatá 

objektívna zodpovednosť. Prezidentka ju podpísala. 

Od 1. 5. je zákon o objektívnej zodpovednosti pre obce, 

ktoré môžu na úseku zákazu zastavenia, zákazu státia, čiže 

na úseku dopravy, parkovacej politiky riešiť rovnako ako 

policajti objektívnu zodpovednosť. 

Problém, ktorý ale my máme, obcou v zmysle zákona je 

hlavné mesto. To znamená, že my ako mestské časti, ja 

chápem, že nie všetky mestské časti majú tú potrebu, alebo 

ambíciu, ale my nevieme od 1. 5. riešiť objektívnu 

zodpovednosť, napriek tomu, že by sme veľmi chceli, lebo by 

nám to výrazne pomohlo pri parkovacej politike. A výrazne 

by to odbremenilo problém, s ktorým sa pravidelne 

stretávame, nedostatočné kapacity mestských policajtov. 

Pretože teraz na základe tohto by v zmysle 

objektívnej zodpovednosti mohli zdokumentovať a riešiť 

priestupky aj obyčajní zamestnanci. To znamená, nemusel by 

byť ten proces taký zložitý ohľadom rozširovania kapacít. 

Čiže, toto by trebalo, podľa mňa, v turbo mode naozaj 

prijať. A myslím, keď v turbo mode, tak myslím v turbo 

mode.  

A trošku ma mrzí, že eee napriek tomu, že hlavné 

mesto ako súčasť eee krajských miest bolo iniciátorom tejto 

zmeny, tak na toto nie sme zrovna najlepšie pripravení. 
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A druhá vec. V prechodnom období by som bol veľmi 

rád, keby mesto vyhradilo zamestnancov, ktorí samozrejme 

budú rozdiel medzi zaplatenými pokutami a nákladmi na tých 

zamestnancov, pre mestské časti, aby do prijatia štatútu 

sme naozaj mohli aktívne uplatňovať inštitút objektívnej 

zodpovednosti. Lebo na rovinu, ja síce veľmi ďakujem 

mestskej polícii, že nám naozaj vychádza v ústrety 

a dohadujeme sa, len to, čo nám sú schopní robiť v rámci 

ich kapacít, je, na rovinu, nepostačujúce. 

Aby ste si mali predstavu. My v noci, iba v noci, sme 

schopní zadokumentovať viac ako sto dopravných priestupkov. 

A to robíme len toľko kvôli tomu, že nám viac ako pätnásť 

až dvadsať mestská polícia za noc nie je schopná 

zdokumentovať a (poznámka: nezrozumiteľné slovo) riešiť. 

Keby bola objektívna zodpovednosť, my kľudne vieme sa 

dostať do rádovo dvesto, tristo zdokumentovaných 

a riešených priestupkov. A to by naozaj vo veľmi krátkom 

čase vyriešilo problém s parkovaním na chodníkoch, 

s parkovaním v rozpore s predpismi a podobne. Ale bez 

inštitútu objektívnej zodpovednosti a zmeny štatútu na 

mestskú časť, toto môže robiť iba hlavné mesto.  

A teda ja verím tomu, že 1. 5. je pozajtra, v sobotu, 

teda nečakám, že 3. 5.  to bude, ale mám za to, že by sa 

v tejto veci malo výrazne a rýchlo začať niečo robiť, lebo, 

lebo čas beží. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Organizačné, nech sa páči.  

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

organizačného oddelenia: 

Ďakujem pekne. 

Ja možnože len za mňa, že v akom rozsahu, alebo teda 

čo konkrétne chce pán starosta, alebo respektíve pán 

poslanec prihlásiť? Pretože jednak teda potrebujeme ten 

materiál dostať aj mejlom (mail), čo je teda tá menšia, ale 

menšia formálna vec, ale druhá vec je, že  novela, alebo 

teda zmena štatútu má nejaký svoj legislatívny proces, 

ktorý teda musí byť dodržaný. K čomu by vedelo možnože 

viacej povedať právne, že či možnože nechcete poprípade, že 

len nejakým spôsobom, možno cez bod Rôzne dať hlasovať 

o uznesení, ktoré by hovorilo o tom, že teda mestské 

zastupiteľstvo, povedzme že chce, chce aby sa začal tento 

legislatívny proces zmeny štatútu. Ale dnes teda nie je 

o tom možné hlasovať. O tej zmene ako takej. Vzhľadom na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem? 

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

organizačného oddelenia: 

legislatívne veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem povedať za mňa, že určite mám menšiu skúsenosť 

poslaneckú komunálnu ako pán starosta Hrčka, ale meniť 

štatút mesta takto bez toho, aby ja som napríklad, alebo 

niekto z úradu sme o tom vedeli, že na zastupiteľstve 

s tým, že materiál nikto nevidíme, je, podľa mňa, 

bezprecedentné.  

A takisto by som chcel povedať, že veľmi som sa 

nadrel na tom, aby toto mesto a všetky ostatné mesta mali 

objektívnu zodpovednosť od 1. 5. Petržalka neobjavuje akože 

Ameriku. A chcem povedať, že na tom dosť veľa robíme. 

Neviem, aké sú predstavy Petržalky o tom ako sa zavádza tá 

objektívna zodpovednosť. My o tom máme celkom presné 

informácie. A naozaj to nejde zo dňa na deň. 

To znamená, že aj keby to Petržalka chcela a za každú 

cenu do toho októbra to chcela mať, tak si myslím, že keď 
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to bude aj, aj o mesiac, tak Petržalka na to bude ako redy 

(ready). Možno už je redy (ready) teraz, neviem, ale možno 

by to pomohlo, keby sa, keby tie informácie ste si 

odovzdali so šéfom našej parkovacej politiky Peťom 

Hercegom.  

To znamená, že eee nemyslím si, že úplne vieme teraz 

zmeniť štatút mesta a touto jednou vecou. 

Pán starosta,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poslanec Hrčka sa zasmial) 

Samozrejme, že zmeniť štatút v zmysle zákona je 

absolútne nemožné v tomto, na tomto zastupiteľstve. To, čo 

ma udivuje je, že mesto nezačalo iniciatívu zmeny štatútu. 

Čiže, ten bod má byť len to, že má byť prijaté 

uznesenie, ktorým zastupiteľstvo zaväzuje primátora 

a magistrát, aby v čo najkratšom čase pripravilo návrh 

a v zmysle legislatívneho procesu to zaslalo mestským 

častiam a tak ďalej.   

Lebo, pre informáciu, nie že o mesiac, ono to sa nedá 

ani o tri mesiace stihnúť v zmysle tých ne eee vecí, ktoré 

máte v zmysle štatútu. 
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To je to, čo tu kritizuje. Že keď teraz začnete, tak 

v ôsmom mesiaci ešte objektívnu zodpovednosť nebudú môcť 

vykonávať mestské časti, lebo tak je, vy musíte osloviť, 

tam sú tridsať dní, neviem čo, neviem čo, to by naozaj 

muselo byť veľmi synchronizované so všetkými mestskými 

časťami, ktoré na tom nemajú taký záujem ako, napríklad, 

možno Ružinov, Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka, kto, pri 

ktorých to parkovanie je naozaj že problematické.  

A keďže sa s tým doteraz nezačalo, čo ma prekvapuje, 

lebo sa s tým, podľa mňa, začať malo, je to logické, tak sú 

dve možnosti. (gong) To znamená, buď sa s tým teraz naozaj 

začne a to uznesenie má smerovať k tomu, aby bolo prijaté, 

aby sa tu na tom robilo. Lebo ja teda neviem o tom, že by 

sa na tom robilo.  

A druhá vec je, ja teda dúfam, že v prechodnom období 

tá objektívna zodpovednosť, mimochodom je naozaj že od 

1. 5., možná. Na rovinu, ak by bola objektívna zodpovednosť 

možná vykonávať v rámci, keby to bolo povedané, že mestská 

časť Petržalka je obcou, nebola by mestskou časťou, tak my 

od 1. 5., respektíve od 3. 5. robíme objektívnu 

zodpovednosť. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči.  

Ten zákon je relatívne jednoduchý v tom, že vychádza 

z už existujúcej praxe objektívnej zodpovednosti, ktorú 

vykonáva polícia, len ju prenáša na obce a má tam napísané, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 39 

že rovnakým metódou a rovnakým spôsobom ako zadokumentováva 

priestupky štátna polícia, to má robiť obec.  

Čiže, tam je, keďže to štát robí od roku 2012, čo je 

osem, alebo deväť rokov, teda mest, štátna polícia, tak tam 

naozaj netreba objaviť teplú vodu a stačí to len proste 

praktizovať. 

Áno, netvrdím, neni to jednoduché. Treba na to zobrať 

ľudí, treba na tom pracovať. Len ja teda dúfam, že sa to 

bude robiť, lebo úprimne, ak to mesto nebude robiť, tak ja 

to budem ro, budem minimálne dávať podnety a budem sa 

pýtať, prečo sa to nerobí? Tak na čo mi je objektívna 

zodpovednosť, keď ju neaplikujem. To naozaj aj potom ľudia 

si môžu myslieť, že sú zákony úplne zbytočné. 

Čiže, zopakujem. Neni cieľom prijať teraz objek, teda 

zmenu štatútu, to je nemožné, samozrejme, to je logické. 

Ale keďže doteraz neprišla žiadna iniciatíva o zmene 

štatútu, aby mestské časti mohli robiť objektívnu 

zodpovednosť. Mimochodom, oni ju môžu robiť aj 

po 1. októbri, zavedenie parkovacej politiky nemá absolútne 

žiadny vplyv na to, aby mohla obec, alebo mestská časť 

vykonávať objektívnu zodpovednosť a riešiť priestupky 

na úseku parkovania, dočasného, alebo teda zákazu 

zastavenia, zákazu státia.  
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A ja te. Akože, takto. Keď si magistrát myslí, že to 

všetko stihne, ja budem len rád, len potom naozaj kľudne by 

som poprosil, aby mi dávali, že koľko v zmysle objektívnej 

zodpovednosti magistrát na území Petržalky každý týždeň 

vyriešil, lebo momentálne my sme to akceptovali. Doteraz to 

mohla robiť len mestská polícia, ktorá má obmedzené 

kapacity. Ja som si toho vedomý. Viem, aké ťažké je tých 

policajtov zobrať, akú musia mať odbornú spôsobilosť. Ale 

teda v ten, tento objektívny dôvod od 1. 5. uplynie a môže 

to robiť ľubovoľný úradník.  

Ja zajtra môžem, technicky vzaté, zobrať desať nových 

ľudí a oni od 1. 5., respektíve ty, pán primátor, môžeš od 

1. mája zobrať desať nových ľudí a oni od 1. mája od soboty 

môžu v zmysle zákona riešiť objektívnu zodpovednosť. 

Dokumentovať ju a začať ju týmto spôsobom riešiť. Hej?  

Čiže, netreba žiadne trojmesačné, žiadny kurz, 

žiadnu, žiadnu odbornú, odborné vzdelanie nemusia mať, ani 

nič podobné.  

Takže, ja len, proste by som chcel, aby sa to, po a) 

riešilo v spolupráci a po bé) aby sa teda (poznámka: nie je 

počuť čo hovorí prednášajúci poslanec) zodpovednosti 

v rámci kompetencii naozaj dal aj možnosť robiť mestským 

častiam. I keď teda, ak si teda pán primátor povie, že to 

mesto bude zvládať samé, jas, potom nemusíme túto 

kompetenciu prevádzať, len ja potom poprosím odpočtovanie 
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koľko priestupkov o rozmedzí objektívnej zodpovednosti 

v Petržalke mesto rieši každý týždeň. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Toľko k dobrej spolupráci.  

Predsa, ty starosta, vieš, že 1. 5. začne objektívna 

zodpovednosť. Ja to viem tri mesiace, že tento dátum začne 

platiť objektívna zodpovednosť. 

Som prekvapený, že dva dni pred tým na zastupiteľstve 

to vyťahuješ, keď som ťa pred troma týždňami prosil, spoj 

sa už s našim šéfom parkovacej politiky Hercegom, ktorý sa 

k tebe nevie dostať. Možno by ti povedal, ako ďaleko sme 

a nemusel by si sa pýtať trikrát, že nevieš o tom, že mesto 

niečo robí s objektívnej zodpovednosti. Mesto robí teda 

veľmi veľa na to, aby sme boli pripravení objektívnu 

zodpovednosť, aj keď áno, Petržalka je vpredu, my sa na to 

chystáme. Možno nie nevieme začať 3.5. 

A možno by si sa dozvedel, že vznikla parkovacia 

spoločnosť. Mesto má vlastné odťahy. Mesto takisto bude, 

bude kontrolovať a najímať ľudí, ktorí budú cez objektívnu 

zodpovednosť toto všetko robiť.  
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A neviem, či to je správna debata na bod program. 

Možno by sme si tú debatu v kľude mohli dať aj mimo 

zastupiteľstva. Dozvieš sa úplne všetko. My sme pripravení 

sa o tom baviť.  

Takže, v kľude prijmime akékoľvek uznesenie treba. 

Nemám s tým problém. Ale možno by sme sa mohli pohnúť 

ďalej.  

Ak chceme túto debatu absolovovať, možno by bolo fajn 

a Tomáš Malec, poprosím ťa, pripoj Peťa Hercega a môžme ísť 

do hĺbky v parkovacej politike sa baviť a objektívnej 

zodpovednosti. Veľmi rád to urobím.  

Nemyslím si, že na toto je správny čas 

zastupiteľstvo, ani si nemyslím, že je to správny čas 

schvaľovania rokovania, ale môžme do toho ísť.  

Takže, poprosím vás, pripnite Peťa Hercega.  

Pani Pätoprstá, pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

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

Ja som sa hlásil faktickou. Neviem prečo ma 

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

poslankyňa MsZ: 

Prosím vás. Ja mám procedurálny návrh.  

V pro. V hlasovaní o p, hlasovanie o programe nie je 

mo, nemo, nie je možná diskusia. Pán poslanec dal návrh, 

vysvetlil, že sa nejedná o zmenu štatútu, ale iba 

o žiadosť, aby sa začalo rokovať o zmene štatútu.  

Čiže, vysvetlil to. Ale diskutovať o samotnom bode 

nie je možné v bode programu.  

Čiže, ja vás chcem poprosiť, aby sme pokračovali 

v bode 03, program rokovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné. Súhlasím aj ja. Ale asi dokončíme všetkých 

poslancov.  

Pán poslanec Cmorej. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa ospravedlňujem. Ja som si nevšimol, že Eliška 

bola prihlásená procedurálnym.  

A súhlasím s ňou, takže budem len veľmi krátky.  
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Myslím, že toto neni bod, na ktorom by ste sa mali, 

páni, pohádať. Ja som to pochopil tak, že mesto pracuje na 

objektívnej zodpovednosti, ale predpokladám, že asi nechce 

zveriť túto právomoc mestským častiam, pokiaľ neprišlo samo 

so zmenou štatútu, tak, aspoň tak som to pochopil, ale 

pevne dúfam, že túto debatu rozvinieme v tom zaradenom bode 

a myslím si, že kolegovia nemali by mať problém, aby sme 

tento bod zaradili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Myslím si, že je to super nápad. Vlastne však budeme 

mať tento bod, kde sa o tom môžeme baviť. A tam poprosím 

potom pripnúť aj Peťa Hercega.  

Takže súhlasím s pánom poslancom.  

Pani Aufrichtová. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Nepočujem. Nepočujeme. Neviem čí. Ani ju nevidím tu.  

Dobre.  

V tom prípade mmm poďme ďalej.  
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Organizačné, nech sa páči. 

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

organizačného oddelenia: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja som, ja len by som chcel teda zopakovať, čo som 

hovoril teda aj v úvode. Že v takom prípade, keďže chce pán 

starosta zaradiť teda bod, tak aby nám poslal materiál, pri 

tej, prípadne návrh uznesenia aj mejlom (mail), teda na 

zastupiteľstvo zavináč bratislava es ká 

(zastupiteľstvo@bratislava.sk) ak môžem poprosiť, aby sme 

to vedeli spracovať.  

Toľko za mňa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

To znamená, že tento bod by sme mohli zaradiť, 

prepáčte, mmm takže máme ako keby sú tu dva body. Jeden je 

to vzdanie sa tých účastí v komisiách a ďalší bod je, je 

tento bod, navrhujem to eee môžme to dať miesto tej 

štrnástky, alebo skúsme to dať niekde logicky. 
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Že do dvadsaťštvorky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do dvadsaťštyrky. Aha, miesto dvadsaťštyrky.  

Dobre.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) bolo namiesto 

vypadnutých bodov, aby sa nemuselo posúvať. Čiže, 

kdekoľvek, prvý vypadnutý, to prvý bod a druhý vypadnutý, 

ten druhý bod, nech sa (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak potom štrnástka a dvadsaťštyrka. Dobre? Tomáš?  

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

organizačného oddelenia: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Štrnástka a dvadsaťštyri. Tak štrnástku dáme komisie 

a dvadsaťštyrku. Alebo naopak. Je mi to jedno, povedzte si.  

Okej.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, že poďme hlasovať teraz o. Takto, že. 

mmm. Ja som tam, musím si zopakovať celé. My sme ten, ten 

o, musíme sťahovať, musíme hlasovať aj o tom stiahnutie 

toho bodu dvadsaťštyri, že?  

Takže ideme začať od tohto. 

Organizačné. 

Musíme sťahovať. Vždy o ňom, aj keď ho sťahujem, tak 

hlasujeme o ňom, že?  

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

organizačného oddelenia: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Tak prosím, hlasujte o stiahnutí bodu dvadsaťštyri. 

To je Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.  

Prosím, hlasujte.  

Počkajte.  

Jano? Pán starosta niečo. Nejakou faktickou tam bol. 

Nie. Dobre.  

Tak poďme. Hlasujme. Ďakujem. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ  

 
návrh na vyradenie bodu 24 -  

 
- Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a 

pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej 
a pešej dopravy na rok 2021 

 

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

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám.  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  

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    

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL 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   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme hlasovať o eee nespracovaní, alebo teda 

sťahovaní z rokovania mestského zastupiteľstva bod číslo 

štrnásť, čo hovorila pani starostka, pani viceprimátorka 

Zaťovičová.  
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Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na vyradenie bodu 14 -  
 

- Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre 

nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o., 
za účelom zriadenia kancelárie ako prípad hodný osobitného 

zreteľ 
 

 Prítomní: 39 Áno 37 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 
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T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

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    

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič 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   J. Buocik ÁNO 
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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:. 

Prosím vás, hlasujte o bode, iba, iba ma opravte, buď 

pani poslankyňa Pätoprstá, alebo organizačné, či to môže 

byť v jednom bode o vzdaní sa členstva v komisiách pána 

starostu Hrčku? 

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

organizačného oddelenia: 

Áno, áno, áno. Môže to ísť ako štrnástka. A potom 

hneď ďalšie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ale môže to byť teda jeden bod vzdanie sa 

v dvoch komisiách, hej?  
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Áno. Áno, áno, jasné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Takže bod číslo štrnásť eee, pán starosta 

Hrčka, vzdanie sa v komisiách.  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ  

 
návrh na zaradenie bodu 14 -  

 
- Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v 
komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre 
školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 

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  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  

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    

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič 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   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledná vec, bod číslo dvadsaťštyri, doplnenie 

bodu, v ktorom bude hovoriť o vytvorení alebo uznesení, 

ktorým mestské zastupiteľstvo bude zaväzovať a tak ďalej, 
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a tak ďalej, povieme si to presne v bode dvadsaťštyri. Ide 

o tú parkovaciu politiku a objektívnu zodpovednosť.  

Takže, prosím, hlasujte o o tomto bode, ktoré bude 

súčasťou rokovania. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Aby som ešte pre poriadok povedal, že pán Kríž písal 

do, pán poslanec Kríž píža, písal do četu (chat), že sa 

ospravedlňuje z dnešného zastupiteľstva, pretože má iba 

netbuk (notebook) a ten problém s tým windowsomi.  

Máte to zaznamenané. Dobre. Okej.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Dobre, ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Teším sa na debatu. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ  

 
návrh na zaradenie bodu 24 -  

 
- Zmena Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o 

objektívnej zodpovednosti 
 

 Prítomní: 39 Áno 37 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  

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    

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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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   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. To znamená, že myslím, že máme schválené, Teraz 

si to, teraz si to  prejdem. 

Dobre.  

Klasicky po obede o štrnástej budú interpelácie, to 

platí. A dneska verejnosť nemáme.  
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(poznámka: 

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 

31. 03. 2021 

2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní 

verejných priestranstiev v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-

Rača 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-

Čunovo 

7. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

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

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

9. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

10. Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na 

finančnú situáciu Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť 

11. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 

Bratislava, IČO: 37925012 a návrh na vymenovanie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre 

deti a rodiny. Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 

37926012 

12. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave 

13. Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 

na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre 

projekty v sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur 

14. Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána 

Hrčku v komisii pre ochranu verejného poriadku a v 

komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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15. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event 

Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania 

mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, 

alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

16. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17.12. 

2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov 

na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu 

miest Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom 

Ing. Petrovi Turiíkovi a manž. MUDr. Zuzane TurIíkoveJ 

bytom v Bratislave 

18. Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy a spoločnosti BEĽĽ INVEST s. r. o., so 

sídlom v Bratislave 

19. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo 

vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom v 

Bratislave 
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20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k 

bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 15 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej 

pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre 

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 

22. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

23. Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a 

vytvorenie Bratislavského mestského konta 

24. Zmena Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o 

objektívnej zodpovednosti – Stiahnutý z rokovania 

predkladateľom 

25. Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými 

partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava 

- Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, 

energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s 

dažďovou vodou v mestskom prostredí 

26. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej 

budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho 

vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, ul. M. 

Schneidera-Trnavského 2/Cv Bratislave za účelom 

poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 
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27. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 

podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, 

parc. č. 4313 a parc. č. 4314 

28. Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou 

o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou 

prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi 

spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

29. Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej 

zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov - podzemnej 

parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom 

30. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 

parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo 

vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 

1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica. Tomášovi 

Balaškovi a spol. 

31. Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa 

pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech 

Univerzitnej nemocnice Bratislava 

32. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, 

parc. č. 2555/551, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v 

Bratislave 
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33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

35. Rôzne 

Informačné materiály 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(spracovateľ: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe 

splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020 

(spracovateľ: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov 

v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta 

SR Bratislavy v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o plnení unesenia č. 789/2017 časť B. – 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy  

(spracovateľ: útvar hlavnej architektky) 

f) Informačný materiál o príprave nového územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy 

(spracovateľ: sekcia územného rozvoja) 
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g) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 

2021 

(spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy) 

koniec poznámky) 

 

 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím vás, aby, aby sme teraz otvorili diskusiu 

k tomu, aby sme si povedali, ktoré body dneska určite 

chceme prerokovať s úvodným slovom a ktoré budeme 

samozrejme prerokovávať, ale bez úvodného slova.  

Poprosím eee, poprosím, aby sme, aby ste nahlásili, 

ktoré body chceme prerokovať s úvodným slovom. Kvôli tomu, 

aby sme tu mali kolegov prichystaných.  

Nech sa páči, pán Cmorej. To je nejaká fakti. Nie. 

Dobre.  
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Pani Feren, pán Cmorej.  

Nepočujeme. 

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

Áno. Chcel som sa prihlásiť, len som omylom klikol na 

ten procedurálny, ale však to je teraz asi jedno.  

Ja by som vás poprosil aj s úvodným slovom body 23 

a 26.  

Dvadsaťtri je tá transformácia Bratislavskej mestskej 

karty na Bratislavské mestské konto. 

Keďže som túto informáciu zachytil až z materiálu, 

tak ma to potom zaujíma, tak keby, keby nám o tom niekto 

povedal viacej, tak by ma to celkom potešilo. 

A dvadsaťšestka to je, to je, to je prenájom časti 

priestorov na kúpalisku Rosnička.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Výborne. Dobre. Ďakujem. 

Pani starostka Ferenčáková.  
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Prosím, pán primátor, bod číslo 6 vézeten (VZN) názvy 

ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo.  

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. 

Ja by som chcel poprosiť úvodné slovo k bodu číslo 8 

Zmena stanov v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Áno, pani Pätoprstá.  

Igor Polakovič,  

nejakou faktickou k tomuto. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Pardon, mne to nejak nefunguje. Ja som sa chcel 

klasicky prihlásiť. Tak sa ospravedlňujem teda ostatným, že 

som vás takto obehol.  

Ja poprosím desiatku. Dopad pandémie na Dopravný 

podnik. Osemnástku, to je ten BEĽĽ INVEST, dvadsaťtrojka už 

bola. Eee. Dobre. A to je všetko. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Dobrý deň. 

Ja by som chcela trojku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Však myslím si, že keď aj niekto doplní nejaký bod, 

z ktorého chce úvodné slovo, aspoň kúsok trošku predtým 
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ako, ako príde ten bod, tak to bude v poriadku. Hlavne, aby 

sa ľudia stihli pripojiť.  

Ďakujem pekne. 

V tom prípade poďme na to.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY K 31. 03. 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo jedna. Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31. 3. 2021. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Ešte dopĺňam body, tu niekto píše sedemnásť 

a tridsaťjedna. Do četu (chat) niekto napísal. 

Pán poslanec Lenč, 

nech sa páči. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Zdravím všetkých. 

Ja mám návrh na zmenu uznesenia a týka sa to toho, že 

vy, pán primátor, ste iniciovali teda stiahnutie bodu 

dvadsaťštyri a organizačné ma upozornilo, že tam je termín, 

termín kontroly vždy k 28. 2. 

Keďže sa ten, tento bod teraz sťahuje, tak navrhujem 

posunúť nový termín plnenia uznesenia 31. 5. 21. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uhm. Super. Dobre, ďakujem. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

By sa to vložilo potom ako bod 3.3 do časti bé (B). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

A tie ostatné by sa potom pre prečíslovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Návrhová komisia zaznamenala.  

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja k bodu číslo jeden predkladám eee eee pozmeňujúci, 

doplňujúci návrh, eee, ktorý, ktorý teda znie tak, že do, 

do existujúceho návrhu sa doplní nový odsek cé (C), ktorý 

znie: 

Cé (C) zrušuje uznesenie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

196/2019 zo dňa 30. 5. 2019. 

To je uznesenie, ktorým, ktorým som ako predseda 

komisie finančnej stratégie mal povinnosť každého štvrťroka 

odpočtovať, odpočtovať teda nejaký posun v, v prastarej 

kauze predaja mestských pozemkov eee, kde bol uplatnený 

reštitučný nárok pani Hitkovej a teda ďalších reštituentov.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 73 

Ja som tento návrh vlastne už podával v trošku takej 

inej forme aj na minulom zastupiteľstve, potom som ho 

stiahol.  

Išlo, išlo o to, že, že, že prakticky v rámci tejto 

kauzy ten reštitučný nárok bol zamietnutý. Celá vec je 

momentálne na správnom súde. Keď aj správny súd rozhodne, 

tak ešte je možné podať kasačnú sťažnosť. To znamená, že 

ešte nás čaká naozaj veľmi dlhé obdobie.  

Čiže, nie je efektívne, nemá zmysel nejakým spôsobom 

ďalej, ďalej túto vec pravidelne odpočtovať.  

Na poslednom zastupiteľstve kolega Vetrák eee 

v podstate poukázal teda na to, že, že eee tá časť toho 

uznesenia, ktorého som navrhoval, že teda, aby, aby 

magistrát sa, sa pokúsil teda stať účastníkom, vedľajším 

účastníkom konania, že, že tam sa v tej veci už zrejme 

robilo.  

To znamená, ja som to uznesenie, ten návrh dnes 

predložil vo forme, že sa iba to uznesenie 196 z roku 2019 

celé zrušuje. To znamená, že nebude sa ďalej odpočtovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Dobre.  

Pán pos, kontrolór Miškanin.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja v podstate chcem len upozorniť na body 5.1 a 5.3 

návrhu uznesenia. 

A možno len, aby si páni poslanci uvedomili, že 

v prípade schválenia bodu 5.1, ktorý je predložený, tak 

v podstate nebudú pravidelne informovaní o stave 

rozpočtového hospodárenia hlavného mesta, ale tak ako sa 

navrhuje, čiže za prvý kvartál poslanci dostanú informáciu 

až, až niekedy v máji a podobne.  

Čiže, nebudú poslanci pravidelne informovaní. Tak len 

možno na to chcem upozorniť.  

A čo sa týka bodu 5.3, tam sa mení text v jednej 

časti návrhu uznesenia.  
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Len treba si povedať, že v čase, keď sa zverovali 

pozemky Mestským lesom, tak Mestské lesy deklarovali, že tú 

stavbu odstránia na vlastné náklady. A my dneska máme návrh 

na zmenu uznesenia, kde Mestské lesy danú stavbu odstránia 

na náklady v podstate z príspevku hlavného mesta. inými 

slovami, mesto bude musieť dať Mestským lesom plus 

päťdesiatjednatisíc, lebo toľko asi bude stáť tá, to 

odstránenie tých stavieb.  

Tak len som chcel na tieto dva zmeny uznesení 

upozorniť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Pán Miškanin,  

neni to pre tie mes Mestské lesy eee ten príspevok 

myslený tak, že mesto už teraz dáva svojej príspevkovej 

organizácii príspevok eee v nejakej výške, z ktorého to 

teda oni budú realizovať?  
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To znamená, že to nebude vykonávané z ich hlavnej 

činnosti podnikateľskej, ale práve z toho príspevku, ktorý 

dostávajú od hlavného mesta. Aspoň tak som to pochopil ja.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Eee, ďakujem pekne.  

Mmm. Neviem, či to bolo dostatočne vysvetlenie. Ale 

v každom prípade, keď neni nikto iný k, k tejto diskusii, 

tak dá, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Tak dostali sme dva návrhy na doplnenie uznesenia.  

Ten prvý je môj, to je tá zmena toho termínu plnenia 

uznesenia eee číslo 149/2019 a druhý návrh je od pána 

poslanca Tešoviča na zrušenie uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 196/2019. 
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K tomu by som mal ale takú poznámku, že on to 

navrhuje ako, zaradiť ako bod cé (C), čo celkom nemá 

logiku, pretože v bode bé (B) zrušujeme pod číslom 4 

uznesenia 1029 z dvetisícdesať, desiateho roku. Čiže, 

stačilo by to doplniť ako 4.2. Ak s tým pán poslanec 

súhlasí, ale zdá sa mi to tak logické.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Ja som vychádzal z toho, že v tom texte uznesenia je 

v tom bode bé (B) v podstate, že berieme na vedomie nejaké 

zrušenia, ale nebol tam normatívne vyjadrený ten text, že 

zrušuje. Ale nemám s tým problém, pokiaľ to bude 

dostatočné. Keď organizačné s tým nemá problém, tak, tak to 

kludne môžme dať aj do béčka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Monika Debnárová,  

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

Pán primátor,  

prepáčte, ale potrebovala by som, keby prečítali 

každé jedno uznesenie a nie že jedno uznesenie nahrádza sa 

druhým a potom sa dopĺňa tretie a štvrté neviem čo. Aby sme 

mali v tom naozaj prehľad, lebo už začína to byť trošku 

chaotické. 

Tak poprosím, keď sa bude čítať hlasovanie, aby sa 

presne prečítalo, o čom hlasujeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pozor, to neni úplne že malé. A okrem iného je to 

v materiáli, hej? Že či si, či sa to 

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

Tie nové. Tie nové, čo teraz hovorili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme na to zareagovať. Organizačné.  

Nie, nie. Má máte to tiež. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Návrhová komisia prečíta to, čo, o čom sa ide 

hlasovať celé, určite.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poďme na to. Dobre.  

Nech sa páči, návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno. Určite som bol na to pripravený prečítať to 

celé, len som si chcel najprv toto vydiskutovať s pánom 

Tešovičom. 

Upozorňujem na to, že bod bé (B) je schvaľuje, čiže 

nie že berie na vedomie, ale schvaľuje.  

Čiže, schvaľuje zrušenie uznesenia. A zaradíme to 

teda do toho pod číslo 4 a bude to 4.1. 

Dobre.  

Takže teraz prečítam tie jednotlivé návrhy na 

doplnenie a budeme o nich hlasovať a potom ako o celku.  
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Čiže, ten, ten prvý návrh je, jes od môjho autorstva 

a znie:  

eee v časti bé (B) bod 3 sa dopĺňa za podbodom 3.2 

nový podbod 3 bodka 3 (3.3), nositeľ uznesenia je primátor, 

číslo uznesenia zo dňa, je číslo teda 149/2019 časť cé (C) 

body 1, 2 zo dňa 25. 4. 2019. Pôvodný termín vždy k 28. 2., 

zmena termínu vždy k 31. 3. a nový termín plnenia uznesenia 

je 31. 5. 2021. 

Ostatné body eee sa prečíslujú na 3.4 a 3.5. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pán poslanec  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 1- Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021 
 

pozmeňujúci návrh p. Lenča v časti B bod 3 
 

 Prítomní: 39 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

 
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   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

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 NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ZDRŽAL SA 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  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 NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Dobre. Ďalš ďalší návrh je teda ten od pána poslanca 

Tešoviča, ktorý navrhuje doplnenie do uznesenia, už teda 

po tej našej konzultácii to bude v bode bé (B) schvaľuje 

pod číslom 4.2. 

Čiže schvaľuje zrušenie uznesenia mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 196/2019 

zo dňa 30. 5. 2019. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 1- Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021 
 

pozmeňujúci návrh p. Tešoviča – zrušenie uznesenia 
č. 196/2019 

 

 Prítomní: 42 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
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 
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T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

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 
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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:. 

Myslím, že to máme, nie?  To bola tá druhá vec.  

Kde mám, kde mám pána Lenča? (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Dobre. Takže tieto dve doplňujúce návrhy uznesení sme 

schválili.  

Takže teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. 

Dajte o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo sedem. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Myslím, že to máme, hej? Môžme ísť ďalej.  

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 1- Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021 
 

hlasovanie o celku vrátane prijatých zmien a doplnkov 
 

 Prítomní: 42 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  
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M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL 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  NEHLASOVAL  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

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

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

2.1 č.     49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 

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

2.3 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 

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

2.5 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
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2.6 č.   149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 

 

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. 
riaditeľ 
magistrátu 

č. 673/2012 
časť C bod 4 
zo dňa 27. 6. 
2012 

T: úloha 
trvalá 
k 31. 3. 

 T:  27. 5. 
2021 

3.2 primátor 

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

T: úloha 
trvalá 
    k 31. 3. 

T: 24. 6. 
2021 

3.3 primátor 

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

T: vždy k 
28. 02. 
zmena 
termínu: 
vždy k 31. 
03. 

T: 31. 5. 
2021 

3.4 primátor 

č. 352/2019 
časť C 
zo dňa 12. 12. 
2019 

T: 
každoročne 
    k 30. 4. 

T: každoročne 
    k 30. 6. 

3.5 

náčelník MsP 
hlavného 
mesta SR 
Bratislavy 

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

T: 31. 
3.2021 
predĺženie 
termínu na 
30. 4. 2021 

T: 31. 5. 
2021 

 

4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR  Bratislavy: 
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4.1 č. 1029/2010 časť C body 1 a 2 zo dňa 01. 07. 2010 

4.2 č.  196/2019 zo dňa 30. 05. 2019 

 

5. Návrh na zmenu textu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

5.1 

Pôvodný text uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 646/1994 v časti B 

zo dňa 28. 04. 1994: 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. ukladá 

riaditeľovi magistrátu 

predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na každom 

zasadaní písomnú informáciu o stave rozpočtového 

hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy. 

TK: k 30. 9.“ 

sa nahrádza novým textom v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 91 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. za 1. kvartál každoročne do 31. 5. písomnú informáciu 

o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

2. za 1. a 2. kvartál každoročne do 30. 9. písomnú 

informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok, 

3. za 1. až 3. kvartál každoročne do 30. 11. písomnú 

informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 

SR Bratislavy, 

4. za 1. až 4. kvartál najneskôr do 30. júna v súlade 

s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov – záverečný 

účet  hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

5.2 

Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 789/2017 časť 

A zo dňa 26. 4. 2017 
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Pôvodný text uznesenia  Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 789/2017 

zo dňa 26. 4. 2017 v časti A sa mení nasledovne: 

znenie pôvodného textu  

„... 2017 – 2020 ...“  

sa nahrádza textom  

„... 2017 – 2023 ...“ 

5.3 

Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 678/2020 

zo dňa 26. 11. 2020 v časti „s podmienkami bod 4.“: 

pôvodný text bodu 4 v znení: 

„4. Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v 

Bratislave sa zaväzuje stavby na pozemkoch registra „C“ 

KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, 

parc. č. 2841/5 a parc. č. 2841/6, k. ú. Záhorská 

Bystrica, odstrániť na vlastné náklady v lehote do 

31. 12. 2025. V prípade, že tieto stavby v stanovenom 

termíne neodstráni, zaplatí na účet hlavného mesta SR 

Bratislavy sumu 50 145,22 Eur do 31. 03. 2026.“ 
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sa nahrádza textom v znení: 

 „4. Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v 

Bratislave sa zaväzuje stavby na pozemkoch registra „C“ 

KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, 

parc. č. 2841/5 a parc. č. 2841/6, k. ú. Záhorská 

Bystrica, odstrániť s využitím financií z príspevku 

hlavného mesta SR Bratislavy do 31. 12. 2025.“  

koniec poznámky) 

 

 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dva, Návrh na trvalé opustenie, 

upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie. 

Eee mmm otváram diskusiu k tejto téme.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže sme teraz v bode dva a budeme hlasovať o návrhu 

uznesenia tak, ako je predložené v materiáli.  

Schvaľuje, mestské zastupiteľstvo schvaľuje trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávok. 

Nech sa páči, dajte o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 
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Uznesenie bolo prijaté  

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

 

 Prítomní: 41 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  NEHLASOVAL 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  

J. Uhler ÁNO 
 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
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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 ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z 

účtovnej evidencie 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 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 
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vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je 

súčasťou tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O POMENOVANÍ VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV V MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že poďme ďalej. 

Bod číslo tri, Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní 

verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. 

Poprosím za magistrát úvodné slovo. 

Nech sa páči.  

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

Dobrý deň. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

návrh všeobecne záväzného nariadenia o ú, 

o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto bol spracovaný na základe uznesenia 

miestneho zastupiteľstva Starého Mesta.  

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia visí na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta 

od 15 febru februára do dnešného dňa.  

Počas toh, počas obdobia na uplatnenie pripomienok 

nebola doručená žiadna pripomienka. 

Mestská rada odporúča  po prerokovať materiál 

mestskému zastupiteľstvu tohto všeobecne záväzného 

nariadenia.  

A komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 

dedičstva odporúča  schváliť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto a pomenovanie podchodu pod 

Mostom esenpé (Most SNP) s gramatickou úpravu vou v súlade 

so stanoviskom názvoslovnej komisie hlavného mesta na 

Podchod pamäti.  

Názvoslovná komisia odporúča  mestskému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne 

záväzného nariadenia a tiež s tou gramatickou úpravou, aby 
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sa podchod pod Mostom esenpé (Most SNP) opravil na Podchod 

pamäti.  

A gestorská komisia berie na vedomie, že 

k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. 

A v súlade s názvoslovnou komisiou odporúča  mestskému 

schvá eee zastupiteľstvu schváliť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o a zároveň poveruje predsedu komisie, aby na 

zasu, zasadnutí tohto mestského zastupiteľstva podal návrh 

na opravu verejného priestranstva podchodu pod Mostom 

esenpé (Most SNP) s gramatickou úpravou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolega. 

Nech sa páči,  

pani starostka Aufrichtová. 

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

Eee. Ja si myslím, že to môžme spraviť poslaneckým 

návrhom opravy toho všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 

teda viselo. A ako poslankyňa dávam návrh na opravu 

gramatickej chyby v bode paragraf 2 bod cé (c) Podchod 

pamäti.  
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Nakoľko tak odporučila komisia, my sme to opravovali 

na staromestskom zastupiteľstve túto gramatickú chybu. A je 

to iba proste nedôsledná príprava toho materiálu vézeten 

(VZN). To znamená, že keď si to dokáže spracovateľ zobrať 

ako autoremedúrou, že má tam gramatický preklep, alebo teda 

nie správne použité, tak to budeme mať v poriadku, aby sme 

neschválili tú chybu druhýkrát.  

Lebo teraz v materiáli je Podchod pamäte a má byť 

Podchod pamäti.  

Kto bol spracovateľ?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Že či to mám dávať ako pozmeňovák, alebo to vieme. 

Lebo (poznámka: nezrozumiteľné slovo), podľa mňa spraviť  

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

To môžme autoremedúrou, nie?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Autoremedúrou, magistrát si to zoberie. Myslím že 

Ctibor.  

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

Takže si to beriem autoremedúrou. 

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

A potom ale nech sa, keď sa bude čítať návrh 

uznesenia, nech sa prečítajú tie štyri názvy aj správne, 

aby sa nám potom nestalo, že. 

Dobre. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

A ďakujem hlavnému mestu, že v podstate sme 

pristúpili k tomu, že si uctievame tie veci, na ktoré hodno 

pamätať, či je to 16. november Pochod študentov, alebo teda 

Podchod pamäti, ktorý je venovaný židovskej pamiatke 
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a taktiež park Gábora Barossa, ktorý bol prvým ministrom 

dopravy slovenským.  

Takže, ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja to len tým, že som bol poverený gestorskou 

komisiou s týmto vystúpiť, ale pani starostka to už 

povedala, čiže vás poprosím, aby sme ten správne urobili 

ten Podchod pamäti, nie pamäte.  

Ale pretože som mal ako povinnosť, tak som to chcel 

povedať, ale je to presne v zmysle tom, čo povedala moja 

predrečníčka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Úplne som mal v jednom momente pocit, že tu je 

zhoda medzi vami, čo by som si chcel pamätať tento 

moment a užiť si ho. (poznámka: predsedajúci sa zasmial) 

Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej. Je to dobrá vec. Podľa ma, pekné 

názvy. Dôležité veci. Takže sa teším z toho aj ja 

osobne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Takže beriem to tak, že autoremedúrou boli prijaté 

tie dramatické úpravy.  

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

Áno.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta o pomenovaní verejných 

priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Upozorňujem na príslušné kvórum, ktoré treba na 

schválenie všeobecne záväzného nariadenia.  

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lenč. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.3- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní 

verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám.  

 

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

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 106 

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

G. Grendel  ÁNO J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NEHLASOVAL 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 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných 

priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných 
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priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s 

účinnosťou od 01. 06. 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVU 
NOVOVZNIKNUTEJ ULICE V MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-RAČA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej.  

A sme na bode číslo štyri, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení no názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy 

schvaľuje návrh všeobecne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, prepáčte. Ospravedlňujem sa.  

(poznámka: počuť hovoriť naraz viacerých, nie je 

rozumieť) 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Aha, pardon. 

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

Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo sa stalo? Nestihol som vás (poznámka: 

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

Hej, hej, hej, hej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, tak sa ospravedlňujem.  

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

Moc rýchly.  

Ja, ja len tak s poznámkou.  

Ja sa, bohužiaľ, budem musieť zdržať pri tomto, 

pretože kolegovia poľovníci možno mi dajú za pravdu, pod 

strapcom sa rozumie, keď sa pozeráte na diviaka alebo na 

daniela, alebo na jeleňa zboku, tak to, čo mu trčí spod 

zadných nôh, tomu sa hovorí strapec, hej?  

Takže ja verím, že, že teda račanskí poslanci mysleli 

asi, asi hrozno, alebo teda niečo iné, ale ja sa pri pri 

tomto ná návrhu radšej zdržím, pretože aby to neevokovalo, 

že, že, že teda je to nejaký hanlivý názov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ja dúfam, že mysleli tým strapec hrozna. Nejak my 

nepoľovníci tým automaticky a pevne verím, že tým nemysleli 

tú vec, o o ktorú ste nám vy naznačili.  

A Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Pardon.  

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako som 

prečítal,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta o určení názvov 

novovzniknutej ulice v Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Nech sa páči, môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.4- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 Prítomní: 42 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

 
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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača s 

účinnosťou od 01. 06. 2021. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVU PREDĹŽENIA 
EXISTUJÚCEJ ULICE V MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päť, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení 

názvu predĺženia existujúcej ulici v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

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

predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto 

 

 Prítomní: 42 Áno 40 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 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. 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  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu predĺženia 

existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača s 

účinnosťou od 01. 06. 2021. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-ČUNOVO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesť, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej bra, eee, 

časti Bratislava-Čunovo. 

Nech sa páči,  

pán Šajti. 

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

Dobrý deň.  

Čiže, rovnako ako vézetenká (VZN) predtým, aj toto 

všeobecne záväzné nariadenie  bolo spracované na základe 

uznesení miestneho zastupiteľstva, tentokrát mestskej časti 

Čuňovo. 

Tento návrh visel na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke od 15. februára do dnešného dňa. 
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Počas obdobia na uplatnenie pripomienok neboli 

doručené žiadne pripomienky.  

Mestská rada odporúča prerokovať tento materiál na 

mestskom zastupiteľstve. 

Komisia pre kultúru a médiá a ochranu his kultúrneho 

dedičstva odporúča schváliť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia názvy v lokalite Konopiská a neschváliť 

v lokalite Zičiho Tably (Zichyho Tably). 

Názvoslovná komisia súhlasí s predloženým návrhom 

a odporúča mestskej časti opraviť z navrhovaným názvov 

Čenárová na ulicu Čenárová, ale s Cs (Csenárová). 

Gestorská komisia po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne 

pripomienky a v súlade s názvoslovnou komisiou odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh všeobecne 

záväzného nariadenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka,  

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som chcela teda poprosiť veľmi pekne tiež 

o opravu gramatickej chyby autoremerúrou, teda oslo, 

osvojenie si, predkladateľa by som teda chcela požiadať. 

Jedná sa o to, že tak ako Bratislava, aj Čunovo teda 

je multikultúrne odjakživa, teda stáročia a práve preto 

tieto názvy nejakým spôsobom teda došlo k chybe. Ani nie že 

k chybe, ale zákon, pravidlá slovenského pravopisu 

jednoznačne upravujú, že mená z obdobia rakúsko-uhorskej 

monarchie majú byť pomenované, alebo poslovenštené.  

Ako sami vidíte, priamo názvoslovná komi, teda 

komisia navrhla, navrhla zmenu názvu Čenárova (Csenarova), 

ktorá je poslovenčená na Cenárovú, pretože to bol učiteľ, 

ktorý pôsobil v Čunove štyridsaťtri rokov a teda následne, 

aj keď bol v dôchodku, bol veľmi nápomocný dneš, teda je 

pochovaný na miestnom cintoríne. 

A obdobne by som chcela poprosiť o zmenu, teda 

gramatickú, úpravu gramatickej, gramatickú úpravu slova 

Žitvay, takisto zo Ž na Zs, Zsitvay. 

Bol to kapitán jazdectva, ktorý má hrobku v Čunove. 

Žil vlastne pred obdobím rakúsko-uhorskej monarchie, aj 

zomrel teda pred obdobím založenia rakúsko-uhorskej 
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monarchie a aby teda tie názvy tých mien boli identické 

a pomenuvávame ich po ľuďoch, ktorí naozaj tam žili, aby 

ich bolo možné nejakým spôsobom identifikovať.  

A ďalšia vec. Práve tieto názvy sú aj 

v pamätihodnostiach mesta Bratislavy, kde je hrobka 

Zsitvayovcov je jedným, teda jednou z pamätihodností, kde 

vlastne tiež je uvádzaná v takom znení, v akom je v rodnej 

a úmrtnej matrike. 

Čiže, ja by som chcela veľmi pekne poprosiť teda 

predkladateľa materiálu o osvojenie si tohoto, tejto 

gramatickej chyby v autoremedúrou a premenovanie teda tých 

dvoch názvov na Čenárova na Csenárova a Žitvayova na 

Zsitvayova.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán riaditeľ. 

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

Áno. Ď ďakujem. 

Takže obidve tieto zmeny si autoremedúrou osvojujem.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia s tými 

zmenami prijatými v autoremedúre,  

čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o určení 

názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-

Čunovo. 

Môžte o tom dať hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných štyridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.6- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo 

 

 Prítomní: 42 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 
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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 NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo s 

účinnosťou od 01. 06. 2021. 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Táňa, poprosím ťa na chvíľku.  
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BOD 7 NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Pokračujeme bodom číslo sedem, Návrh na zvýšenie 

základného imania obchodnej spoločnosti káespé esero (KSP, 

s.r.o.). 

Je to tiež bez úvodného slova. 

A otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, poprosím pána 

Lenča, alebo návrhovú komisiu.  

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako ho 

máte v materiáli, čiže, mestské zastupiteľstvo  

po A, schvaľuje peňažný vklad,  
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po bé (B) berie na vedomie návrh na zmenu zakladateľskej 

listiny a návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

káespé (KSP). 

Môžte dať o tom hlasovať, pani viceprimátorka. 

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) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných štyridsaťdva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.7- Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 
 

 Prítomní: 42 Áno 40 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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. 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  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

peňažný vklad v sume 2 180 000,00 Eur z majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy do základného imania obchodnej 
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spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 

04 Bratislava, IČO 35847689. 

 
B. berie na vedomie 

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o., spočívajúcu v zmene čl. IV 

ods. 1 nasledovne: 

„Článok IV 

Základné imanie spoločnosti 

1. Výška základného imania spoločnosti je: 

6 466 197,968533  EUR (šesť miliónov 

štyristošesťdesiatšesťtisíc jednostodeväťdesiatsedem 

Eur, 968533/1000000 centov).“ 

 

2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, 

s.r.o., spočívajúcu v zmene čl. II bod 6 ods. 1 

nasledovne: 

6.1 Výška základného imania spoločnosti je: 

6 466 197,968533 EUR (šesť miliónov 

štyristošesťdesiatšesťtisíc jednostodeväťdesiatsedem 

Eur, 968533/1000000 centov). Základné imanie je tvorené 

nepeňažným a peňažným vkladom jediného zakladateľa.“ 

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 
SPOLOČNOSŤ, A.S. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo osem, Návrh na zmenu stanov obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, á es (a.s.) 

O úvodné slovo poprosím za spracovateľa asi pani 

doktorku Ľahkú. 

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

podnikov: 

Dobrý deň. 

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti bévees (BVS) 

súvisí predovšetkým so zlúčením spoločnosti Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti so spoločnosťou Infra servisis 

(Infra services) kedy dochádza vlastne k prenosu tých 

oprávnení zo živnostenského, na živnostenské oprávnenie, 

ktoré mala Infra servisis (Infra services) do bévees (BVS).  

A ďalšie zmeny, ktoré sú predmetom tejto úpravy 

súvisia predovšetkým len s takým zapracovávaním 

a začisťovaním stanov spoločnosti a upresňovaní 

a doplňovaní slovných spojení a nejakých textácií. Väčšinou 
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nemajú nejakým spôsobom výrazný vplyv (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) stránky na o obsah stanov spoločnosti 

bévees (BVS). 

Taká výraznejšia zmena, ktorá je predmetom návrhu na 

zmenu stanov spočíva v tom, že výbor zástupcov akcionárov 

v súčasnej dobe, ktorý je zadefinovaný ako orgán 

spoločnosti, vydával súhlasy s niektorými úkonmi, ktoré mu 

predkladalo na schválenie predstavenstvo, ale súčasná zmena 

vlastne spočíva v tom, že sa nebude vydávať súhlas, ale 

bude sa materiál prerokovávať a vydávať k nemu nejaké 

stanovisko, pričom stále platí, že pokým stanovisko výboru 

zástupcov akcionárov nebude kladné, tak tým je 

predstavenstvo oprávnené predložiť vlastne tento materiál 

ďalej na rokovanie valného zhromaždenia, ktoré k nemu dá 

finálne stanovisko. A teda buď ho schváli, alebo neschváli.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

podnikov: 

A tým, že teda materiál stanov spoločnosti má byť 

predmetom rokovania valného zhromaždenia spoločnosti bévees 
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(BVS), je predkladaný aj na prerokovanie do mestského 

zastupiteľstva, ktoré ho má zobrať 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 pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja by som sa chcel najskôr opýtať, kto požiadal o. 

Alebo ináč. Som si všimol, že v časti 12.16 je, je 

vypustený štatút predstavenstva. Štatút predstavenstva 

upravuje kompetencie predstavenstva a zodpovednosť 

predstavenstva a v momente, keď vypadne zo stanov 

spoločnosti, neviem si celkom predstaviť, že ako to bude 

fungovať. A kto o túto zmenu požiadal, by som chcel vedieť.  

A zároveň by som chcel navrhnúť na zmenu uznesenia, 

aby bod 12.16 bol ponechaný späť v tejto zmene. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Ja poprosím o reakciu po všetkých otázkach. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

podnikov: 

Čo sa, čo sa týka štatútu predstavenstva, tak 

momentálne predstavenstvo nemá prijatý štatút 

predstavenstva. To znamená, že to, že sa ako keby v nia, 

vypúšťa to, že kto ho schvaľuje nejakým spôsobom ako keby 

nemení úlohy.  

Zodpovednosti predstavenstva a jeho úlohy sú dané 

jednak obchodným zákonníkom, následne stanovami 

spoločnosti, ktoré určujú aj tie úlohy, že kedy je 

predstavenstvo povinné nejaké materiály predkladať na 

rokovanie, či už výboru zástupcov akcionárov, alebo valnému 

zhromaždenia spoločnosti. 

Čiže to, že sa vypustí toto ustanovenie, nejakým 

spôsobom ako keby nemení, alebo neuberá povinnosti 

predstavenstvu ako orgánu spoločnosti.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Potom to, podľa môjho názoru je štatút predstavenstva 

prijatý valným zhromaždením a je platný.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja vás chcem poprosiť, eee na rade sme nemali 

stanovisko dozornej rady k zmene stanov, takže chcela by 
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som poprosiť predsedu dozornej rady, aby sa vyjadril, či 

mali na dozornej rade a aký, aké je stanovisko dozornej 

rady? Lebo v materiáloch som to nenašla.  

Druhá otázka na členov dozornej rady je, akým 

spôsobom sa predajú, teda kontroluje predaj majetku? Alebo 

prenájom majetku a pozemkov Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, pretože v stanovách sa to zrušilo. Ale nie 

v týchto, ale v tých predchádzajúcich. Takže chcem vedieť, 

že akým spôsobom sa vyrovnáva dozorná rada s predajom 

pozemkov, alebo s nakladaním s pozemkov z Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti? 

A tretia moja otázka na členov dozornej rady je. 

Viaceré podnety na teda členov predstavenstva, riaditeľov 

vodárenskej spoločnosti a ich odborná spôsobilosť. Keby 

boli takí láskaví a sa k tomuto vyjadrili teraz na 

zastupiteľstve. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ja poprosím o reakciu pána predsedu dozornej rady 

pána Kuruca.  

Nech sa páči. 
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Teda, ak je tu. Neviem teraz narýchlo.  

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

podnikov: 

Ja možno môžem povedať k tej prvej otázke aj pani 

poslankyni ohľadom rokovania dozornej rady k tomuto bodu.  

Dozorná rada za zasadala v tejto veci 19. 4. s tým, 

že aj stanovisko a uznesenie dozornej rady je, že dozorná 

rada berie na vedomie informáciu vedenia spoločnosti bévees 

(BVS) o tomto návrhu, pričom za prijatie tohto, tohto 

návrhu uznesenia hlasovalo sedem poslancov, proti bolo nula 

poslancov, zdržal sa nikto.  

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 možno ešte k tej tretej otázke pani poslankyni, 

Veronika, lebo nevidím zatiaľ, že by sa pán Kuruc 

prihlásil.  

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

podnikov: 

To bola otázka, ktorá smerovala k oprávneniam 

jednotlivých 
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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. 

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

podnikov: 

zamestnancov k prevádzkovaniu vodovodov 

a kanalizácií.  

Tam máme informáciu, že aktuálny (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) zamestnanci bévees (BVS), ktorí sú 

v rámci živnostenského registra vedení ako osoby zodpovedné 

a zároveň máme informáciu o tom, že približne ešte nejakých 

ďalších štyridsať osôb má tie oprávnenia, ktoré bévees 

(BVS) oprávňujú k tomu, aby prevádzkovala vodovody 

a kanalizácie.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Zatiaľ, kým sa prihlási pán Kuruc, tak poprosím, pán 

Jenčík, nech sa páči s faktickou. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ešte, ešte ja by som mal takú rétorickú otázku na 

členov dozornej rady. Teda či im nevadí, že, že sa nemôžu 

zúčastňovať na, na zasadnutí predstavenstv, na 

predstavenstvách, lebo to vypadlo v stanovách pri minulých 

zmenách?  

A teraz v tomto momente, akonáhle sa zruší štatút 

predstavenstva a nemôžu sa zúčastňovať eee rokovaní 

predstavenstva, tak fakt potom  začínam, začínam postrádať 

zmysel dozornej rady, lebo neviem si predstaviť celkom tú, 

tú, tú činnosť, ako ju vykonávajú.  

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. 

Veronika,  

vieš na to reagovať teraz, alebo?  
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JUDr. Veronika   Ľ a h k á , útvar správy mestských 

podnikov: 

Ja teda môžem povedať, že činnosť dozornej rady je 

vykonávaná na zasadnutiach dozornej rady a nie na 

zasadnutiach predstavenstva.  

A stanovy stále umožňujú účasť predsedu predstave, 

predsedu dozornej rady na predstavenstve, ktorá, myslím že 

je asi (poznámka: nezrozumiteľné slovo) na počet tých 

zasadnutí.  

Takže, nijakým spôsobom toto práve ako keby nebolo.  

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. 

Faktickou pani starostka Aufrichtová. 

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

Ďakujem. 

Ja som na základe podnetu, alebo teda otázky pána 

poslanca Jenčíka si ťukla do gugl (google) štatút 

predstavenstva bévees (BVS) a 28. 5. sa odvoláva aj 

dôvodová správa aj materiál, ktorý je mesta na štatút 
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predstavenstva, 25. 10. hovorí o tom, že sa schválili zmeny 

v spôsobe schvaľovania štatútu v predstavenstve.  

Proste, to, ten štatút evidentne existuje a nemôžme 

teraz sa tváriť, že neexistuje. Ako to viete vysvetliť?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím reakciu pani (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 

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

podnikov: 

Myslím, že to bolo asi vo februári roku 2019, kedy sa 

schvaľovali nové stanovy spoločnosti bévees (BVS), ako aj 

iných spoločností. A zároveň predmetom toho uznesenia bolo 

to, že je potrebné, aby boli prijaté aj štatúty 

jednotlivých predstavenstiev nové, ktoré bude schvaľovať 

eee mestské zastupiteľstvo. Ale tie štatúty sa zmenili 

v spoločnosti Dopravného podniku, aj v OLO, pričom 

v béveeske (BVS) menený tento štatút stále nebol.  

A tým, že za to obnovenie bolo ako keby stále prijatý 

a predĺžený a tá úprava tých stanov spoločnosti bévees 

(BVS) jasne hovorí o tom, že čo má predstavenstvo 

predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie, aké úkony, 
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v akých výškach sú schvaľované tými orgánmi spoločnosti 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, tak nevidíme tam 

úplne priestor na to, že prečo by mala tá béveeska (BVS) 

ten ako keby štatút nový, nový podávať.  

Samozrejme, ak (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) v uznesení z toho 

februára. Keď sme povedali, že majú mať mestské podniky 

štatúty, tak sme ich mali do ve béveesky (BVS) prijať tak 

isto ako do OLa (OLO) a všade inde.  

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

podnikov: 

Ja nemám (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pred sebou 

to uznesenie, neviem či bolo úplne povedané, že majú, majú 

mať štatúty predstavenstva, alebo či tieto štatúty, ak budú 

prijaté, majú byť schválené mestským zastupiteľstvom. 

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

Tak potom trváme na tom, aby bol schválený štatút 

predstavenstva.  
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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: 

Pozriem, pozrie to kolegyňa. 

Zatiaľ, nech sa páči, s faktickou pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela reagovať teda na pripomienky.  

Ja som nedostala odpoveď na dve otázky. A ja som 

žiadala ale členov dozornej rady. Ja rozumiem, že chcete 

odpovedať vy, ale ja žiadam eee dozornú radu, ktorá je tam 

vlastne na kontrolu a zodpovedá sa mestskému 

zastupiteľstvu.  

Čiže opakujem ešte raz otázku členom dozornej rady, 

a to je, akým spôsobom sa kontroluje predaj majetku 

a pozemkov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zo strany 

bra, zo strany dozornej rady? 

Akým spôsobom reagujú na ten podnet. To znamená, nie 

počet odborne spôsobilých osôb, ale počet odborne 

spôsobilých v predstavenstve? To znamená, koľko členov má 

odbornú spôsobilosť v predstavenstve? To je moja otázka na 

dozornú radu.  
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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. Ale ďak, ďakujem.  

Ja som aj vyzvala pána Kuruca ako šéfa dozornej rady, 

ale sa neozval. Neviem, či sú tu ďalší členovia dozornej 

rady. Teraz si to na rýchlo pozerám kto chce reagovať?  

Pán starosta Záhorskej Bystrice. On ale nie je 

v dozornej rade.  

Teraz ja som chcela zodpov, aby niekto zodpovedal 

otázku pani Pätoprstej, ktorá oslovila dozornú radu.  

Počkáme ešte chvíľočku, tie otázky sú tu.  

Nech sa páči, pani starostka, zatiaľ s faktickou 

a potom pán Mrva.  

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

Áno, ďakujem. 

Ja som si zobrala aj potom riadny príspevok, ak by to 

nebolo možné podľa rokovacieho poriadku s faktickou.  

Navrhujem stiahnuť tento materiál, pripraviť štatút 

a na budúce zastupiteľstvo predložiť štatút s týmito 

zmenami stanov.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som členom dozornej rady. My máme takú dohodu, že 

za dozornú radu sa teda vyjadruje pán predseda dozornej 

rady, alebo podpredseda. Čiže, čakal som, že teda on sa tu 

ozve.  

A čo sa týka podnetov. Všetky podnety, ktoré nám 

chodia, či už od obyvateľov, individuálne, telefonicky od 

poslancov a sa nimi zaoberáme. Vytvárame kontrolné komisie, 

ktoré jednotlivé podnety preverujú. Väčšinou sú dvojčlenné 

komisie. Na nasledujúcej dozornej rade potom nejaké 

výsledky týchto kontrol riešime.  

Čo sa týka podnetu o o odborne spôsobilých osobách, 

požiadali sme, ak sa nemýlim, na ostatnom, na ostatnej 

dozornej rade predstavenstvo, aby nám k tomu podalo presnú 

informáciu a na najbližšej dozornej rade teda by sme mali 

dostať k tomu informáciu. 
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Tie ostatné otázky eee teda verím, že zodpovedá pán 

Kuruc ako predseda dozornej rady. Ak tam ešte sú nejaké 

otvorené.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ešte boli nejaké otvorené. Počkáme. Ešte 

prebieha diskusia. Takže keď sa niekde nájde pán, pán 

Kuruc, tak budem rada, keď sa prihlási. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kontrolór Miškanin,  

nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem upresniť, že Bratislavská vodárenská 

spoločnosť má platný štatút predstavenstva vrátane jeho 

šiestich dodatkov. To, že štatút predstavenstva nie je 

aktuálny a nie je ani v súlade s platnými stanovami, to sme 

už avizovali a dávali sme to do opatrení pri našej 

poslednej kontrole, ktoré sme vykonali v Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti.  
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A taktiež z pozície mestského kontrolóra odporúčam 

zachovať v stanovách bévees (BVS) pôvodný článok 12.16, to 

znamená činnosť predstavenstva upresňuje štatút. Odporúčam 

to tam zachovať, lebo ak si prezriete štatút, v prípade ak 

by sa to zrušilo, tak reálne činnosť dozornej rady sa 

oslabí a pozícia predstavenstva sa zosilní a jednoducho 

nikto nebude ich mať pod kontrolou.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán kontrolór,  

ja sa vás chcem spýtať. Ja si pamätám, že obidvaja 

sme upozorňovali na to, že Infra eee podľa stanoviska enkáú 

(NKÚ) stratila, alebo nemala živnosť. Či môže vlastne 

neexistujúca živnosť prejsť na eee Bratis, teda 

Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Aké je vaše stanovisko?  
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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: 

Neviem, či chce pán kontrolór reagovať hneď? Áno?  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Na moje stanovisko je, že aj pán predseda 

predstavenstva bévees (BVS) jasne deklaroval na, na vašu, 

že Infra mala platnú živnosť. Čiže, ja nemám dôvod 

pochybovať o vyjadreniach predsedu predstavenstva. A keďže 

do došlo, alebo dochádza k zlúčeniu Infry a bévees (BVS), 

tak samozrejme všetky práva a povinnosti a oprávnenia 

prechádzajú na nový subjekt.  

Čiže, moje stanovisko je zatiaľ také, že vychádzam 

z konštatovaní vedenia bévees (BVS). 

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.  

Pani doktorka Ľahká 

teraz reakciu za touto sériou otázok. 
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Nech sa páči. 

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

podnikov: 

Ja, ja to už len doplním, že bévees (BVS) vlastne 

tým, že (poznámka: nezrozumiteľné slovo) nových živností na 

prevádzkovanie daných činností, takže to nebude ako keby 

prechod živností z Infra servisis (Infra services) na 

bévees (BVS), ale vlastne prebehne celý ten proces 

registrácie na živnostenskom úrade, aby bévees (BVS) tieto 

živnosti mala. 

A čo sa týka toho štatútu, pozerala som to uznesenie 

z februára roku 2019, tam sa hovorilo o tom, že štatúty 

majú byť schválené mestským zastupiteľstvom a nie teda, že 

je povinnosť ich mať, alebo predložiť.  

Ja neviem, ako ku, ne nie, nie to asi úplne šťastné, 

aby sme teraz neschválili toto uznesenie s tým návrhom na 

zmenu stanov, pretože k zlúčeniu dôjde teraz (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) šiesty a tento bod je predmetom 

rokovania valného zhromaždenia spoločnosti bévees (BVS) už 

4. 5. 

Čiže, ja by som možno skôr navrhla potom v tejto veci 

urobiť v tom nejaké doplňujúce uznesenie, ktorým by ste ako 
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zastupiteľstvo zaviazali bévees (BVS) k tomu, aby 

vypracovala aktualizované štat.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Aufrichtová s faktickou. 

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

Ja to vidím ako lepšie riešenie eee prijať dneska ten 

štatút, ktorý tam je a na budúce zastupiteľstvo sa môže 

zmeniť nový.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďak 

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

podnikov: 

Len teraz sa bavíme o stanovách. Čiže, stanovy by sme 

potrebovali zmeniť už teraz a potom štatút predstavenstva 

by sa mohol predložiť na ďalšie rokovanie mestského 

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

Dáme tam bod bé, že schvaľuje štatút aktuálne platný 

a na budúce môže zmeniť ten, ktorý dneska potvrdíme.  

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

podnikov: 

Tam je tým trošku problém, lebo ten súčasný štatút 

nekorešponduje s tými stanovami. Oni sú v rozpore 

v niektorých ustanoveniach. Takže to nie je, nie je 

šťastné. 

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

Ako. A prečo to  mesto nepripravilo časovo tak, aby 

to bolo v poriadku, keď sme to vo februári schvaľovali?  

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

podnikov: 

Štatút predstavenstva si, hej, štatút predstavenstva 

si pripraví predstavenstvo, ktoré ho potom predkladá na 

schválenie valnému zhromaždeniu. A tým, že tie stanovy 

spoločnosti do podrobna upravujú to fungovanie spoločnosti 

bévees (BVS) a jednotlivých orgánov, tak z tohto dôvodu ten 

štatút ako keby my sme nevynucovali od nich, aby ho 

predložili.  
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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. 

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

A čo sa stane, keď to nebude na tomto zastupiteľstve? 

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

podnikov: 

Stanovy sú prerokované, to znamená, že my ako 

akcionár máme v podstate mandát na to, aby sa o tom, tejto 

zmene stanov hlasovalo na valnom zhromaždení, ktoré bude 

4. 5., ale akože, aby to bolo teda korektné voči poslancom, 

teda ak trvali na tom, aby bol štatút spoločnosti bévees 

(BVS) zachovaný a prijatý, tak ja by som to naozaj potom 

odporučila asi len to ustanovenie možno nejaké uznesenie 

číslo dva k tomuto, že teda sa zaväzuje bévees (BVS), aby, 

aby vypracovala a predložila na schválenie do mestského 

zastupiteľstva v zmysle toho uznesenia z februára 2019 

návrh na predloženie toho štatútu predstavenstva. 

Aktualizovaného a v súlade so stanovami.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, musím do toho takto skočiť, 

lebo neviem z nejakého dôvodu  
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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 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

sa neviem, neviem sa prihlásiť. Nefunguje mi to.  

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 Jenčík, ale poprosím vás, aby ste počkali, 

lebo teraz čaká pani starostka Čahojová s diskusiou. 

Nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ale ja som chcel len fakticky. Lebo nikto z poslancov 

nežiadal, aby štatút vypadol. Nikto teraz. Netvárme sa, že 

teraz ideme akože požiadavka poslancov, aby sme vrátili 

štatút a pripravili ho. Nikto nežiadal, aby vypadol ten 

štatút. O tom sa tu bavíme.  

Čiže,  
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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: 

bod 12.16 nech tam zostane a pripravte nový štatút.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Dobrý deň všetkým. 

Ja hľadám, že či je tu prítomný pán riaditeľ Olajoš. 

Asi nie, ja som ho nenašla.  

Pani viceprimátorka,  
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je tu?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nevidím ho ani ja.  

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

podnikov: 

Nie, nie je prítomný.  

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

Mrzí ma to, pretože si myslím, že pri zmene takejto 

dôležitom materiáli by mal byť asi prítomný.  

Ja som mu chcela položiť otázku, ďakujem za tú 

predošlú diskusiu, ale chcela som mu položiť otázku, ktorá 

úplne priamo nesúvisí s týmto predmetom, ale chcela som 

využiť jeho prítomnosť, čo sa mi, bohužiaľ, nepodarilo, ale 

tú otázku budem klásť.  

Ste zaznamenali, alebo si pamätáte, že bol problém 

s obstarávaním servisných a revíznych služieb Bratislavskej 

vodárenskej, že aj Nadácia Zastavme korupciu upozornila aj 

Úrad pre verejné obstarávanie, že proste tam nastali 

pochobe, pochybenia pri obstarávaní aj určité zvýšenie 

ceny, neviem či odôvodnené, ale to už nech posúdia iní. Mňa 
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by zaujímalo, keďže tie zmluvy boli nejako časovo 

ohraničené, že kto dnes obstaráva revízne a servisné služby 

pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť? Ako proste je táto 

služba zabezpečená? A ako ju platíme?  

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 starost 

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

Tú túto otázku, keďže ju nemôžem poroziť pan priamo 

pánu riaditeľovi, tak ju budem klásť v interpeláciách. 

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. 

A myslím si, že aj máme odpovede.  

Poprosím pani doktorku Ľahkú, aby na toto reagovala.  

Samozrejme, touto témou sme sa zaoberali aj my.  
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Ja by som vám chcela ešte pred tým, už vidím, že je 

tu aj pán primátor, pána Jenčíka poprosiť, aby nám písomne 

poslal ten návrh.  

Pán Jenčík,  

asi sa počujeme? Vidím, že telefonujete.  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Veronika,  

keby si odpovedala ešte, alebo reagovala na to 

obstarávanie (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúca aj Veronika Ľahká) 

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

podnikov: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

predsedajúca aj Veronika Ľahká) tak tie revízie, ktoré boli 

potrebné k tým dátumom, boli vykonané (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) spoločností, ktoré boli zazmluvnené, 

myslím že to bolo v októbri roku 2020. A následne je 

obdobie, kedy zariadenia servisované aj revizované sú.  

A v obchodnom vestníku je, že (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) veľké verejné obstarávanie na 

zabezpečovateľa a dodávateľa nových revíznych činností.  
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vieme vám v tom prípadne poslať link na na ÚVO, kde 

je vlastne cel, kde sú všetky ako keby podmienky tohto 

verejného obstarávania. Je tam, myslím že  

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 Čahojová 

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

podnikov: 

Aj nejaká väčšia rámcová zmluva na obdobie dvoch 

alebo troch rokov. Nie som si teraz úplne istá. Na nového 

dodávateľa. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už asi si to, neviem, či preberie pán primátor.  

Ale ešte s faktickou pani starostka Čahojová k tejto 

otázke zrejme, alebo odpove 

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

Veľmi pekne ďakujem pani Ľahkej za odpoveď. 
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Veľmi pekne by som poprosila, aby ste nám poslancom 

čo najskôr poslali tento link, lebo rada si pozriem tie 

podmienky.  

Ale tá suma mi teraz vyrazila trochu dych. Neviem, či 

ste povedali na rok, alebo na dva, ale je to už milión 

päťstotisíc. Neviem, či s dépéhá (DPH), bez dépéhá (DPH). 

Ale teda, zase táto suma narastá v medziobdobiach.  

Takže, poprosím o ten link a poprosím, všetkým 

poslancom.  

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: 

Môžem ešte jedenkrát (poznámka: nezrozumiteľné slová, 

je počuť hučanie a rušenie zvuku) 

Jednu krátku poznámku k toho te, k tomu.  

Tie revízie síce v minulom, v minulých obdobiach boli 

za menej peňazí a oni sa de fakto (de facto) nevykonávali. 

To, to naozaj vecne, neboli vykonávané. 

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

podnikov: 

My, myslím že je to obdobie troch rokov, lebo tam tá 

péhádé teda pri tej poslednej súťaži vyšla okolo nejakých 

päťstotisíc a teraz tá súťaž je, myslím že, robená na 

obdobie tridsiatich šiestich mesiacov. Takže, preto ten 

nárast. Na tých milión a pol. Že to nie je na obdobie 

jedného roka určite.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže ešte asi ja pokračujem. 

Nech sa páči, s faktickou pani starostka.  

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

Veľmi pekne ďakujem, pani Ľahká.  

Ja som len chcela poprosiť, aby ste nám poslali ten 

link.  

A poprosila by som, ak by to mohlo, bolo možné, keď 

sa o takýchto materiáloch rokuje, aby bol pozvaný aj pán 

riaditeľ Olajoš na takéto rokovania.  

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, ďakujem. Osvojujeme si to.  

Takže, ešte asi pokračujem. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Áno.  

Ja by som mala, tak ako som avizovala, v rámci tej 

faktickej poznámky navrhla tento bod stiahnuť, pripraviť 

nové, nový teda štatút predstavenstva a na najbližšom 

zastupiteľstve ten materiál tak, ako je, schváliť s tým, že 

teda nevypadne ten bod, ktorý pán poslanec navrhol. Bude to 

spochybnené možno aj tým, že vidíte, že asi v Zrkadlovej 

sále by nemohol poslanec takto telefonovať a v podstate 

polovica poslancov má vypnutú kameru. Unikajú potom 

informácie a rozhoduje sa o veciach, ktoré sú zásadné pre 

Bratislavu.  

A keďže tu nie je ani šéf predstavenstva, nevidím 

dôvod, aby sme ne neurobili poriadok a urobili dobrú vec. 

Ja nespochybňujem, že je to dobre pripravené, ale prijali 

sme vo februári, že majú byť štatúty predstavenstva a za 
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okolností, kde posilňujeme predstavenstvo a uberáme 

dozornej rade, tak by tu mal byť predseda predstavenstva, 

aby to vedel obhájiť.   

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. 

Máme tu ale šéfa dozornej rady pána Kuruca. 

Nech sa páči, bolo zopár otázok na vás adresovaných, 

pán starosta. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som si ich tak trošku písal. Bol som viackrát 

vyzvaný, len prihlásený som bol až na konci.  

Ja v podstate za dozornú radu. Dozorná rada zmenu 

stanov schválila deviatimi hlasmi, jeden sa zdržal.  

Ale súhlasím s pani starostkou Aufrichtovou, že, že 

štatút by mal byť vypracovaný. Či už sa dohodneme, že 

štatút bude vypracovaný do ďalšieho zastupiteľstva, ako 
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navrhuje pán poslanec Jenčík, ja by som určite s tým 

súhlasil. Alebo sa to urobí tak, že sa teraz aj táto zmena 

stanov stiahne a bude predložená na ďalšom zastupiteľstve 

spoločne aj so zmenou št, teda s upraveným štatútom pre 

predstavenstvo. Nechám to, samozrejme, na predkladateľov. 

Jedno aj druhé riešenie sa mi pozdáva. A len samozrejme ten 

štatút je potrebný, aby bol schválený čo najskôr. 

Čo sa týka odbornej spôsobilosti, aj to tu bola 

otázka, myslím od pani kolegyne Pätoprstej. Mne telefonoval 

kvôli tomu viackrát pán Petrovič.  

Ja len k tomu toľko, že členov predstavenstva 

vyberalo v transparentnom výberovom konaní odborne zdatní, 

odborne zdatná komisia menovaná pánom primátorom, akých 

členov vybrali, takých sme my zastupiteľstvo schválili. 

A dozorná rada do toho nezasahovala aké, aké školy, alebo 

teda aké, aké právomoci a aké odborné spôsobilosti majú 

členovia predstavenstva.  

Ale čo sa týka tých prevádzkového a výrobného 

riaditeľa, tak tie odborné spôsobilosti, ktoré tam minulý 

rok skonštatovala aj komisia na kontrole z ministerstva 

životného prostredia spĺňa okolo štyridsať zamestnancov. 

A ja ako predseda dozornej rady nemám problém s tým, ak 

člen predstavenstva priamo tú odbornú spôsobilosť nemá. Ak 

to teda niekde v zákone priamo neni explicitne napísané, že 

musí mať.  
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Lebo nie každý člen predstavenstva je menežér 

(manažér), to by sme potom niektorých ministrov nemohli 

mať, lebo nie každý minister je zrovna v tej svojej, má 

prax v tom svojom odbore.  

Takže, to sa týka odbornej spôsobilosti, ale ak je to 

niekde v zákone explicitne povedané, že to musí mať člen 

predstavenstva, okej, ale na toto mala upozorniť potom tá 

komisia, ktorá to vyberala v tom transparentnom výberovom 

konaní.  

Zmluvy na servis.  

Toto my to, samozrejme, veľmi citlivo vnímame ako 

dozorná rada. Čakáme na vyjadrenie ÚVa (ÚVO), lebo však 

viete, keď ÚVO sú odborne spôsobilé osoby na kontrolu, 

dozorná rada, my síce môžme kontrolovať, ale nemáme také 

skúsenosti, ani také odborné znalosti, aby sme vedeli 

prekontrolovať priebeh verejného obstarávania či úplne 

prebehlo v súlade so zákonom, alebo nie. Čakáme na 

vyjadrenie ÚVa (ÚVO) a podľa toho budeme aj ďalej 

postupovať.  

Tak ako povedala pani kolegyňa Ľahká, myslím že to je 

vyhlásené verejné obstarávanie na tri roky v tej sume. 

Péházetka jeden a pol milióna, ale tá péházetka je len 

orientačná, to kľudne môže byť aj vysúťažené za 

osemstotisíc. Je to cez Vestník verejného obstarávania. 
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Takže môže sa prihlásiť akákoľvek firma, firma na 

Slovensku.  

A ešte tá poznámka, že by mal byť pán riaditeľ. Ja 

predpokladám, že teda eee vždy je pán riaditeľ pozývaný. 

Tiež ma to prekvapilo, že pri takomto dôležitom bode pán 

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva tu nie je. ale 

do budúcna by som bol rád, keby všetci riaditelia, keď sa 

bude preberať ich bod, tu boli prítomní. V takomto onlajn 

(online) priestore, myslím že to je bezproblémové, aby boli 

prichystaní. Keď preberáme béveesku (BVS), tak generálny 

béveesky (BVS), keď Dopravný podnik, generálny Dopravného, 

keď OLO, tak samozrejme, MARIANUM a všetko ostatné. 

Takže ja by som bol rád, keby pán primátor, pani 

námestníčka tu boli vždy títo riaditelia prítomní, lebo 

môže vzniknúť veľa otázok, na ktoré potom neviem, neviete 

odpovedať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Áno. 

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

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: 

Ja si to osvojujem. 

Ďakujem pekne, pán Kuruc. 

Ja by som ešte pred tým ako dám slovo na faktické, 

požiadala pána Jenčíka, aby nám poslal ten návrh uznesenia, 

tak ako ho navrhol. Ja si myslím, že je to pre všetkých 

prijateľné. Rieši to do určitej miery. 

Aha, už je tu. Dobre. Pani Pätoprstá už ho má.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak s faktickou pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja vás ešte chcem poprosiť, pán Kuruc, ja som stále 

nedostala odpoveď, akým spôsobom kontroluje dozorná rada 

predaje pozemkov, alebo teda aké, aký má nástroj na to, 

lebo vlastne eee táto funkcia bola dozornej rade zrušená, 

ale jej to stále umožňuje, aby si vytvorila nejaký 

mechanizmus, aby kontrolovala prípadné predaje, nájmy, 

alebo zámeny pozemkov doz, Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti.  
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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: 

Eee. Ďakujem. Ale poďme po rade.  

Pán poslanec Mrva s faktickou a potom bude reagovať 

pán Kuruc. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja súhlasím s tým, čo navrhol eee pán predseda 

dozornej rady vo svojom riadnom príspevku, a to je, aby sme 

materiál teraz nesťahovali. To by bolo zbytočne extrémne 

riešenie. A naozaj, aby bol štatút pripravený na najbližšie 

rokovanie zastupiteľstva. Myslím si, že toto je prijateľné 

pre väčšinu poslancov. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Kuruc,  

nech sa páči s faktickou. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, dozorná rada má kompetencie, aké má. My 

pravidelne raz do mesiaca sa stretávame. Informácie, ktoré 

požadujeme od predstavenstva, tak sú nám predkladané. Ja na 

najbližšiu dozornú radu, ktorú budeme mať v riadnom termíne 

začiatkom júna požiadam aj o materiál, aby nám 

predstavenstvo predložilo koľko nájomných zmlúv 

a prípadných predajov za ostatné dva roky urobili a aby 

predložili takýto informatívny materiál aj do mestského 

zastupiteľstva.  

Ale bol by som rád potom, aby to bolo možno za všetky 

firmy. Lebo však aj ostatné firmy eee hospo pracujú 

s pozemkami, nie len béveeska (BVS).  

Takže, aby sme mali prehľad o všetkých firmách 

zriadené mestom, ako nakladajú s nehnuteľným majetokom. Či 

už nájom, alebo, alebo teda predaj.  

Ale, podľa mne dostupných informácií, za ten rok 

a pol čo sme tam, tak k nejakým zásadným predajom majetku 

neprišlo. Aspoň čo si ja pamätám. Lebo určite by to muselo 

ísť aj cez výbor akcionárov a vidím, že aj pani námestníčka 

prikyvuje.  
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Takže, nemám takú informáciu, že (gong) k tomu 

prišlo. Určite by nás o tom dozornú radu informovali. Ale 

vypýtam si materiál a požiadam generálneho riaditeľa, aby 

ho predložil ako informatívny na (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) materiál do ďalšieho riadneho zastu zastupiteľstva.  

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.  

A ja by som len potvrdila, že ak naozaj máte záujem 

aj mimo zastupiteľstva o akékoľvek informácie, tak sú 

k dispozícii.  

Ja už, Elena, ty už svietiš na červeno. Takže ak ťa 

môžem poprosiť, tak keby si sa už odhlásila.  

A poprosím. 

Ja to áno, ja vyzvem návrhovú komisiu, samozrejme. Ja 

len sa ešte chcem spýtať pani doktorky Ľahkej, že či je 

treba ešte niečo povedať? 

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

podnikov: 

Ja teda, ak môžem za za konateľa, by sme teda navrhli 

ten postup, ako uviedol aj pán poslanec Mrva, že by sa 
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teraz prijala tá zmena stanov tak, ako je navrhovaná s tým, 

že na májové zastupiteľstvo by bol predložený návrh štatútu 

s tým, že vypadne bod 12.16, že podrobnosti týkajúce sa 

činnosti predstavenstva a jeho postupov upraví štatút 

predstavenstva schválený valným zhromaždením. Neznamená, že 

takýto štatút nemôže byť následne prijatý.  

Lebo my inde to, v návrhu stanov sa nehovorí o tom, 

že štatút ďalej už prijatý byť nemôže, prípadne že nebude 

nikdy prijatý.  

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. 

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

podnikov: 

Nemusí si to ovplyvniť nemožnosť toho predloženia na 

tom májovom zastupiteľstve.  

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 Pätoprstá,  
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nech sa páči. 

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

poslankyňa MsZ: 

Keďže pán Jenčík sa nemohol prihlásiť, tak ja vlastne 

dávam za svoju, za seba a bolo by dobré aspoň, aby som to 

prečítala.  

Teda, je ten návrh na zmenu stanov Bratislavskej 

vodárenskej a pán Jenčík navrhol a ja si to teda osvojujem 

vo svojom návrhu, že v materiáli žiada ponechať bod 12.16, 

týkajúci sa štatútu predstavenstva a dopracovať aktuálny 

štatút bévees (BVS), aby bol v súlade s aktuálnymi 

stanovami bévees (BVS). 

Čiže, toto je návrh, ktorý 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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No, mne sa to podarilo až teraz zapnúť.  

Čiže, ja by som len chcel zase reagovať na to, že 

úplne na začiatku eee pani, pani Verony, alebo pani Ľahká 

povedala, že tieto zmeny nemajú výrazný vplyv na chod 

spoločnosti.  

Ja si myslím, že akonáhle nebudú mať štatút 

predstavenstva, má to, má to jednoznačný výrazný vplyv na 

chod spoločnosti, lebo v tom momente sa predstavenstvo 

akoby nemá, nemá prísne kritériá, má len zákonom dané veci, 

ale nemá tie prísne kritériá, ktoré sme im určovali my. Či 

to bola dozorná rada, alebo to boli akcionári, alebo to 

boli zastupiteľstvá.  

Tam sú také veci, ako napríklad, porušenie zákazu 

konkurencie a podobné veci. Tam je všetko špecificky dané 

čo môžu, čo nesmú robiť.  

Čiže, teraz sa tváriť, že však kedykoľvek to 

dopracujeme, no nie. Teraz majú štatút, ktorý je platný 

a iba ho môžu abgreidnuť (uppgrade) (gong), že budú.  

To je, to je celé. Ale keď teraz by sme ho odtiaľ 

vyhodili, my musíme zase prijať zmenu stanov, aby sme to do 

dostali naspäť. A na valnom zhromaždení znova robiť zmenu 

stanov, aby sme mohli prijať štatút.  
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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: 

Takže ja si myslím, že to je, toto je fakt, akože sa 

škrábeme dookola. Ponechajme to tam, prosím vás pekne, 

kolegovia, nech to dopracujú a budeme mať vyššiu kontrolu 

nad, nad týmto transparentným predstavenstvom. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Chcela som len veľmi pekne poprosiť mesto, magistrát, 

aby zosumarizoval celú túto diskusiu a uzavrelo to 

v nejakom formáte, o ktorom budeme hlasovať. A aby aj 
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návrhová komisia vlastne k tomu tak pristupovala, aby jasne 

sa za zadefinovalo, o čom hlasujeme.  

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. 

Eeem, takže teraz je naozaj už čas na to, aby sa 

vyjadrila návrhová komisia.  

Nech sa páči. Dobre.  

Nech sa páči, pán Lenč, máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dostali sme návrh na zmenu textu v materiáli. To 

znamená, že nie v uznesení, ale v materiáli. čiže, v tých 

stanovách, ktoré máte. 

Pani poslankyňa Pätoprstá navrhuje teda zmenu v tom 

materiáli, navrhuje ponechať bod 12.16 a dopracovať 
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aktuálny štatút bévees (BVS), aby bol v súlade s aktuálnymi 

stanovami bévees (BVS). 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa sedem a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.8- Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 

návrh p. Pätoprstej - zmena v materiáli, ponechanie bodu 
12.16 v návrhu stanov 

 

 Prítomní: 41 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ZDRŽAL SA 

T. Palkovič  ZDRŽAL SA D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  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 ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 177 

 
J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Znova poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Dobre. 

Takže, tento návrh sme schválili.  
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Teraz budeme hlasovať o uznesení,  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh stanov 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pros. Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržali sa 

traja a nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsať. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.8- Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia  
 

 Prítomní: 40 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 3 

 
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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 
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návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 

Bratislava, IČO 35850370. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 PERSONÁLNE ZMENY V PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCII MARIANUM - POHREBNÍCTVO 
MESTA BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A pokračujeme ďalej bodom číslo deväť, Personálne 

zmeny v pri, v príspevkovej organizácii  

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

Myslím, že to bolo bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

A keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, tak ja by 

som, ja by som poprosila návrhovú komisiu, aspoň jedného 

člena. 
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Dobre, tak nech sa páči, k bodu číslo deväť nebola 

diskusia, pán Lenč, takže máte slovo ako návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako je 

v materiáli.  

Čiže, po A, sa odvoláva pán Ševeček z funkcie 

riaditeľa a vymenúva sa pán Róbert Kováč do funkcie 

riaditeľa. 

Nech sa páči, môžte o tom dať hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných štyridsať. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.9- Personálne zmeny v príspevkovej organizácii 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 

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

 
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  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 
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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  NEHLASOVAL J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
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: 

Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM - 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
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Uznesenie  
zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. odvoláva 

Martina Ševečka z funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, 

Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, 

dňom 16. 05. 2021. 

 
B. vymenúva 

Ing. Róberta Kováča 

do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 

02 Bratislava, IČO 17330190, dňom 17. 05. 2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 10 DOPAD PANDÉMIE COVID-19 A 
PROTIOPATRENÍ NA FINANČNÚ SITUÁCIU 
DOPRAVNÉHO PODNIKU BRATISLAVA, 
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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 desať. Dopad pandémie koved KOVID 19 

(COVID-19) a prot, protiopatrení na finančnú situáciu 

Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť. 

Toto je s úvodným slovom, tak poprosím asi tiež pani 

doktorku Ľahkú.  

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

dopravy: 

Môžem ja teda, ak Veronika nie je.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, nech sa páči. Pán Jarolín. 

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

dopravy: 

Uhm. Dobrý deň. 
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Takže predložený materiál súvisí s vyplatením 

zálohovej platby ekonomicky oprávnených nákladov za rok 

2020 pre Dopravný podnik, vlastne za účelom čo najskôršieho 

poskytnutia finančných prostriedkov Dopravnému podniku 

vzhľadom na finančnú situáciu spôsobenú výpadkom tržieb.  

Nateraz ide o sumu vo výške tri celá deväť milióna 

Eur, ktorá je plánovaná aj v rozpočte. Následne po 

uzatvorení a odsúhlasení si roku 2020 medzi Dopravným 

podnikom a hlavným mestom príde k vyplateniu aj zvyšnej 

čiastky ekonomicky oprávnených nákladov.  

Treba povedať, že nejde o žiadne finančné prostriedky 

naviac do bežného transferu pre Dopravný podnik, ktoré by 

nejako riešili súčasne výpadok tržieb a v rámci tohto roku. 

Ide len o prostriedky, ktoré vlastne súvisia s nákladmi, 

ktoré Dopravný podnik mal v roku 2020. 

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 za úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

nech sa páči. 

Pán poslanec Buocik,  
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nech sa páči. 

Nepočujeme vás, pán Buocik. Možno mikrofón.  

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

Áno. Dobrý deň. 

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. 

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

Asi nepo, asi ste nepočuli ani nevideli. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie. Nech sa páči, môžete odznova. 

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

Nič som nehovoril, lebo len som si to, len som si to 

spúšťal. 

Eee. Ja tu mám takú eee úvahu v súvislosti s tým, že 

eee eee ten dopad pandémie eee, ten dopad pandémie eee,eee 
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aktuálne teda neexistuje riešenie zo strany štátu, ktoré by 

eee, ktoré by tie vy, finančné výpadky, ktoré súvisia 

s výpadkom tržieb eee eee, eee, eee nejakým spôsobom 

riešili.  

Počuli sme teda o tej pôžičke, eee ktorá oukej, 

myslím že netýka sa to len, netýka sa len Bratislavy, ale 

týka sa to teda aj Žiliny, Prešova a Košíc, že vyzerá, že 

tá pôžička v podstate tú situáciu nerieši. V tom materiáli 

máme uvedené, aké tie celkové výpadky sú.  

Ja na jednej strane rozumiem stanovisku mesta, že 

aktuálne teda eee peniaze navyše tam ešte neposiela, ale 

pokiaľ naozaj tá pomoc zo strany štátu nepríde, tak, tak 

eee v konečnom dôsledku tam tie peniaze eee mesto bude 

musieť poslať.  

Tá úvaha smeruje k tomu, eee, že možno doplniť to 

uznesenie nejakým, tú prvú časť uviesť ako bod A a tú, 

a uviesť a dať, doplniť to uznesenie bodob bé (B), že niečo 

v tom zmysle, že mestské zastupiteľ bra, mestské 

zastupiteľstvo eee hlavného mesta SR Bratislavy eee si 

dovoľuje požiadať eee ministra financií, respektíve vládu 

SR o prehodnotenie stanoviska, o prehodnotenie stanoviska 

k k neposkytnutiu finančnej, finančnej náhrady eee, 

finančnej náhrady súvisiacej s dopadmi pandémie KOVID 19 

(COVID-19) eee na finančnú situáciu Dopravného podniku. 
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Priznám sa, že eee, priznám sa, že tento eee, tento 

nápad eee eee, tento nápad prišiel teraz, takže som to 

neprerokoval ani s pánom primátorom, ani sme sa o tom 

nerozprávali eee na grémiu, eee skôr teda dávam takúto 

úvahu, či by sa kolegovia poslanci k takémuto niečomu eee 

pripojili. Prípadne ako otvorenie tej debaty. 

My to, samozrejme, môžme urobiť nie priamo na 

zastupiteľstve, môžme to urobiť aj nejakým otvoreným 

listom, eee ktorý, ktorý bude zaslaný eee, ale keďže 

prerokovávame tento bod, kde priamo vidíme, že aké sú 

dopady KOVIDu 19 (COVID-19) na fungovanie Dopravného 

podniku. V zásade je to, je to najzásadnejší finančný dopad 

eee, ktorý KOVID 19 (COVID-19) má na fungovanie Bratislavy. 

Tak teda mám takúto úvahu.  

Ale otváram týmto debatu. 

A možno sa opýtam, lebo ja som tu teraz chvíľku 

nebol, pán primátor je teraz niekde mimo, hejže? Lebo možno 

by ma  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

zaujímal jeho názor. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

pán primátor je tu.  

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

Bratislavy:. 

Nie. Pán primátor je stále tu, počúva, aj keď  

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

Vynikajúce. 

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

Bratislavy:. 

Táňa, tak ja počúvam celé zastupiteľstvo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Áno. Do do dobre. To sa, to sa teším.  
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No. Takto ako som otvoril tú debatu eee, eee že čo si 

o tomto návrhu myslíte?  

Ďakujem pekne. 

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

Bratislavy:. 

Pán Buocik,  

môžte ešte raz zopakovať dvoma vetami ten návrh?  

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

Ten návrh by znel, že mestské zastupiteľstvo eee eee 

hlavného mesta SR Bratislavy si dovoľuje požiadať 

ministerstvo financií o prehodnotenie stanoviska k eee 

k riešeniu dopadov pandémie KOVID 19 (COVID-19) na finančnú 

situáciu Dopravného podniku Bratislava. 

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

Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem za podporu.  

Problém je, že, že, akože, viete že ja som sedel že 

s premiérom hodinu a pol, odborári štrajkovali, všetko 

proste sa riešilo on. Nimi to nijakým spôsobom nepohlo.  

Ja som poslal dva listy poslancom národnej rady, 

ktorí sú zároveň poslanci mestského zastupiteľstva, aby mi 

s vládou pomohli, to sú všetko koaliční poslanci, bohužiaľ, 
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nijakým spôsobom nez nevedeli ovplyvniť tie rozhodnutia, 

alebo neviem, či ovplyvňovali, nijakým spôsobom 

neovplyvnili to rozhodnutie. Oni nedovolia, aby prvú pomoc 

schválenú Európskou komisiou mohli čerpať eee firmy alebo 

podniky vo verejnej správe.  

My sme im to celé nachystali, mali sme vymyslenú 

schému ako mohli dať výnimku. Tak ako materským škôlkam 

dali výnimku, mohli dať aj nám výnimku, tak aby to nebolo 

nejaké veľké čerpanie, bolo by to sedemnásť miliónov 

dokopy. Bratislava mohla čerpať maximálne desať, čiže bola 

by si deväť celá niečo, ostatné tri podniky by boli 

pravdepodobne max sedem miliónov dokopy. Vláda to nebola 

ochotná urobiť. A my teraz ko, ideme dať sťažnosť na 

Európsku komisiu. To je to, čo aj bolo medializované, čo 

viete.  

Myslím si, že môžme urobiť také gesto ako 

zastupiteľstvo, keď to urobíte, budem rád, ale myslím že 

Bratislava je veľmi mimo ich radaru. A to, aký je s, aká je 

situácia v Dopravnom podniku v Bratislave, ich, ich naozaj 

hlboko netrápi.  

Takže, takže toto len aby ste mali nejakú realitu.  

A teda musím poďakovať premiérovi, že so mňou naozaj 

sedel hodinu a pol a nechal si to celé vysvetliť, ale, ale 

ľudia aj okolo neho proste nijakým spôsobom.  
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Majú pocit, aby ste to chápali, majú pocit, že 

Bratislava je bohaté mesto a že to nepotrebuje. Toto bol 

jeden z hlavných argumentov.    

Takže, že sú zadlženejšie, zadlženejšie obce a štát 

je zadlženejší.  

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. Matúš   V a l l o , primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Okej.  

Takže, ďakujem pekne Táňa, ja to zoberiem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja, ja ešte iba, prosím ťa, ti pripomeniem, alebo 

teda pána Buocika chcem poprosiť, aby nám to poslal 

písomne. Potrebujeme pre návrhovú komisiu. Dobre? 

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

Robím na tom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Super. 

Poďme ďalej v diskusii. 

Ďakujem, pán Buocik. 

Monika Debnárová. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len chcela podporiť práve aktivitu pána 

primátora, pretože viem, že okolo toho veľmi veľa behal, 

veľmi veľa riešil. A my sme dokonca aj ako členovia 

dozornej rady mu poslali podporný list práve, ktorý 

zohľadňoval všetky tieto veci a kde upozorňoval na tú 

diskrimináciu, ktorá sa deje vo vzťahu k Dopravnému podniku 

a takisto samozrejme, že aj k nášmu mestu, pretože patríme 

medzi štyri mestá, ktoré majú svoje vlastné dopravné 

podniky a kde vôbec absolútne nedochádza k nejakej ako keby 

som povedala pomoci zo strany štátu. Pomáha štát všetkým 

súkromným dopravcom, pomáha všetkým možným, okrem 
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Bratislavy, samozrejme. No a toto práve má aj dopad na 

rozpočet.  

A myslím si osobne, že bolo by dobré, keby si aj 

ľudia vonku uvedomili, že tento prístup akože celkovo vlády 

ku Bratislave, si myslím, že nie je košér, nie je 

v poriadku. A mali by to prehodnotiť, pretože na to 

doplatia Bratislavčania.  

A skutočne viem, že pán primátor veľmi bojoval práve 

za toto, aby sa to riešilo. A má moju plnú podporu aj 

naďalej. A pokiaľ bude treba, tak naozaj skutočne nemám 

problém sa pridať v ďalšej takejto iniciatíve, aby sme 

nejakým spôsobom vyvolali tlak na vládu, keďže nám nepomáha 

to, že aj medzi nami sedia poslanci národnej rady. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Áno. Ja sa k tomu chcem vyjadriť aj ako členka 

dozornej rady. 
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V podstate je rozumné, že sa, že mesto vyvinulo 

maximálnu iniciatívu v tom, aby sa k takejto podpore 

dostalo. Ale takisto štát má svoje povinnosti a má svoje 

práva rozhodovacie. Keď sa rozhodne (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) šťažnosť, tak ju treba podať určite 

za stranu mesta. 

Ale pre vysvetlenie poslancov. Ja som sa informovala 

ako členka dozornej rady prečo takto vlastne sa 

postupovalo. A naozaj dlhy štátu sú ďaleko väčšie ako dlhy 

Bratislavy. A teraz si predstavte, že vy požadujete, aby 

vám niekto dal bezúročnú pôžičku, keď má väčšie dlhy ako vy 

sám.  

My sme obyvatelia takisto ako mestských častí, tak 

hlavného mesta, ale sme aj Slováci a tie dlhy, ktoré by nám 

teraz štát odpustil, budeme platiť takisto z našich daní. 

Je to úplne jedno, že či to bude teda cez záchranu 

Dopravného podniku, alebo cez zvyšovanie dépéháčiek (DPH), 

alebo iných poplatkov.  

Proste to treba vnímať tak, že štát je nejakým 

spôsobom hierarchicky rozdelený. A keď mu to vyšlo, že 

tieto mestá.  

Ja som presvedčená o tom, že to, čo pán primátor 

naznačil, je možno práve bývalý finančný poradca aj Starého 

Mesta. My sme mali prehľad o tom v ako, ako je, ako je 
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finančná schopnosť, alebo finančná kondícia mesta, pán 

Klimek pôsobil ako finančný poradca na Starom Meste, robili 

sme rozbory, analýzy. My vieme presne v akom stave sú 

kondície, aká je kondícia hlavného mesta, ktorý má na 

Rezervnom fonde okolo dvadsať miliónov. A vieme, že pred 

dvoma rokmi vláda, ktorá je konzistentná, to treba vládať, 

vnímať ako vládu Slovenskej republiky, hlavnému mestu 

odpustila cez dvadsaťpäť miliónov. 

Takže štát nie je úplne že otočený chrbtom 

v Bratislave.  

Pán primátor krásne vyjednal s vládou v podstate 

odpustenie pôžičky, ktorá súvisela s es ká presom (SK 

PRES), teda predsedníctvom a neni to také čiernobiele, ako 

to vyzerá.  

Ja si myslím, že je to ťažké. Úplne chápem aj 

primátora. Nech skúša ha, za mesto, hájme si tie práva za 

mesto, ale výsledok bude určený naozaj teda možno komisiou 

európskou a uvidíme. 

Takže toto som chcela iba povedať, že nie je to také 

úplne jednoduché, myslím. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musím povedať, že súhlasiť s pani starostkou. Tie, 

tie jednania boli ako keby otvorené, korektné. Nebola to 

žiadna zákopová vojna. Proste, vypočuli nás, dali nám čas, 

aby sme si povedali svoje. Takže to bolo v poriadku. 

Čo mne na tom nesedí, iba posledná vec, ale, Zuzana, 

súhlasím s tebou v podstate v tom, že, že naozaj to bolo, 

tá vláda sa nás ako keby nekopla do zadku, ale nás normálne 

vypočula a bavila sa s nami a to je dobré.  

Čo je na tom perfídne, podľa mňa, že najbohatší 

Slovák, ktorý vlastní Slovak lajns (lines) väčšinovo, tie 

peniaze môže čerpať na Slovak lajns (lines). 

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

Je to nefér, no. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Mesto, ktoré má obrovské finančné problémy dlhú dobu, 

ich nemôže čerpať, hej.  

Takže, toto je nefunkčná schéma, podľa mňa. Alebo 

neni, neni to v poriadku. 

Nech sa páči, poďme ďalej. 
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S fak, s faktickou pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Mne sa zdá byť veľmi neférové aj z ekonomického 

hľadiska argumentovať v prípade finančnej kondície 

a prípadnej zadlženosti mesta eee dlhom štátu ako takého. 

Sú to dve dosť odlišné veci aj z ekonomického hľadiska.  

Takže, ja by som bol veľmi rád, aby tento argument 

u len tak nevisel vo vzduchu ako niečo absolútne prijaté, 

lebo to tak z môjho pohľadu nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

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

Ďakujem. 

Ja sa len budem zase opakovať. 
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Áno, na jednej strane to, čo odznelo tu z úst pani 

poslankyne a starostky pani Aufrichtovej, áno, toto chápem. 

Aj ja nehovorím, že sú nejaké nekorektné jednania v rámci 

vlády. Ja vidím naozaj tú ústretovosť. Ale tá ústretovosť 

končí tým, že vlastne v podstate naozaj si zrejme asi len 

vypočujú, aké máme problémy. Neriešia sa.  

Ja si myslím a stále budem apelovať na to, že je to 

diskriminačné voči Bratislave a voči ostatným teda trom 

mestám, ktoré majú dopravné podniky. A za tým si stojím.  

A pokiaľ sa toto nevyrieši, tak naozaj na to doplatia 

len Bratislavčania. Samozrejme, že aj Žilinčania, 

Košičania.  

Takže, ja toto si myslím, že je dosť dôležitá vec, 

ktorá by sa mohla dostať do tých uší a mohli by to naozaj 

prehodnotiť, že prečo práve tieto štyri mestá. A preto, 

prečo tieto štyri podniky dopravné nemajú také výhody ako 

majú súkromní prepravcovia.  

Takže my vlastne dávame peniaze ako štát súkromným 

firmám a (gong) naše vlastné si ne nechránime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Mne je táto iniciatíva pána Buocika celkom sympatická 

a chcem navrhnúť, či by sme toto uznesenie nepresunuli do 

bodu Rôzne s tým, že, že by sme možno v rámci nejakých 

predsedov klubov sa dohodli, ako by, ako by takéto 

uznesenie apelačné smerom na vládu mohlo vyznieť s tým, že 

teda predkladatelia by mohli byť všetci predsedovia klubov 

a teda plus pán Buocik ako iniciátor.  

Lebo mne by sa, napríklad, potom páčilo, ak pôjdeme 

touto cestou, tak tam do toho uznesenia,  do tej výzvy 

naozaj zapojiť silný apel, že žijeme v časoch klimatickej 

krízy, kedy dobrá a spoľahlivá hromadná doprava je pre nás 

absolútne kľúčová. Hlavne pre veľké mestá. Bez nej, proste, 

to tu neprežijeme. A to je nám jasné každému. 

Nedávno sme čelili situácii, kedy vlastne vláda 

chcela nariadiť aj Dopravnému podniku Bratislava, teda nie 

len nášmu, aby nejakým skupinám obyvateľstva umožnil 

cestovanie zadarmo bez nejakej spravodlivej kompenzácie.  
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Ja, ja by som bol naozaj rád, keby eee zaznel hlas 

zastupiteľstva a myslím si, že teda zaznel aj veľmi výrane 

hlas mesta prostredníctvom primátora a možno aj akože bude 

fajn, ak zaznie aj zo strany zastupiteľstva.  

Ale aby naozaj bolo zdôraznené to, že tá funkčná, 

spoľahlivá a podporovaná hromadná doprava je jedným a nie 

že z kľúčok k riešeniu, ale je i na, je, je, je na je 

povinnosťou tohto štátu aj nás ako poslancov eee i ju 

zabezpečiť, aby sme eee proste zabránili eee naozaj 

smrteľným následkom klimatickej krízy, ktoré sú, podľa mňa 

aj hro horšie ako následky súčasnej pandémie. Len žiaľ, 

proste, nenastupuje to tak rýchlo. 

Tak chcem poprosiť pána Buocika, že ak teda trvá na 

tomto uznesení k tomuto bodu, či by nebolo teda vhodné ho 

presunúť do bodu Rôzne a teraz si dajme k tomu cez 

prestávku ten text nejako utriasť spoločne. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Poďme ďalej. S faktickou pani Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Veľmi prosím pána Buocika, aby toto prijal tento 

návrh.  

A určite by sa tam malo spomenúť, že štát by mal 

plniť svoju víziu Slovenska na roky dvadsať, tridsať aj vo 

veci presunúť na verejnú dopravu, pretože tie zácpy, ktorá 

máme teraz v Bratislave sú dôsledkom eee v podstate 

pandémie, kde všetci chodia autami a ako keby vrátiť sa 

späť do tej mestskej hromadnej dopravy je veľmi vážny 

problém.  

Čiže, odvolať sa aj na úplne konkrétny dokument, 

ktorý prijala vláda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja  sa musím len takto verejne akože vyjadriť k tomu, 

že som z toho smutný, že táto vládna koalícia skutočne, 

akože, sa zaradila týmto svojim prístupom do radu tých 
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koalícií, ktoré tu boli doteraz za desaťročia, ponižujú 

Bratislavu a dávajú ju na per na perifériu, že však nech sa 

starajú a a naozaj je vždycky ako taká popoluška tých, tých 

politických rozhodnutí. Či pred tým to bolo za mečiarovcov, 

alebo za smerákov a v súčasnosti, keď si to uvedomujeme, 

tak tu nejde, že Slovensko a a Bratislava. Tu je jasná 

diskriminácia štyroch veľkých miest.  

Päťdesiat iných miest túto podporu dostalo na verejnú 

dopravu a my nie za s odôvodnením, že však sme bohatí. Ale 

to, tak takáto argumentácia sa nepoužívala pri tých ďalších 

päťdesiatich miest. Tam sa urobila tá podpora tej hromadnej 

verejnej dopravy. 

A, a nemôžem prijať takéto veci, že, že, že oni sa na 

to pozerajú, ako máme my peniaze. Ale tu ide o, o predsa 

o ro rovný prístup ku každému. A týmto spôsobom sa nám 

potvrdilo, že táto vládna koalícia to myslí opäť 

s Bratislavou nie celkom rovne, rovnostársky ako voči 

druhým.  

Takže, takže ja som z toho len smutný a, a my ako 

dozorná rada sme takýto podporný list už napísali. Žiadali 

sme a nemá to logiku toto vysvetlenie. A môž môžme tu 

argumentovať hocijakými číslami, proste buď tie mestá majú 

na to právo, alebo nemajú. A keď nemajú, tak to neplatí 

taký argument, však vy máte viac. No tak, asi preto, že 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ááách.  

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

Nemôžem, nemôže s týmto súhlasiť. Je to veľmi 

nekorektné a diskriminačné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Vážení, v 

šak poďme, poďme, nemusí, poďme sa hýbať ďalej, 

dobre? Poďme na to. Vieme asi o čom sa bavíme.  

Pani Aufrichtová. Pani starostka,  

nech sa páči. 

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

Matej Vagač,  

nemáš správnu argumentáciu. Iné mestá to nedostali. 

Žiadne mesto to nedostalo. Dostali to súkromné podniky, 

ktoré platia štátu dane. Obce štátu dane neplatia. 
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Keby sme mali mestskú dopravnú eee teda emhádé (MHD) 

súkromné, tak dostane Bratislava úplne rovnako ako všetky 

ostatné mestá.  

Tým, že štyr štyrom veľkým mestám vyšlo lepšie mať to 

ako podniky, ktoré sú mestské. Majú možnosť aj ostatné eee 

mestské, mestá veľké mať zavedené parkovacie politiky, 

ktoré vedia robiť výnosy proste v desiatkach miliónov. 

Mestá sa vedia proste tiež svojim spôsobom správať nejako 

trhovo.  

A to, že teraz táto situácia nastala je nemilá. Ja si 

strašne cením, že pán primátor to proste priznal, že aspoň 

ne nejakú logiku to rozhodovanie štátu má a nie je to vôbec 

robené smerom, just smerom k Bratislave, je to prístup 

k tomu, že tých prostriedkov verejných je málo a tie, keď 

budú proste pôžičky, ktoré budú nenávratné, veď oni nám 

ponúkli (gong), to povedzte, pán primátor, že ponúkli 

pôžičku aj desať, aj dvadsať miliónov, ktorá bude ale 

vratná.  

My sme dostali na es ká pres(SK PRES) Staré Mesto, 

napríklad, pôžičku na obnovu ciest, pretože keď tu bolo 

predsedníctvo, bolo treba dať mesto do poriadku, dostalo 

pôžičku vratnú aj hlavné mesto. Hlavnému mestu sa odpustilo 

splácanie. My ju budeme splácať normálne. Staré Mesto každý 

rok odkladá, aby mohol splatiť spred piatich rokov pôžičku. 

A robíme to normálne zodpovedne a neplačeme.  
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Mne to pripadá, že sme mesto, ktoré plačká, nevie si 

zabezpečiť to, čo má. A keď dostane dar, tak ešte zaň neni 

ani vďačné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Tak to už musím zareagovať.  

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

Tak reagujme, no akože. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj keď, vážené poslankyne a poslanci, že vieme, o čom 

sa bavíme. Môžme každý. Každý dostane slovo, ale nemá 

význam sa tu akože o tom točiť, hej. každý má svoj na to 

názor. Povedzme si to.  

Nie sme mesto, ktoré plačká. Ja budem vždy bojovať za 

každé euro pre Bratislavu, to chcem povedať. Pôžičku, ktorú 

nám ponúkli, je nám úplne zbytočná a komerčné banky nám 

vedia ponúknuť pôžičku, ktorá je skoro na úrovni tej bez 

úverovej ako nám oni dávajú. A okrem iného tá pôžička sa 

nám ráta do dlhu. Takže, my dlh máme veľmi vysoký ako 

viete, kvôli pandémii. Takže v momente, keď si tú pôžičku 
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od štátu zoberieme, štát nám dá pokutu za to, že máme 

vysoký dlh.  

To znamená, že poďme, poďme asi ďalej. A poďme sa 

o tom ďalej baviť.  

Pán poslanec Cmorej.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

No mňa príspevok pána poslanca Vagača ma prinútil, 

aby som sa pripojil do tejto (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) diskusie aspoň krátkym príspevkom, keďže som aj 

poslancom národnej rady, tak (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) mi to také aj trošku hlúpe tu len mlčať.  

A ja teda na jednej strane úplne rozumiem aj postoju 

ministra financií bývalého a teraz už premiéra, alebo aj 

nového ministra financií a na druhej strane chápem, že pán 

primátor musí bojovať o peniaze pre hlavné mesto a taktiež 

to chápem.  

Keby to bolo na mne, tak tých sedemnásť miliónov, či 

koľko to je? Nie. Či tých desať miliónov, či koľko to je, 

tak hlavnému mestu dám. Na mne to neni.  
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Ale chcel by som teda pánovi Vagačovi odkázať, že to, 

ako sa štát správa k hlavnému mestu, tak to ja pevne dúfam, 

budeme hodnotiť až po štyroch rokoch. Čaká nás tu 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) teda plánujú nejakú tú 

komunálnu reformu, zmenu financovania samospráv.  

Takže myslím si, že neni fér hovoriť, že (gong) iné 

mestá dostali a my sme nedostali, keď napríklad iné mestá 

nemali odpustené  nejaké dlhy. Ako tu odznelo, nám niečo 

odpustili. Takže ja myslím, že bolo by fajn, keby sme sa 

tak vyvážene vyjadrovali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Súhlasím s pánom poslancom Cmorejom. Určite ako keby 

ne nám záleží na spolupráci so štátom. Bez spolupráci 

dobrej so štátom veľa vecí nevieme robiť. A a nemám zatiaľ 

naozaj pocit, že by oni ako keby Bratislavu nejak 

ostrakizovali kvôli tomu, že je to Bratislava. Sko skorej 

je to, ako by som povedal, že majú iné problémy. Alebo 

neviem, proste. Ne ne neviem. Ne ne mmm, pochádzajú z iného 

sveta. Nerozumejú tomu komunálu ako keby. Ne ne nevedia sa 

v ňom. O tom sa môžme pobaviť inokedy. To neni niečo, že 

čo. 
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Ale súhlasím s pánom Cmorejom. Budeme súdiť, budeme 

súdiť po ďalších rokoch.  

Pán pos, starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len v prvom rade, keď teda hovoríme 

o nespravodlivom, nespravodlivosti Bratislavy voči zvyšku 

Slovenska, možno by sme si tiež občas v rámci 

spravodlivosti v rámci mestských častí to mohli pripomenúť 

keď sa niečo rieši. Len tak na margo. Lebo občas mi to 

nedá.  

Druhú vec, ktorú by som chcel podotknúť. Áno, 

bezúročná pôžička, ja teda neviem ako, áno, za započítava 

sa do dlhu a ale pamätám si, že niektoré mestské časti 

brali teraz neni dávno pôžičky a teda neboli blízke nule, 

hýbali sa relatívne pol percenta a vyššie. Ja teda, my 

zatiaľ nemáme žiadnu potrebu momentálne brať pôžičku, ale 

myslím si, že aj na, aj ne, aj návratná pôžička bezúročná 

je, je slušná ponuka.  

A úplne v poslednom je, naozaj sa veľmi ťažko súdia 

ostatní. Ja teda neviem posúdiť, ako samozrejme, primátor 

robí, podľa mňa, výbornú robotu v tom, že sa snaží a že sa 

snaží získavať peniaze. Však je to proste (gong) dôležité, 
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ale ja by som možno poprosil, keby niekto na hlavnom meste 

dokázal vypracovať tú analýzu, z akého dôvodu je Bratislava 

tretím najbohatším regiónom v Európe, lebo mne to stále 

nejak nejde do hlavy. Už som si to niekoľkokrát brával, že 

by som si to nejak spočítal, že ako k tomu niekto prišiel  

Lebo to je, podľa mňa, nezmysel.  

Ja teda, ak sme tretí najbohatší región, alebo teda 

región v Európe, mňa by len zaujímalo, kde tie peniaze sú, 

lebo teda ja ich nikde nevidím. A teraz som už mestským 

poslancom, nejakú dobu starostom, nejakú chvíľu aj 

petržalským, takže len možno či by niekto nevedel spočítať, 

že kde tie peniaze sú, vďaka ktorým sme teda tretím 

najbohatším regiónom v Európe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Iba k tomu poviem jednu vec.  

K tomu, tam sú rôzne metódy toho výpočtu ako sa 

vypočíta, ktorý región je ako na tom. Ale jedna veľmi 

dôležitá vec je, sú tam priemerné platy a rôzne tieto 

ukazovatele, firmy, ktoré koľko daní platia a všetko veci, 

ktoré sa netýkajú Bratislavy nejakým spôsobom. 

To znamená, že vy, my tu  máme veľa ľudí s vysokými 

platmi, máme tu firmy, ktoré robia veľké obraty a veľa 
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zarábajú, rôzne nadnárodné spoločnosti, ale to sú presne 

veci, ktoré obchádzajú Bratislavu. Hej?  

Takže keďže, keďže je jedno koľko peňazí ľudia za 

v Bratislave zarobia. Však, Jano, ty to vieš lepšie ako ja, 

celé tie výpočty, všetko to ide do jedného mešca, z ktorého 

sa to delí podľa toho vzorcu a z právnických osôb nemáme 

žiadne peniaze.  

Takže, že áno. Bratislava je v tabuľkách bohatý 

región, ale nie je to bohaté mesto. 

Pán poslanec Záhradník. 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegovia, mnoho bolo povedané. Ja si myslím, že by 

sme si mali zachovať taký vecný tón naozaj v tejto 

diskusii. Ten samotný materiál, o ktorom máme teraz hovoriť 

je, že sa ako mestské zastupiteľstvo pomôžeme Dopravnému 

podniku. To je veľmi dôležité teraz podporiť.  

A samozrejme, tá iniciatíva, o ktorej hovoril kolega 

Buocik, že by sme, teda ak pán primátor povie, že by to 

bolo nejakým spôsobom užitočné, aby sme uznesením 

zastupiteľstva ho podporili v tých rokovaniach, tak si 
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myslím, že by sme to v bode Rôzne mohli, mohli urobiť vo 

forme, ktorá, ktorá bude akceptovateľná. 

My už sme pred rokom hovorili na zastupiteľstve, že 

Dopravný podnik sa môže stať vzhľadom na kovidovú situáciu 

takým najväčším problémom ako mesto môže zvládnuť práve tie 

výpadky tržieb. Tá situácia sa ešte zhoršila tou druhou 

vlnou. To znamená, že ak je ten odhad výpadku tržieb na 

úrovni dvadsaťpäť miliónov euro, tak jednak je to 

objektívne nezavinené Dopravným podnikom. To znamená, že 

nemalo by to tak ako keby byť interpretované, že zle 

hospodári, alebo nie efektívne hospodári. To je naozaj 

objektívny fakt. Nezavinená situácia.  

A myslím si, že dvadsaťpäť miliónov je tak veľká 

suma, ktorú budeme musieť nejakým spôsobom kompenzovať tomu 

podniku, čo je. O tomto ešte asi budeme hovoriť na nejakých 

ďalších zastupiteľstvách.  

Ja som to teda pochopil tak, že mesto Bratislava 

nechcelo plnú kompenzáciu od štátu. Tak to, myslím, pán 

primátor povedal. To znamená, že chceli sme sa nejakým 

spôsobom ako mesto podieľať na kompenzácii, lebo chápeme, 

že tá situácia je aj pre štát zrejme zložitá, ale naozaj 

nie celkom rozumiem tej diskriminácii, že mestské dopravné 

podniky nie, vôbec nie a súkromní prepravcovia áno. Lebo 

všetci realizujú výkony vo verejnom záujme. Všetci boli 
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nejakým spôsobom kovidom zasiahnutí. Tie výpadky tržieb 

majú všetky dopravné podniky.  

Takže, myslím si, že našou povinnosťou je prioritne 

chrániť záujmy mesta. rozumiem situácii štátu, ale nie je 

to úplne naša starosť. O to sa majú starať zodpovední 

predstavitelia štátu.  

Takže ja by som sa naozaj takisto prihováral, ak je 

to rozumné a pán primátor povie, že je to rozumné, tak 

môžme ho podporiť v nejakej forme uznesenia tak, aby to 

nebolo len názor ako keby primátora, ale aby bolo cítiť, že 

má aj podporu mestského zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Absolútne súhlasím s kolegami. Takisto sa pripájam 

k tomu. 
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Mne nedá len nespýtať sa, alebo teda nepoložiť takú 

otázku do pléna. Keď už sa šetrí, a teda snaží sa Dopravný 

podnik šetriť maximálne ako vie, zákaz vychádzania je po 

dvadsiatej hodine, dneska už po dvadsiatej prvej hodine, 

ale stále je zákaz vychádzania a autobusy, električky 

premávajú podľa štandardných grafikonov. To mi príde ako 

fakt zbytočné. Nerozumiem tomu, že prečo to tak je? A či aj 

v tejto veci sa nedalo niečo robiť? To by som niekedy rád 

počul odpoveď. Nemusíte ani teraz. Len to, len mi to leží 

na srdci. To som musel povedať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ďakujem za otázku.  

To je častá otázka, ktorú dostávame. Pripomeniem iba 

jednu vec. Grafikony sú upravené. A dáme vám úplne presne. 

Bude.  

Takto že. Aby som som začal. Že chystajú sa 

prezentácie všetkých mestských firiem a ich vedení pre 

poslancov. Bude to pre poslancov, aj pre verejnosť. Začne 

to béveeska (BVS), pojde sa cez OLO a cez všetky mestské 

firmy.  
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Takže bude možnosť ich riadne pro pogrilovať v takom 

v podstate uzavretom prostredí. A bude to čoskoro.  

Ale dobrá je, toto je dobrá otázka. Veľa ľudí sa nás 

to aj pýta. Po dvadsiatej je veľa ľudí, ktorí, ktorí stále 

majú nejaký, nejakú, nejaký spôsob výnimky, kedy po 

dvadsiatej môžu ísť a niektorí z nich chcú použiť emhádé 

(MHD), aj keď je to strašne málo ľudí a je ten grafikon 

upravený. 

Čo chcem iba povedať, že náš Dopravný podnik šetrenie 

za posledné dva roky s výhľadom na do konca tohto roku je 

na úrovni devätnásť miliónov. Takže, oni si naozaj odmakali 

páni a robia čo môžu.  

Všetko vám ukážu. Sú to po, konkrétne cifry na 

konkrétne veci, ktoré, ktoré kde sa ušetrili peniaze, 

zachránili a efektne, efektívnejšie sa obstaralo a tak 

ďalej.  

Takže naozaj že máme v tomto čisté svedomie. Ale áno, 

toto je vec, ktorú, ktorú, myslím že vám veľmi radi 

zdôvodnia prečo sa jazdí týmto spôsobom. 

Pome ´dalej. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa os, vopred budem musieť ospravedlniť, lebo 

nebudem vedieť počkať na vaše faktické, ak teda nejaké 

budú, lebo musím utekať na výbor. Takže hodinu nebudem.  

Ale snažil som sa prihlásiť faktickou, ale nešlo mi 

to.  

Treba určite povedať, naozaj Dopravný podnik spravil 

z môjho pohľadu veľmi veľa naozaj šetrením financií, 

obmedzil prevádzku, samozrejme, prispôsobil teda práz, 

skombinoval prázdninový režim s víkendovým.  

Áno, zákaz vychádzania je po nejakej dvadsiatej 

hodiny, ale však samozrejme, je aj cesta domov, hej. takže 

v podstate keď je niekto do ôsmej v práci, alebo teda aj 

rôzna kritická infraštruktúra, takže pre nich fungoval ten 

Dopravný podnik.  

Čo sa týka pani Aufrichtovej, pekne naozaj popísala 

ako aj štát odpustil aj nejaký teda v minulosti nejakých 

dvadsaťpäť miliónov pre mesto Bratislava. Ja som sa snažil 

naozaj párkrát zorganizovať stretnutie s ministerstvom 

financií. Párkrát som bol naň, na ňom za účasti pána 

primátora.  
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Treba si ale aj povedať, lebo teda zaznelo tu mnoho 

do vás, kolegovia, a teda že ako je štát zlý a ak ako teda 

je všetko, všetko teda v neprospech Bratislavy. Ale keď som 

sa bavil s ministrom financií, teda s bývalým ministrom 

financií, momentálne s premiérom, tak zaznela tam zaujímavá 

diskusia, ktorú mi on povedal, že teda okej, všetci šetria, 

ja žiadam od hlavného mesta Bratislava, aby ukázala ako 

šetrí. A teraz nechcem byť osobný a nechcem sa nikoho 

dotknúť, ale napríklad, začnime, to je citlivá téma možno, 

plat primátora sa neznižoval hej, je vysoký, je minimálne 

na úrovni premiéra.  

Čo sa týka zamestnanci plus, mínus o dvestopäťdesiat 

zamestnancov navyše a teda rôznych dohodárov opro oproti 

predchádzajúcemu primátorovi.  

Napríklad, je záujem kúpiť o za okolo dvadsať 

miliónov eee nové autobusy z vlastných zdrojov, čo teda mňa 

prekvapuje, keď dnes sa dajú naozaj žiadať, alebo teda 

uchádzať o rôzne eurofondy.  

Myslím si, že našla sa, našiel sa potom nejakým 

spôsobom kompromis a to bola tá pôžička. Ja si nemyslím, že 

to je zlá.  

S pánom Buocikom súhlasím. samozrejme, určite túto 

podporu, teda ak to bude treba, podpísať, alebo tiež sa 

budem snažiť iniciovať o to, aby naozaj opäť sa spravilo 
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stretnutie a začali sme konštruktívne diskutovať, kde príde 

aj mesto Bratislava, a teda ukáže svoje úsporné opatrenia. 

Poďme sa naozaj o tom baviť, lebo je to tak dôležitá téma, 

aby sme naozaj momentálne keď sa uvoľnia opatrenia, čo 

najviac ľudí vedeli do tých autobusov prijať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľte mi zareagovať, keďže bola reč o mne.  

Ďakujem, že ste spomenuli môj plat. Dostanem zopár 

mejlov (mail), kde ma ľudia budú chcieť zabiť a celú moju 

rodinu. Veľmi dobre.  

Možno by sa mohlo šetriť tak, že štát môže šetriť 

tak, že poslanci národnej rady si znížia plat každý 

o stovku. To bude úžasné ušetrenie, tak isto ako s mojim 

platom.  

Čo chcem povedať je to, že, a to je dôležité, že 

neakceptujem, aby ste to chápali, aj pán poslanec  Krajčír, 

že my nejdeme akceptovať Bratislavu ako mesto, ktoré je 

slabé a ktoré akože má svietiť a upratovať ulice a to je 

celé. Akože, s týmto my, s touto rétorikou, ktorá, ktorú, 

ktorú áno, ktorá tam zaznela aj zo strany štátu, my sa 
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nejdeme nijakým spôsobom zmieriť. A nemyslím si, že to je 

správne.  

A to je možno to, o čom som hovoril, že táto vláda 

nemá pochopenie pre ten komunál. Bohužiaľ, aj keď mi to je 

ľúto. A stále tvrdím, že máme dobré vzťahy a usilujeme sa 

mať dobré vzťahy. To, akým spôsobom si rozhádali za 

posledný rok starostov a kompletných komunálnych činovníkov 

je, je, je, je toho ukážkou.  

Bratislava šetrí a máme to, máme to zdokladované, ale 

šetrí na zlodejinách, ktoré sa tu diali, šetrí na verejných 

obstarávaniach, ktoré tu boli. A to všetko vieme ukázať 

hocikomu a budeme to ukazovať aj verejnosti, ale odmietam 

sa zmieriť s tou ideou, že Bratislava nemá získavať nové 

autobusy, Bratislava nemá kúpiť bývalý bordel v Sade Janka 

Kráľa uprostred našej národnej kultúrnej pamiatky, alebo 

Bratislava má nebodaj, začne prepúšťať ľudí tak aby, aby 

sme sa dostali do toho  starého, starého štýlu kde jeden 

náš úradník mal na stole akože päťdesiat foldrov, ktoré 

nikdy nemohol načas urobiť a bol frustrovaný on a všetci 

okolo neho a ľudia nedostávali dobrý servis.  

Môžme sa akože hrať na to slabé mesto, ako to bolo 

v minulosti, ale nie za, za, za môjho lideršupu 

(leadership). Ja sa budem usilovať, aby Bratislava bolo 

mesto, ktoré vie investovať. Investuje do svojich ľudí, do 

svojej infraštruktúry, do svojich ulíc a do svojich, do 
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svojich, aj do svojich zamestnancov. Je to dôležité. 

Bratislava je najväčší zamestnávateľ. Bratislava je, teda 

v Bratislave má, má zamestnaných okolo päťtisíc ľudí. Je 

to, je to, je tesne za Volkswagenom, Slovnaftom. Takže, 

takže to je dôležité.  

Ale nebudem tu ako keby to, asi nepotrebujeme toto 

celé vysvetľovať, len je to dobre povedať, lebo áno, tá, tá 

téma bola, že tak Bratislava všetko zavrite a buďte radi, 

že svietite a budete mať peniaze. Ale túto hru nehráme 

a tak, tak nemá vyzerať žiadne hlavné mesto v Európe, 

myslím.  

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Pán primátor,  

ja myslím že podporu zastupiteľstva za tie dva roky 

máš úplne nespochybniteľnú. To keď povieš, že štát čaká, že 

mesto bude svietiť a robiť poriadok, tak ani nesvietime 

podľa zmlúv, pretože od roku 2016 je zmluva so Siemensom 

nedojednaná. V podstate bola napadnutá enkáú (NKÚ). Bolo 

tam ÚVO šetrenie.  

V jakom stave je to, čo sa týka svietenia?  

A čo sa týka robenia poriadku, keď hovoríš, že hrdé 

mesto nebude len robiť poriadok. Ja neviem potom ale prečo 
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máš záujem o staromestské robenie poriadku, ktoré je celkom 

v poriadku.  

Akože, je to pravda niekde v strede. A možnože naozaj 

táto diskusia neni na zastupiteľstvo.  

Je možno na nejaké špeciálne rokovanie o tom, že aké 

je postavenie Bratislavy a tam je asi odpoveď. Takže ani 

štát v tom neni zlý, ani mesto v tom neni zlé, ani mestské 

časti, proste, je to zložitý problém. A bojujeme s ním 

všetci tak nejako, že každý má chvíľu.  

Treba si hájiť práva. Ja podporím, keď pán Buocik dá 

ten pozmeňovák, pretože som dostala mandát ako mestská 

poslankyňa, nie ako poslankyňa štátu. Takže v tomto si 

myslím, že áno, ma, mali by sme si (gong) žiadať, čo sa dá. 

Ale takisto má tá druhá strana možnosť povedať, že nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka,  

úplne súhlasím.  A preto hovorím, ja sa usilujem 

o korektnú komunikáciu so štátom. A musím povedať, že ich 

komunikácia smerom k nám je korektná aj keď sa nám niekedy 

nepáči výsledok tej diskusie, na čo máme právo, ale, ale 

určite nechcem na nich nadávať a som rád, že, že máme 

normálne vzťahy a normálne fungujeme. 
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A áno, súhlasím. Chcel by som, aby hlavné mesto 

robilo poriadok v celom Starom Meste. To je moja (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) dlho a budeme o tom diskutovať.  

A teraz poďme ďalej.  

Pán poslanec Miškanin.  

Áno, a ešte jednu vec som povedal. Ďakujem veľmi 

pekne za dobré vzťahy so zastupiteľstvom, to tiež súhlasím. 

je to dôležité pre to, aby mesto nasledovalo. A viete, že 

ja diskusie, aj tvrdšie, znesiem a babíme, bavia ma takisto 

ako vás vždycky.  

Pán Miškanin,  

nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Ja mám k predloženému materiálu len iba jednu otázku 

na predkladateľa. V podstate vzťah medzi Dopravným podnikom 

a hlavným mestom sa riadi rámcovou zmluvou o službách 

uzatvorených medzi hlavným mestom, kde je napísané jasne, 

že zmluvné strany si každoročne budú odsúhlasovať výšku 

tých ekonomických oprávnených nákladov, takzvaných eoeniek.  
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Dneska máme dvadsiaty deviaty apríl. A keď som si 

pozrel tú, tú, tú zmluvu rámcovú, konkrétne bod 7.2, tak 

tam je napísané, že strany sa zaväzujú každoročne najneskôr 

do 30. apríla kalendárneho roku vyhodnotiť a vzájomne si 

odsúhlasiť eóenky. 

Moja otázka znie, bolo to?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím Dušana Jarolína o reakciu.  

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

dopravy: 

Tá diskusia o tých eóenkách je. predpokladám, že 

dneska, alebo zajtra by mal prísť samotný protokol, ktorým 

sa vyhodnotia tieto ekonomické oprávnené náklady.  

Možno viac povie pán Zigmund z Dopravného podniku, 

ale malo by v priebehu dneškajška, zajtrajška prísť samotný 

ten protokol.  
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Nakoľko ono sa to všetko rieši až po účtovnej 

závierke Dopravného podniku, takže tam je to takto nejak 

trochu vyposúvané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa len možnože krátko vyjadril k tomu, že 

celý ten naratív ako keby tej diskusie k ve k Dopravnému 

podniku a k žiadosti o, o nejakú štátnu podporu sa nesie 

v takom zvláštnom, v takom zvláštnom smere ako keby 

Dopravnému podniku nejako nevychádzalo, mestu to nejako 

nevychádza a na načahuje ruku a pýta si od štátu peniaze, 

aby to nejakým spôsobom sanoval. Ale nemyslím si, že to je 

úplne správny naratív, lebo prakticky Dopravný podnik 

a hlavné mesto chce iba sa podieľať, podieľať na 

kompenzáciách presne takým istým spôsobom ako, ako všetky 

ostatné spoločnosti. Lebo to nie sú, to nie je podpora 

hlavnému mestu.  To nie je podpora Dopravnému podniku ako 
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takému. To je podpora na udržanie zamestnanosti. To sú 

v podstate peniaze, ktoré mali slúžiť pre zamestnancov 

preto, aby sme vedeli udržať zamestnanosť v Dopravnom 

podniku tak, aby, aby sme nemuseli robiť hromadné 

prepúšťanie.  

To sú, to je v podstate opatrenie z prvej pomoci, 

myslím opatrenie tri lomeno bé (b) k kde sa, kde sa dajú 

preplácať, preplácať náklady na zamestnancov, ktorí sú, 

ktorí sú na prekážkach na strane zamestnávateľa. 

A to je vlastne odpoveď k tomu čo tu, čo sa tu pýtal, 

myslím jeden kolega, kolega Jenčík, že, že prečo tá 

doprava, napríklad, jazdí aj po dvadsiatej alebo dvadsiatej 

prvej hodine. O ona jazdí, ona jazdí podľa upraveného 

grafikonu, je to, je to upravené, musí byť nejaká 

obslužnosť aj kvôli priemyslu, aj kvôli zamestnávateľom, 

ale v zásade ja som videl aj prepočet keď, pokiaľ by sme, 

pokiaľ by sme tých, tie, tie linky ešte viacej zoškrtali 

a pokiaľ by Dopravný podnik naozaj že musel tých ľudí 

poslať domov, že by ostali na prekážkach, tak tým, že štát 

to vlastne nejakým spôsobom nerefunduje, tak ten Dopravný 

podnik by im tak, či tak musel vyplácať osemdesiat percent 

mzdových nákladov. A ten, ten rozdiel, ten rozdiel, ktorý 

by tam vznikol na úspore možno pohonných hmôt a na úspore 

tých dvadsiatich percent je, je úplne, je úplne 

zanedbateľný v porovnaní s tou obslužnosťou územia.  
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Takže, že to je, to je vlastne odpoveď na tú otázku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dúfam, že ma je počuť.  

Pozorne som si vypočula túto diskusiu a nechystala 

som sa do nej zapojiť, ani nechcem vás, vážení kolegovia, 

pripravovať o čas, ale nedá mi nezastať sa pána primátora 

a podporím, samozrejme, aj návrh pána poslanca Buocika.  

Túto situáciu nezavinili ani mestá, samosprávy, ani 

štát. žijeme v čudnej dobe, ktorú sme nepredpokladali 

a s ktorou sa musíme nejako vysporiadať.  

Ja si osobne myslím, že samosprávy, alebo met, eee, 

obce, veľmi srdnato bojujú v tejto pandemickej situácii 

a v tom, v akej situácii sa sa ocitol Dopravný podnik, 
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naozaj nie je chybou menežmentu (manažmentu) Dopravného 

podniku. Ani mesta.  

A práve v tejto súvislosti možno práve tí poslanci, 

ktorí sú aj zároveň poslancami národnej rady, možno je tá 

vhodná chvíľa poukázať na to, aké je to ťažké sedieť na 

dvoch stoličkách. Sedieť aj v národnej rade, aj v nejakom 

proste komunále. Má to svoje výhody, ale má to aj svoje 

značné nevýhody.  

A ja si myslím, že my, ktorí sme teraz čistokrvní 

zástupcovia toho komunálu, alebo mesta Bratislavy, tak sme 

v tomto prípade v ľahšej situácii. A ja naozaj eee držím 

stranu pánovi primátorovi. Viem, že sme racionálni, že 

rozumieme tejto situácii.  

Ďakujem za vystúpenie pani starostky hlavného me, eee 

Starého Mesta pani Aufrichtovej, ale my sme zvolení 

Bratislavčanmi na to, aby sme h, eee, aby sme hájili záujmy 

mesta Bratislava a budem v tomto pána primátora vždy 

podporovať. A myslím si, že je vo veľmi neľahkej situácii. 

Ale srdnato za nás bojuje.  

Takže, veľmi pekne ďakujem. Rada podporím tieto 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. 

Tí, čo ste červeným, už ste mimo limitov.  

To znamená, že pán Buocik, ja poviem iba za vás, že 

dáme to na bod Rôzne, hej? A tam sa to dokončí.  

Dať. 

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

Ja teda sa ospravedlňujem, ale ja som mal len jeden 

príspevok a nedá sa prihlásiť faktickou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pozor. Máme nejaký pr. Áno, píše (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), Monike. 

Čo sa stalo? Že nejde prihlásiť sa faktickou. Skúsme 

to pozrieť.  

V každom prípade povedzte, ako by bola toto vaša 

faktická, dobre? 

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

Áno, áno. 
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Dve vety. Súhlasím s návrhom pána poslanca 

Polakoviča, presuňme to do bodu Rôzne. Súhlasím aj s tým, 

že ak sa naozaj všetci predsedovia poslaneckých klubov 

spolu so mnou na tomto zhodneme, budem veľmi rád, pretože 

pointa je o tom, aby to malo eee, aby to bolo naozaj 

prijaté jednohlasne. 

Možno jedna, jedna debat, jedna pripomienka na to 

celé zarámcovanie tej debaty.  

Chceme požiadať vládu, ktorú ani ja vôbec nevnímam 

ako nepriateľa Bratislavy, o to, aby rovnaké podmienky aké 

platia pre iných dopravcov, platili aj pre Bratislavu. 

A súčasne zámerne do toho uznesenia dávam aj mesto Košice, 

mesto Prešov a mesto Žilina, pretože tak je to správne 

a férové. To, to uznesenie má smerovať k tomu, že je to 

správne a férové. 

A eee úplne posledná, posledná poznámka. Plne som si 

vedomý toho, že nie je jednoduché na vláde dnes rozhodovať 

o tom, kam tie peniaze majú ísť. Pretože ten KOVID 19 

(COVID-19) sprehádzal kompletne všetky, kompletne všetky 

priority. 

Má to mať toto podporný charakter k aktivite 

primátora ako štatutára Bratislavy. 

Ďakujem pekne. 
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A teda pobavíme sa v tej prestávke ako to uznesenie 

zlepšiť. Ja som si poznačil pani Pätoprstá tam mala nejaký, 

nejaký návrh na doplnenie. Takže budem, budem veľmi rád.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

A ideme sa, hýbeme sa ďalej. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keďže pán poslanec Buocik stiahol svoj návrh, tak 

budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je v materiáli,  

Čiže mestské zastupiteľstvo súhlasí s úhradou 

zálohovej platby a s uzatvorením dodatku číslo deväť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som za, pán primátor, len nefunguje mi zase ten 

systém. Mňa to úplne vyhodí von a ja sa tam neviem ani 

prihlásiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Berieme do do zápisu.  

Ďakujem pekne. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

(gong) 

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

Rovnako Adam Berka je za, len ten systém nejak tak 

zvláštne zmrzol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť plus dvaja. Pán poslanec 

Jenčík a Berka sú za to takisto.  

Tomáš Malec, povedz. Ak niekto náhodou zmrzne systém 

a aby bolo jasné v zápise to hlasovanie, stačí keď to 

napíše do četu (chat)?  
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Môže napísať do četu (chat), my to zaznamenávame 

potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. 

Tak ako (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

organizačného oddelenia: 

Ale chcem len upozorniť, že sa tieto hlasovania potom 

nezobrazuje  

(poznámka: počuť „Jožo Krúpa“) 

vo výpise hlasovaní, ktoré sa robí teda ročne.  

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

Jožo Krúpa takisto ma to vyhodilo.  

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

organizačného oddelenia: 

Vieme to len do zápisne potom uviesť.  
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Čiže, tiež za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže Jozef Krúpa.  

No tak dobre. Ale to si povedzme, že to sa nezobrazí 

vo výpise hlasovania potom, keď to dajú 

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

organizačného oddelenia: 

Hej. lebo my, respektíve naše ité (IT) oddelenie 

nemá, nemá vstup, alebo teda nemá prístup do hlasovania 

daného softvéru presne, aby sa nema, nemanipulovalo 

s hlasovaniami.  

Takže, my to uvádzame len do zápisnice.  

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

Prijaté bolo a to je všetko. No. Sa to nedá sa to 

meniť. Nemôže byť (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Takže dohodnime sa, že ak chcete deklarovať, 

aby bolo v zápisnici, že ako ste hlasovali, okej. Ak 

chcete, aby ten hlas bol v nejakom systéme ité (IT), tak 

potom budeme musieť opakovať hlasovanie. Dajte vždy vedieť. 

Dobre?  

Ale, ale to, keď hlasovali za a napísali to vedľa ako 

teraz Jožo, pán starosta Krúpa, to znamená, že nejakom 

zápise to bude, hej?  

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

organizačného oddelenia: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Tak to je asi to dôležité.  

Ďakujem pekne. 

Podľa mňa 

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

Ja len že, mne teda naozaj stačí len ten zápis, len 

ten systém momentálne nie že ma vyhodil, ale on nejak, 
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neviem čo sa s ním stalo a celé zmrznuté a neviem ako to 

naštartovať.  

Čiže, no, stačí ten zápis, ale. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Presne, ja som teraz už druhý, druhýkrát mám tak, že 

asi desať minút je vlastne šedá obrazovka a teraz sa mi to 

podarilo po desiatich minútach, že vôbec ma to. A musel som 

sa poodhlasovať všade, znova, znova poprihlasovať. Ale až 

na tretíkrát sa mi to podarilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pomaly, pomaly budeme asi otvárať debatu, že kedy 

bude ten moment, kedy budeme prezenčne v Zrkadlovej sieni, 

alebo v nejakom veľkom (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Takže ďakujem vám za trpezlivosť.  

Je to predsa len trošku ako mučenie tento, tento 

onlajn, onlajn zastupiteľstvá.  

(poznámka: poslanci R. Jenčík, A. Berka a J. Krúpa 

chceli hlasovať za, ale padol im hlasovací systém) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.10- Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na 

finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová 
spoločnosť 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  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  

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  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   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú 

situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
súhlasí 

1. s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky 

oprávnených nákladov obchodnej spoločnosti Dopravný 
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podnik Bratislava, akciová spoločnosť, za rok 2020 v 

sume schválenej v rozpočte hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2021 (3 900 000,00 Eur) pred 

schválením záverečného účtu hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

2. s uzatvorením dodatku č. 9 k Rámcovej zmluve o 

službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej 

hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave na roky 2014 – 2023. 

T: 05. 05. 2021 

koniec poznámky) 
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BOD 11 NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽA 
ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE RETEST 
CENTRUM PRE DETI A RODINY, 
ĽADOVÁ 11, 811 05 BRATISLAVA, IČO: 
37925012 A NÁVRH NA VYMENOVANIE 
RIADITEĽKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE 
RETEST CENTRUM PRE DETI A RODINY. 
ĽADOVÁ 11, 811 05 BRATISLAVA, IČO: 
37926012 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pome ďalej ale. Máme ešte vlastne doobeda nejakú 

hodinku a pol, tak zmáknime čo maximum. Dúfam, že vládzete.  

Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11 a tak ďalej a 

návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 

RETEST centrum pre deti a rodiny.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Dobre.  

Tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

po A odvoláva magistra Kamila Bartoňa z funkcie 

riaditeľa a vy, 

po bé (B) vymenúva magistru Janu Hlavačkovú do 

funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST, tak ako 

je uvedené v materiáli.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

Pokým budete hlasovať,  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

ja využijem tú možnosť, aby som poďakovať pánovi 

riaditeľovi Bartoňovi, bol päť rokov riaditeľom tejto 

organizácie. Trinásť rokov tam pôsobil.  

Ďakujem veľmi pekne za jeho prácu pre mesto.  

Ale tešíme sa na novú spoluprácu s pani riaditeľkou. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.11- Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej 

organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 
811 05 Bratislava, IČO: 37925012 a návrh na vymenovanie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti 
a rodiny. Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 

 

 Prítomní: 40 Áno 38 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  

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  

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 ÁNO 
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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   J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST 

centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, 

IČO: 37925012 a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny. Ľadová 11, 

811 05 Bratislava, IČO: 37926012 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. odvoláva 

Mgr. Kamila Bartoňa z funkcie riaditeľa rozpočtovej 

organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 

811 05 Bratislava, IČO 37926012, dňom 31. 05. 2021. 

 
B. vymenúva 

Mgr. Janu Hlavačkovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 

811 05 Bratislava, IČO 37926012, dňom 01. 06. 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 12 NÁVRH PREROZDELENIA FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV Z GRANTOVÉHO 
PODPROGRAMU 4 NA PODPORU INVESTÍCIÍ 
DO ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V 
HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvanásť, Návrh prerozdelenia 

finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 
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na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 

meste SR Bratislava. 

Diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán poslanec Cmorej. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja nie som členom športovej komisie, len teda ma 

oslovil môj známy, ktorý žiadal, teda, je členom združenie 

okolo béemiks (BMX) arény v Rači, predpokladám že asi 

väčšina, väčšina zastupiteľstva tento areál pozná, aj ich 

problémy. V minuo, minimálne račianski poslanci. A oni 

žiadali o dotáciu na kúpu pozemkov, ktoré nemajú vo 

vlastníctve. Oni tam majú nejaký problém s dopadovými 

plochami a podobne a kvôli tomu sú, (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) nonstop v ohrození od developerov. 

Pokiaľ mám informáciu, tak im to nebolo schválené, 

ani ich tu nevidím, keď sa na to pozerám. 

Tak len sa chcem spýtať členov športovej komisie 

a prípadne aj vedenia mesta, že či teda to bolo naozaj že 

neschváliteľné a či prípadne mesto uvažuje o nejakej 

pomoci, o nejakej pomoci tomuto, tejto béemiks (BMX) ako 
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aréne, alebo ako to nazvať. Neviem presne, že ako sa 

volajú. 

Keďže sú tam, pokiaľ viem, desiatky rokov, robia tam 

aj medzinárodné súťaže, vychovali, myslím že aj majstrov 

sveta, tak to by ma to zaujímalo, že či niečo v tejto veci 

sa robí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím. Možno, kto, kto bol člen komisie? To si 

povedzme. Zdenka? Ty si, pod tvojou kuratelou to bolo?  

Pani. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie, nie som členom. Ale je prihlásený pán Lamoš, on 

je predsedom tej komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á áno. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Mgr. Zdenka    Z a ť o v i č o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže určite k tomu povie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ešte s faktickou pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja som práve chcel, chcel povedať, že síce to akože 

bolo prerokované aj, aj na školskej komisii, ale na toto je 

kreovaná sa samostatná komisia. Takže, ja prenechávam slovo 

pánovi Lamošovi.  

A potom sa možno prihlásim. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem pekne. 

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

Tak ako povedal pán Pilinský, bolo to, tento bod 

béemiks (BMX) bol preberaný na poslednej komisii školstva 

a športu. Čiže, z toho bude nejaký výstup v čase.  

Ja by som chcel reagovať na celý tento bod. A chcel 

by som veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta, že vyčlenilo 

opäť aj tento rok sumu peňazí, bolo to konkrétne 

šesťstopäťdesiattisíc na rozvoj športovej infraštruktúry. 

Snažili sme sa vybrať čo najlepšie projekty 

z predložených. Prišlo ich skutočne veľa. A keďže tam bolo 

iba šesťstopäťdesiattisíc a projekty prišli v hodnote 

niekoľkých miliónov, tak sme, tak sme museli vyberať 

skutočne širokospektrálne, tak aby sme vybrali skutočne 

najlepšie a snažili sme sa aj rozdeliť peniaze tak, aby 

nebolo, aby bolo možné vybudovať čo najväčšiu, najväčšiu 

časť daného projektu. Aby neboli eee nízka, aby nebola 

podaná nízka dotácia a tým pádom by ten žiadateľ nemohol  

dot, dokončiť celý svoj projekt.  

A chcel by som požiadať do budúceho roku, keďže 

skutočne chodia skvelé projekty, keby sa táto suma dala 

čiastočne navyšovať aspoň na tú sumu, ktorú sme mali 

v predchádzajúcom roku. Bolo tam o párstotisíc viac.  

Ďakujem veľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 252 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ja len doplním pána poslanca Lamoša, keďže som bol 

člen tej grantovej komisie.  

Úplne presne si nespomí, teda nepamätám detaily 

k tomuto projektu, ale bol to jeden z tých lepších. 

Žiaľ, akoby moje kritérium bolo hodnota za peniaze. 

A keďže tam bol teda obmedzený celkový balík peňazí. A tuná 

vlastne oni žiadali na výkup pozemkov pomerne slušnú 

a pomerne vysokú sumu, tak sme sa rozhodli potom podporiť 

ako kebyže iný, iný projekt, ktorý bol tiež ako zaujímavý. 

Každopádne bolo by skvelé, ak by sa našlo pre túto 

béemiks (BMX)  s drá, s dráhou nejaké riešenie, lebo vyzerá 

to, vyzerá to ako dobrý projekt a vlastne asi tam treba 

vyriešiť hlavne tam tie pozemky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 

No, ja som teda myslel, že lebo hovorím, to samotné 

hodnotenie tých projektov neriešila komisia školská 

a športová, ale riešila to tá samotná komisia, ktorá bola 

na dotácie.  

Takže, ja som myslel, že k tomu projektu béemiks 

(BMX) sa vyjadrí pán Lamoš.  

My sme, my sme neprehodnocovali na školskej komisie 

rozhodnutie tej dotačnej komisie.  

A tak, ako spomenul aj kolega Polakovič, myslím, že 

tam bola suma že po požadovaná okolo stopäťdesiattisíc euro 

a to teda vysoko presahovalo nejaký, nejaký finančný limit 

na tie, na tie projekty, tak ako je vidieť aj v tých teda 

na nakoniec kto ktoré boli schválený. Takúto sumu tam nemá, 

nemá žiadny.  

A ja si myslím, že čo sa týka nejakého ohrozenia tej, 

tej dráhy. Je tam už dohoda s s investorom elbégé (LBG) 

arény. A ja si myslím, že, aj inak (gong) zhodou okolností 

aj investor elbégé (LBG) arény žiadal o finančný príspevok 
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na na vybudovanie infraštruktúry béveeskárskej (BVS), teda 

na jej prekládku. Tomu tiež nebolo vyhovené.  

Takže, my myslím si, že, že v tomto sú obaja, obaja 

tí záujemcovia v tom konkrétnom území za rovnako.  

Ale eee čo sa týka výkupu tých pozemkov, ve veľká 

väčšina tých po pozemkov, na ktorom je béemiks (BMX)  

dráha, dovolím si teda po poznamenať, že v čase keď som sa 

o to viac zaujímal, tak tá, tá stavba nemala vydané žiadne 

povolenie. Možnože od vtedy sa už to, to zmenilo a všetky 

tie stavebné zásahy, ktoré tam boli realizované, boli, boli 

nejakým spôsobom upratané.  

Takže možno aj toto by bolo fajn, aby si najskôr 

prevádzkovateľ tej samotnej dráhy upravil tieto vzťahy, aby 

prípadne nebola poskytnutá dotácia na projekt, ktorý neni 

úplne schválený tak, ako mal byť. Alebo teda vystavaný 

v súlade so vš všetkými platnými povoleniami tak, ako mal 

byť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jenčík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja by som sa chcel vopred poďakovať za za naše 

deti športujúce, športujúcu mládež v Rusovciach aj vedeniu 

mesta, že ste vyčlenili tento rok, hoci to bolo v podstate 

prekvapenie, že, že sa, že sa našli tie peniaze.  

Veľmi sa z toho tešíme.  

Tiež sa chcem poďakovať komisii, že vlastne na náš 

projekt v Rusovciach vyčlenili, alebo teda, síce sme 

nedostali celú čiastku, ale dostali sme najviac zo všetkých 

požadovaných, asi aj preto, že minulé roky sme my nežiadali 

v podstate. 

Čiže, veľmi pekne ďakujem.  

A chcem sa ospravedlniť, ja som trošku urobil chaos 

v tom, keď som, keď som loboval za náš projekt, ja som mal 

na mysli iný projekt. Ale ten som nakoniec nepodal z toho 

dôvodu, aby som nevytvoril nejaký, nejaký chaos, alebo, 

alebo nejaké neduhy u nás, aj u nás doma a aj, aj v tej 

komisii priamo. 

Čiže, ale aj tento projekt sme robili my. Čiže, čiže 

veľká spokojnosť. Veľmi pekne ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani viceprimátorka 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 by som len chcela krátko zareagovať na príspevok 

pána Cmoreja. 

My situáciu okolo béemiks (BMX)  dráhy v Rači veľmi 

dobre poznáme, presne ako ste spomenuli. A a snažíme sa 

teraz aj spolu so Zdenkou Zaťovičovou a jej kolegyňami 

akoby rozpliesť tú históriu, ktorá je za béemiks (BMX)  

dráhou a pripravujeme s nimi spoločné stretnutie. 

Pripravujeme sa na, na rokovanie s nimi. A chceli by sme na 

praviť niektoré možno krivdy, alebo konania mesta 

v minulých rokoch. A a pokračovať s nimi v dobrej 

a korektnej spolupráci, pretože si rovnako myslím, že toto 

športovisko má svoje miesto v Bratislave a mali by sme mu 

eee pomáhať. A teda podať pomocnú ruku pri tom, aby sa 

konečne za nejak zastabilizovalo a a vysporiadalo si aj tie 

pozemky, ktoré tam, ktoré ich tam ťažia.  

Čiže áno, vieme o béemikse (BMX), pracujeme na tom 

a snažíme sa s nimi otvorene komunikovať a hľadať najlepšie 

možné riešenia pre udržanie tohto športoviska v meste.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som tiež chcela sa pridať k tým, ktorí sú veľmi 

vďační a zastať sa športovcov v Bratislave, pretože 

s ohľadom na minulosť športovci majú dôvod mať ťažké srdce 

aj na naše mesto a je to veľmi mrzuté.  

Musím pripomenúť, nedá mi ani táto príležitosť, aby 

som nepripomenula projekty, ako je národný futbalový 

štadión, teraz aspoň slúži Bratislavčanom ako očkovacie 

centrum,. 

Takže eee myslím si, že Bratislava je dlžná 

športovcom. Ale to samozrejme neznamená, že sa nedalo 

pokračovať v predchádzajúcej praxi pri rušení športovísk 

a nebudovaní vlastnej športovej infraštruktúry.  

Predpokladám, že hovoríme predovšetkým, alebo 

vychádzame v ústrety amatérskym športovcom, detí, výchove 

detí a mládeže. Lebo to je niečo, čo Bratislava, podmienkam 
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pre výchovu detí a mládeže smerom k športu, lebo to je 

niečo, čo Bratislave veľmi chýba.  

Neviem, či ste všetci poslanci mestského 

zastupiteľstva, kolegovia, a zároveň aj poslancami 

mestských častí, ale fakt je, že v rozpočtoch tých 

mestskočastných sa veľmi ťažko hľadajú peniaze, zdroje na 

športovú infraštruktúru na no, na nové investície, alebo na 

rekonštrukcie, lebo to je takzvaná nepovinná jazda. Šport 

je niekde a kultúra, niekde na chvoste. My máme povinnosti, 

ktoré musíme plniť a na toto už nejako nezostáva dostatok 

prostriedkov. Preto sme veľmi vďační, že sa tieto 

prostriedky v rozpočte našli a že sa to podporuje za pomoci 

tých miestnych komunít, hľadajú sa zdroje zo všetkých 

možných rôznych možností a darí sa to spoločným úsilím.  

My vyslovujeme za to naozaj vďačnosť v mene 

športovcov, aj keď ja už som asi trošku iná generácia 

a trošku iná garda, ale ešte si niečo pamätám.  

Takže, veľmi pekne ďakujem. Podporujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán poslanec Jenčík.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Absolútne súhlasím s pani starostkou. 

Ďakujem veľmi pekne a už len jednou vetou by som 

chcel doplniť, športujúce deti sú cesta k zdravej 

spoločnosti a to vo všetkých ohľadoch.  

Toto je naozaj dobrý smer a a veľmi som za to vďačný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Kunst. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len na doplnenie všetkým. To čo povedali 

kolegovci, aj pán Lamoš, aj ostatní, viacmenej boli 

päťdesiatsedem projektov, lebo som bol členom tejto 

komisie, aj členom komisie športovej, školstva 

a vzdelávania. Bolo päťdesiatsedem projektov, cez suma 

takmer tri celé sedem milióna čo žiadali všetci. A pri 

šesťstotisícoch bolo veľmi zložité a komplikované a bolo 
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presne stanovené podmienky a kritériá, ktoré má v tomto 

podprograme spĺňať jednotlivý, jednotlivá žiadosť.  

Takže, ja som rád, že tých šesťstotisíc sa naozaj 

rozdelilo tak, aby tie projekty sa tento rok dali urobiť.  

A samozrejme, my sa bavili o tomto aj na komisii 

šport, školstva a športu a budeme žiadať, to čo som povedal 

aj ja na mestskej rade, že aby sme dokázali budúci rok 

aspoň milión dostať do rozpočtu na športovanie 

a infraštruktúru a opravu, lebo naozaj školstvo, šport 

a vzdelávanie to je to, že tie deti nám pomôže a v tejto 

zložitej situácii aj do budúcna, aby sme na to nezabúdali, 

tak ja som už aj tento rok aspoň tých šesťstotisíc. 

A verím, že nájdeme medzi nami poslancami zhodu aj pri 

tvorbe rozpočtu a tá suma sa nám navýši a budeme môcť 

viacero ďalších veľmi dobrých projektov podporiť tak, aby 

sme zveľaďovali pre deti športoviská.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Teraz pani viceprimátorka je červená. To znamená, že 

neviem, asi chcem dodržať tú vec.  
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Zdenka,  

prihlásiš sa s faktickou niekde?  

Aj to by, aj to je vlastne. S faktickou by si mala 

reagovať na to, čo hovorí. 

Povedz iba, teda povedz rýchlo, keď je to niečo 

k veci.  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja som len veľmi pekne chcela poďakovať všetkým 

členom tejto komisie výberovej, kde naozaj veľmi citlivo 

pristupovali k hodnoteniu projektov, kde teda museli spĺňať 

všetky kritériá, ktoré sú dané štatútom tejto komisie.  

A chcela by som, ja som bola teda pozorovateľom pri 

tom výber, vyberaní. A naozaj vyberali tak citlivo, že sa 

snažili, aby každá mestská časť bola podporená nejakou 

sumou. Čiže, aby každá jedna mestská časť mala spôsobom 

opravené, alebo vybudované nové nejaké športovisko pre 

verejnosť. Tento rok to bolo naozaj zamerané práve pre 

širokú verejnosť, aby tie športoviská boli využívané pre 

per verejnosť, nie uzatvorené priestory.  

A len k tej Rači, napríklad vieme. Áno, bola tam 

žiadosť aj od elbégé (LBG) arény aj od béemiks (BMX)  klubu 
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Rača a práve preto, že tam riešime nejaké tie spory, alebo 

problémy medzi nimi, tak ako už spomínala Lenka Antalová 

Plavúchová, tak tam došlo vlastne, že bola podporená 

žiadosť mestskej časti, kde boli vlastne podporené, tak sú, 

súhrnne až dokonca tri projekty.  

Čiže, ja si myslím, že naozaj veľmi pekne akože o tom 

rozhodovali citlivo a ma má to hlavu a pätu a ja som veľmi 

za to vďačná, že v každej mestskej časti pribudne niečo 

nové. A ja si myslím, že každý z nás bude spokojný.  

Dostali od nás ten mandát táto komisia. Si myslím, že 

ho naozaj plne využíva a s veľkým rozumom a citlivo 

pristupuje k tomu hodnoteniu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej.  

Pán starosta Krúpa. S faktickou. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som nadviazal na pani viceprimátorku s tým, že 

teda každá mestská časť. Ja by som chcel poďakovať za tie 

minuloročný, aj predminuloročný veľmi veľký príspevok na 

podporu športu v Záhorskej Bystrici. A my sme sa kolegiálne 
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tento rok nepodávali sme žiadosť, pretože sme naozaj za 

ostatné dva roky dostali takmer dvestotisíc jednak na 

športovú halu. Takže, v tomto sme vlastne chceli nejakým 

spôsobom byť solidárni, aby ostatné mestské časti tiež 

nejakým spôsobom dostali, alebo ten šport bol, bol 

podporený. 

Čiže, áno. Ten, táto schéma je veľmi dobrá. Ja musím 

ale povedať, že my ako mestská časť považujeme za šport ako 

jednu z priorít. A samozrejme, z vlastných finančných 

zdrojov robíme veľké, veľké športové diela ako bola jednak 

športová hala, ktorá áno, bola dokončená, alebo teda na 

ktorú prispelo nemalou čiastkou aj hlavné mesto. 

Takže, ešte raz veľká vďaka. A tento rok sme teda 

žiadosť nedávali z pozície solidárnosti vo vzťahu 

k ostatným veľkým mestským ča (gong) mestským, mestským 

častiam, lebo sme naozaj za ostatné roky dostali takmer 

dvestotisíc.  

Ďakujem veľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka.  
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Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ospravedlňujem sa, to bolo omylom, nechcel som sa 

prihlásiť. Prepáčte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stáva sa. 

Monika Debnárová. Pani poslankyňa,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ako, toto je veľmi pekný bod v zastupiteľstve, kde sa 

naozaj ďakuje a kde sa, kde sa vyjadruje teda vďaka všetkým 

tým, ktorí boli v tej komisii a ktorí odsúhlasili projekty, 

ktoré sa týkajú ich mestských častí. 

Ja som sa chcela poďakovať za našu mestskú časť, 

ktorá vlastne prvýkrát podala projekt na pamperkovú (pump) 

dráhu pre naše deti.  

K tomu vznikla aj veľmi pekná iniciatíva zo strany 

tých detí. Čiže vlastne v podstate oni si to vylobovali na, 
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na tej našej mestskej časti a len za nich napísala projekt, 

ktorý podala a vďaka teda vám to bolo odsúhlasené.  

Takže, rada by som sa naozaj veľmi pekne ešte raz 

poďakovala a za tie všetky deti.  

A verím teda, že navýšime aj nejaké tie prostriedky 

aj do tých budúcich období, pretože je to veľmi pekná 

aktivita a ten šport naozaj treba podporovať.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja som si teraz všimol v materiáli, my, my keď sme 

prerokovali tento materiál na našej školskej a športovej 

komisie, tak ja som tam poprosil predkladateľa, nakoľko 

teda je tam, je tam tá tabuľka s tými projektami, hovorím, 

že z tých ostatných všetkých projektov mi je zrejmé, že na 

aké projekty to ide, či už to ide na nejaký školský areál, 

alebo ako bolo teraz spomenuté vybudovanie pamperkového 
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(pump) areálu, bohužiaľ teda, z tých v tom projekte, ktorý 

ide do Rače, je taký názov, taký vše objímajúci Račianske 

športoviská v novom šate.  

Na tej komisii bo boli spomenuté nejaké projekty, aj 

tuším teraz Zdenka spomenula tri projekty. Ja som si potom 

overoval aj u starostu na mestskej časti, ten mi hovoril 

iba o dvoch projektoch, ale teda na tej komisii bolo 

sľúbené, že tam niekde do tej, do tej dôvodovej správy, 

alebo niekde tam sa doplní teda, že na aké tie konkrétne 

športoviská to bolo alokované. Keďže to tam nie je, by som 

teda poprosil, aby to aspoň odznelo tu tunák v tejto, 

v tejto diskusii, že na ktoré konkrétne športoviská tie 

financie budú použité.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani Zaťovičová. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Peťo,  

áno. Ja len zareagujem, že mestská časť Rača žiadala 

to taký sú súborný projekt, bola požiadavka, boli tam 

zahrnuté štyri projekty. Jeden z nich, bohužiaľ, nespĺňal 

nejaké tie kritériá, takže boli podporené tri. A presné 

názvy budú určite doplnené buď pani vedúcou oddelenia, 

ktorá je aj tuná prihlásená a môže tuná nahlas prečítať 

presne, o ktoré sa jedná, aby bolo teda jasné, že ktoré 

športoviská v Rači budú revitalizované. Lebo naozaj, bolo 

to podávané vlastne ako taká, taký súborný jeden projekt, 

v ktorom boli zahrnuté také štyri pod, hej? A z tých 

štyroch sa vybrali tri. Tie spĺňali podmienky.  

Takže len toľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

No, už, už teraz. Organizačné, povedz mi, že Tomáš, 

že teraz už je červenou. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne, ne. Si tam normálnou červenou. Tak daj si 

faktickú, lebo ja by som veľmi chcel dodržiavať ten, ten, 

ten ná náš systém.  

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

organizačného oddelenia: 

Je to, je to ako to platí. Ku každému bodu je možné 

vystúpiť najviac jedenkrát v rámci diskusného 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ja si myslím, že Lenka možno chce iba doplniť práve 

tie konkrétne tie tri projekty, ich názvy, nakoľko teda 

vie, o ktoré sa jedná. 

Takže (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môže sa, mô môže pán Špaček za ako, ako za mesto, za 

organizačné? Za spracovateľa? 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 269 

Mgr. Jozef   Š p a č e k , oddelenie školstva, športu a 

mládeže: 

Dobrý deň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte za, za spracovateľa?  

Mgr. Jozef   Š p a č e k , oddelenie školstva, športu a 

mládeže: 

Dobrý deň, oddelenie školstva, športu a mládeže.  

Takže ja dopĺňam. Ten projekt bol zložený zo štyroch 

podprojektov, a teda idem po poradí. 

Prvý, rekonštrukcia ihriska v areáli Gymnázia 

Hubeného,  

dvojka bola výmena povrchu vo vnútrobloku Kafendova 

ulica,  

trojka bola doplnenie športových prvkov na ihrisku A. 

Murína 

a štvorka bola rekonštrukcia ihriska v areáli 

Materskej školy Cyprichova.  

Požadovaná výška mestskou časťou dotácie bola 

šesťdesiatpäť sedemsto a pridele, alebo návrh na schválenie 

štyridsaťpäťtisíc Eur.  
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A jeden z nich bol, tá dvojka bola našou sekciou 

správy nehnuteľností vyhodnotený, že tam je riziko 

s nevysporiadanými vzťahmi pod tým pozemkom.  

Všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som chcela povedať, že Staré Mesto pripravilo 

projekty, ktoré predložilo aj minulý rok. V rámci toho sme 

dali komisii eee zelenú občianskemu združeniu, ktoré malo 

zrealizovať obnovu dvora, nestihlo sa to, to znamená, že 

vrátilo prostriedky. Staré Mesto de fakto (de facto) 

v tomto roku nedostalo teda nič, to je pravda a dostalo to 

ozetko potvrdené znovu. Len aby sme vedeli. Ja si myslím, 

že dobre, ale treba myslieť na to, že tie mestské časti sú 

schopné to zrealizovať a možno nebolo nutné podporovať cez 

občianske združenie, ktoré to v zásade nestihlo.  

Takže, budeme veriť, že to tento rok občianske  

združenie zvládne, ale naozaj točili sa, pri tom tam boli 
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jasne nastavené. Staré Mesto im poskytlo plnú súčinnosť, 

kľudne sa to v kovide dalo zrealizovať.  

Rozumiem tomu rozhodnutie komisie, ale zavla, 

v zásade tento rok Staré Mesto malo veľmi obmedzený príjem 

z tohto, z tejto výzvy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Nechcel by som, len pani starostka, aby sa to dávalo 

potom do všet, do jedného vreca, že všetky občianske 

združenia, aby sa nepodporovali. 

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

Nie, to vôbec nebolo tak myslené. Iba.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja len kvôli, ja len kvôli tomu, lebo občianske 

združenie v zásade môže ďaleko lacnejšie urobiť ihrisko. 

Čiže, za tie dané peniaze, ktoré mestská časť musí urobiť 
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nejaké verejné obstarávanie, tak možno občianske združenie 

urobí dve ihriská za tie isté peniaze. Viem, o čom hovorím. 

Čiže, ja len, aby to, aby to zaznelo, aby, aby proste 

nebolo, že teraz plošne sa nebudú podporovať občianske 

združenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To určite nehrozí, samozrejme. 

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

Tak to nebolo myslené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To tak nemyslela. 

Pani Zaťovičová. S faktickou. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som len doplnila, že takisto ako to bolo 

v Starom Meste, že bolo podporené ozetko a ten problém, že 

nestihli minulý rok zrealizovať a museli v decembri vrátiť 

peniažky, tak isto to bolo aj v mestskej časti Karlova Ves. 

Čiže, išlo o dva takéto projekty, kde teda naozaj 

bolo prisľúbené, že sekcia, alebo teda oddelenie školstva 

urobí všetko pre to, aj po dohode s komisiou, že tie 

peniažky budú mať k dispozícii tento rok. 

Ja len chcem povedať, že áno, že už je pripravená 

vlastne zmena rozpočtu, ktorá by mala potom ísť v májovom 

zastupiteľstve a vlastne aj tu dávam hneď na známosť 

všetkým, že  

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

Znova (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

by sme boli radi, keby, že keby, keby bolo vlastne 

potom táto zmena v rozpočte podporená, kde naozaj tie dva 

projekty, ktoré nestihli v minulom roku to zrealizovať, tak 

dostanú tú šancu zrealizovať to tento rok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Posuňme sa ďalej.  

Pani Aufrichtová, fakticou. 

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

V podstate jeden základ komunikácie je, že keď sa 

povie nejaký fakt, to neznamená hneď, že chceme rušiť 

všetky občianske združenia. To  bolo normálne pomenovanie, 

že v Starom Meste to nevyšlo.  

A som veľmi rada, že pani viceprimátorka to vníma 

tak, že áno, ma malo by sa to rozdeliť. Možno aj iným 

mestským častiam, to teraz neni vôbec povedané, že to bolo 

v Starom Meste. Keď si to nevyužilo, tak to môže teraz 

dostať niekto iný. Ale akože, aby to ostalo v tom balíku 

pre šport.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Konečne sa prihlásil Juraj Káčer. Prosím vás. 

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

Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja som len chcel teda povedať, že ma veľmi teší, že 

to funguje a že ten multiplikátor financií, investícií do 

športovej infraštruktúry sa plne napĺňa. To znamená, mesto 

dá peniaze, občianske združenie, mestská časť a zrazu tie 

športoviská.  

Ja budem to sledovať ako to dopadne po tom našom 

volebnom období, že ako, koľko tej športovej infraštruktúry 

pribudlo. A ja to vnímam ako veľmi významnú investíciu ani 

nie tak do športu, ako do zdravia obyvateľov Bratislavy 

a vôbec zdravého trávenia voľného času. 

Ale chcel som iba vecne povedať, že ja nemám za to, 

že by nemusel dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní tí, 

ktorí dostanú verejné prostriedky. Ja si myslím, že oni 

úplne rovnako musia narábať v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní s týmito prostriedkami, ako aj akýkoľvek iný 

obstarávateľ, lebo tie prostriedky z verejného zdroja. A to 

možno aj na vysvetlenie, keď niekto by vysvetlil, lebo 

myslím, že to je takto. Ale je to dohad, ne nemám taký 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo, hovorí naraz diskutujúci 

p. Káčer a aj p. Aufrichtová). 

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

Hej, je, je to normálne rozhodnutie súdu. A myslím, 

že sa to riešilo na niektorej mestskej časti Ružinov, že 
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museli všetky občianske združenia, ktoré nemali riadne 

obstarané, tie prostriedky vracať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba dodám jednu vec.  

Na začiatku keď ten šport rozbiehal práve Juraj Káčer 

veľmi výrazne a to je možno moje, moja prosba ku komisii, 

ak nech bude akokoľvek zložená, v ďalšom tom kole je 

podporovať vä väčšie, podporovať projekty, ktoré sa reálne 

urobia a možno podporovať menej projektov s väčšími sumami 

tak, aby ten projekt bol vďaka tej sume dokončený. To je, 

to je tiež veľmi dôležité.  

Strašne to zafungovalo na tom pamptreku (pumptrack) 

v Petržalke, ktorý po dvoch kolách takejto podory je dneska 

hotový a celý (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovorí naraz 

predsedajúci aj p. Aufrichtová) 

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

Teda všetky tie ozetká  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, takže to by, to by mohlo byť fajn. Takže toto 

by som vás poprosil, aby to bolo aj (poznámka: 
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nezrozumiteľné slová, do príspevku predsedajúceho hovorí p. 

Aufrichtová) 

Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som presne to chcel povedať, čo Juraj Káčer 

povedal, a to teda bolo na margo kolegu Jenčíka, že keď aj 

občianske združenia dostanú verejné zdroje, tak musia, 

musia obstarávať, teda robiť výberové konania a tieto veci. 

Možno na margo nepoužitia tých peňazí v Karlovke. 

Tiež nechcem hádzať všetky občianske združenia do jedného 

vreca, ale, ale v tomto prípade si dovolím povedať, že, že 

občianske združenie na Tilgnerovej, možno použijem až taký 

expresívny výraz, že malo až naivné predstavy o tom , ako 

by zrealizovalo celkom nákladnú investíciu a vôbec 

netušili, že čo všetko k tomu treba. A preto teda aj ne ani 

neminuli tie peniaze. Ale dúfam, že, dúfam, že sa teda do 

rozpočtu ešte raz dostanú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Špaček, hlásite sa? K ne k niečomu, alebo nie?  

Kývnite mi. 

Mgr. Jozef   Š p a č e k , oddelenie školstva, športu a 

mládeže: 

Nie, nie. Nie, ďakujem. Nehlásim.  

Jedine ešte doplním, ak môžem, doplním k tomu prvému. 

Pripravujeme na májové mestské zastupiteľstvo na základe 

práve požiadavky od pána Pilinského a komisie pre školstvo 

doplnenie toho materiálu ako informačný materiál s popisom 

všetkých projektov. A od roku 2007 až do roku 2021. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Jenčík,  

nech sa páči. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja len na svoju obhajobu, ja som to ani tak nemyslel, 

že ozetká nemusia riadne obstarávať, to je v poriadku. Ja 

len hovorím, že ozetko má ďaleko väčší priestor. V našom 

prípade napríklad vedeli by sme do, do daru dostať množstvo 

stavebných materiálov, do daru. Máme, ja neviem, v ozetku 

sedemnásť zdravých chlapov, čiže práca je zadarmo. 

A obstarávajú sa len tie veci, ktoré, ktoré jednoducho 

musíme, musíme zabezpečiť ináč, no tak tie sa obstarajú. 

Tie. Čiže, z tých prostriedkov. Čo sa nakupuje. 

To znamená, že my, poviem príklad. Na projekt keď 

chýbalo, keď potrebujem stotisíc, ja ho viem reálne urobiť 

za šesťdesiat. Čiže, nežiadam sto a nežiadam ani 

šesťdesiat, žiadam päťdesiat a ja ho viem urobiť. Ale má 

hodnotu stotisíc. Ja som to takto myslel. Len. Či čiže 

nechcem porušovať zákon. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Poďme sa možno posunúť ďalej. Keď ešte niečo máme 

k tomu, tak poprosím rýchlo. 

Pani viceprimátorka,  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja už len v rýchlosti by som možno  k tomu, čo si ty 

hovoril, pán primátor, že v minulosti teda bol ten taký ú 

záujem, že podporiť väčšou sumou radšej menej projektov. 

Áno, ja si myslím, že tá komisia bude v tomto duchu asi aj 

budúci rok a ďalšie roky pokračovať.  

Ale tento rok však bolo tak robené, že bolo 

odkomunikované aj s mestskými časťami, že ak by dostali 

nižšiu sumu, či sú schopné si to dofinancovať tak, aby do 

konca roka vedeli ten projekt zrealizovať úplne bez 

problémov.  

Takže, vďaka práve tomuto bolo podporených viac 

projektov, čo mňa osobne teší. Že síce možno menšou sumou, 

ale tie mestské časti to naozaj vedia dofinancovať zo 

svojho rozpočtu. Majú na tom enormný záujem, takže si 

myslím, že pribudne nám kopec nových športovísk do konca 

tohto roka a nestane sa nám tak ako minulý rok, že by 

niekto nestihol a musel vracať peniažky.  

Tak len toľko. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako 

máte v materiáli predožený, 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na poskytnutie 

dotácie z grantového programu 4 na podporu investícií a 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislavy na projekty a sumy, tak ako sú uvedené 

v materiáli. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Ďakujem pekne. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.12- Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave 
 

 Prítomní: 42 Áno 40 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  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

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

J. Káčer 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  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 ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

návrh na poskytnutie dotácií z grantového podprogramu 4 na 

podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 

meste SR Bratislave na projekty: 

1. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo 

námestie 6, 841 99 Bratislava 1, IČO 00397865 – 

Centrum aktívneho starnutia UK v Bratislave – 

dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre osoby 

so ZP – 30 000,00 Eur, 

2. Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) DOMINO, občianske 

združenie, Okružná 13, 821 04 Bratislava, IČO 31957404 

– Športujme bezpečne na novom kvalitnom povrchu – 

25 000,00 Eur, 
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3. Náš Devín, občianske združenie, Štítová 4105/10, 841 

10 Bratislava, IČO 50525701 – Športový areál Devín – 

30 000,00 Eur, 

4. Futbalový klub Lamač, občianske združenie, Na barine 

11, 841 03 Bratislava, IČO 31783619 – Pokračovanie 

rekonštrukcie a revitalizácie športového areálu FK 

Lamač – 20 000,00 Eur, 

5. Pedál, občianske združenie, Holubyho 5, 811 03 

Bratislava, IČO 42269164 – Doplnenie vybavenia areálu 

PumpPark Petržalka – 20 000,00 Eur, 

6. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné 

námestie 11, 82 06 Bratislava, IČO 00641383 – 

Futbalove ihriska, workout a rozvoj sportu v mc – 

45 000,00 Eur, 

7. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 

Bratislava, IČO 00603295 – Tréningová plocha „SAHARA“ 

– 45 000,00 Eur, 

8. Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 

Bratislava, IČO 00304565 – Pump track vo Vajnoroch – 

45 000,00 Eur, 

9. Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 

Bratislava, IČO 00304557 – Račianske športoviská v 

novom šate – 45 000,00 Eur, 
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10. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 

Bratislava, IČO 00603406 – Pumptracková dráha 

Talichova – 45 000,00 Eur, 

11. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 

Bratislava, IČO 00603155 – Stavebné úpravy Borodáčova 

2, Bratislava – 45 000,00 Eur, 

12. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 

Bratislava, IČO 00304603 – Rekonštrukcia oplotenia 

športového areálu Jarovce – 12 000,00 Eur, 

13. DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA – 

Mamateyova, občianske združenie, Mamateyova 4, 851 01 

Bratislava, IČO 31795323 – Zalejte nás a my 

porastieme! – 15 000,00 Eur, 

14. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 

2757/5, 812 43 Bratislava, IČO 00397687 – Pumptracková 

dráha FEI STU – 30 000,00 Eur, 

15. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 

17/A, 843 10 Bratislava, IČO 00603392 – Rekonštrukcia 

a modernizácia športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 

3 – 45 000,00 Eur, 

16. Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 85 110 

Bratislava, IČO 00304611 – Voľnočasový priestor, 

Bratislava-Rusovce – 60 000,00 Eur, 
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17. Nadácia Cvernovka, nadácia, Račianska 78, 831 02 

Bratislava, IČO 50063421 – Street workout Nová 

Cvernovka – 13 000,00 Eur, 

18. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 

2757/5, 812 43 Bratislava, IČO 00397687 – Športuj s 

STU na Mladej Garde – 30 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chcem sa iba spýtať, bola tu taká požiadavka, že by sme 

urobili si obedovú pauzu nie o jednej, ale už dvanásť 

tridsať. Ste s tým okej? Ja si myslím, že je to úplne 

fajn. Ideme dobre. Dobre máme aj dosť dobrý počet 

urobených bodov.  

Tak ďakujem pekne.  

Táňa,  

poprosím ťa na chvíľu, aby si to zobrala.  
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Ja sa len spýtam, o dvanásť tridsať do trinásť 

tridsať, hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Áno, áno. Do trinásť tridsať.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že dneska nemáme taký stres, máme kus roboty 

už urobenej.  

Nech sa páči. 
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BOD 13 NÁVRH NA PRIDELENIE DOTÁCIÍ V 
GRANTOVOM PODPROGRAME 2 NA PODPORU 
ŠPORTOVÝCH A VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ 
PRE PROJEKTY V SUME OD 3 320 EUR DO 
10 000 EUR 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Bod číslo trinásť, Návrh n, návrh na pridelenie 

dotácií v grantovom pro, Podprograme 2 na podporu 

športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 

tritisíctristodvadsať Euro do desaťtisíc Euro. 

Keďže sme sa dohodli, že bez úvodného slova, otváram 

diskusiu k tomuto bodu.  

Takže do diskusie sa nikto neprihlásil a poprosím 

návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako je 

v materiáli,  
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na pridelenie 

dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a 

vzdelávacích podujatí na projekty v sume projekty v sume 

tritisíctristodvadsať od tritisíctristodvadsať do 

desaťtisíc Eur na projekty tak, ako sú uvedené aj 

s príslušnými sumami.  

Nech sa páči, 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 dvaja. 

Prítomných štyridsaťdva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.13- Návrh na pridelenie dotácií v grantovom 

Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí 
pre projekty v sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur 

 

 Prítomní: 42 Áno 40 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  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 ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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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  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na 

podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v 

sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na pridelenie dotácií v grantovom podprograme 2 na 

podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v 

sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur: 
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1. Slovenská kanoistika, občianske združenie, Junácka 

2951/6, 831 04 Bratislava, IČO 50434101 – ICF 

majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021 – 

5 500,00 Eur, 

2. HERACLES, občianske združenie, Ďatelinová 5530/4, 821 

01 Bratislava, IČO 53107683 – WCT HERACLES Slovakia 

Cup 2021 – 4 000,00 Eur, 

3. ProMaya, občianske združenie, Štúrova 22/9, 814 99 

Bratislava, IČO 51449579 – 26. European Maya 

Conference Bratislava 2021 – 5 300,00 Eur, 

4. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske 

združenie, Hagarova 9218/4, 831 51 Bratislava, IČO 

00684040 – Festival vedy a techniky AMAVET 2021 – 

4 000,00 Eur, 

5. SIPKES s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, 

Saratovská 5, 841 02 Bratislava, IČO 47949210 – IFSA-

EUSFL AT 2021 – 5 500,00 Eur, 

6. Závodisko, š.p., štátny podnik, Starohájska 29, 852 69 

Bratislava, IČO 31354301 – Dostihy poníkov – 

4 000,00 Eur, 

7. Prestigio Realiz team, o.z., občianske združenie, 

Tučkova 9, 821 05 Bratislava, IČO 42179203 – 

Superšprint FTVŠ 2021 – 3 400,00 Eur, 
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8. Bratislavský maratón, o.z., občianske združenie, 

Krajinská 10448/37, 821 06 Bratislava, IČO 42176221 – 

ČSOB Bratislava Marathon 2021 – 5 500,00 Eur, 

9. SFC, o.z., občianske združenie, Tomášikova 5723/13, 

821 01 Bratislava, IČO 50577999 – Mládežnícky turnaj 

Slovak Floorball Cup Young 2021 – 3 500,00 Eur, 

10. TenSta, občianske združenie, Tomášikova 15950/10F, 821 

03 Bratislava, IČO 45008027 – Bratislava open 2021 – 

5 500,00 Eur, 

11. Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o. z., 

občianske združenie, Jégého 18448/6, 821 08 

Bratislava, IČO 53148401 – 62. ročník Grand Prix of 

Bratislava – najstaršie krasokorčuliarske podujatie s 

medzinárodnou účasťou – 5 000,00 Eur, 

12. Slovenský horolezecký spolok JAMES, občianske 

združenie, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava, IČO 

00586455 – Slovenský pohár detí v športovom lezení, v 

disciplíne obtiažnosť, preteky kategórie A – 

3 800,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 14 INFORMÁCIA O VZDANÍ SA ČLENSTVA 
POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY JÁNA 
HRČKU V KOMISII PRE OCHRANU 
VEREJNÉHO PORIADKU A V KOMISII PRE 
ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz ideme bod číslo štrnásť, podľa teda 

dohovoreného hlaso, programu dnes ráno, Informácia o vzdaní 

sa členstva poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy Jána Hrčku v komisii 

pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre školstvo, 

vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 296 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie vzdanie sa členstva poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku 

v komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii 

pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 

SR Bratislavy k 1. máju tis 2021 z pracovných dôvodov.  

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 nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.14-Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v 
komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre 
školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
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  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 ÁNO 
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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  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v 

komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre 

školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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vzdanie sa členstva poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v komisii pre 

ochranu verejného poriadku a v komisii pre školstvo, 

vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy k 1. máju 2021 z pracovných dôvodov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV NA ZIMNOM ŠTADIÓNE 
ONDREJA NEPELU, ODBOJÁROV 9 V 
BRATISLAVE PRE NÁJOMCU ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA - EVENT MEDICAL 
SOLUTIONS, S.R.O. ZA ÚČELOM 
PREVÁDZKOVANIA MOBILNÉHO ODBEROVÉHO 
MIESTA NA RT-PCR LABORATÓRNU, ALEBO 
INÚ DIAGNOSTIKU AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo pätnásť, Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Ivent Medikal Solušn esero 
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(Event Medical Solutions, s.r.o.) za účelom prevádzkovania 

mobilného odberového miesta na erté pécéer (RT-PCR) 

laboratórnu, alebo inú zrejme činnosť.  

Bez úvodného slova. 

A otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Takisto prosím návrhovú komisiu.  

Nech sa páči, pán Lenč. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu  uznesenia ako je uvedený v 

materiáli, 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytových 

priestorov na Zimnom štadió jóne Ondreja Nepelu pre nájomcu 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Ivent Medikal Solušns (Event Medical 

Solutions) s príslušnými údajmi, tak ako je to uvedené v 

návrhu. 

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 tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.15-Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave 

pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical 
Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného 
odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú 
diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Prítomní: 41 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 
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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  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   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  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  P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre 

nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 

za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-

PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, súpis. č. 1295, zapísané 

na LV č. 1516, parc. č. 15142/1, k. ú. Nové Mesto, 

vo výmere 35,96 m² pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event 

Medical Solutions, s. r. o., Šalviová 32, Bratislava, 
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IČO 52389413, na dobu určitú od 01. 05. 2021 

do 30. 06. 2021, za cenu v sume 247,16 Eur za dobu nájmu, 

za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta  

na RT-PCR laboratórnu alebo inú diagnostiku 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, 

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. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 848/2009 ZO DŇA 17.12. 
2009, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ NÁJOM 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA BIELEJ 6 V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PRE 
ÚNIU MIEST SLOVENSKA SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE, AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo šestnásť, Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy číslo 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, 

ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 

ulici 6 v katastrálnom území Staré Mesto pre Úniu miest 

Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, tak ako je uvedené 

v materiáli. 

Nech sa páči, 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 dvaja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjeden. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.16-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17.12. 
2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na 
Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest 

Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 

 Prítomní: 41 Áno 39 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  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   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 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17.12. 

2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na 

Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest 

Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 
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Uznesenie  
zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa takto: 

text v znení: 

„nájom nebytových priestorov v objekte na Bielej 6 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe na pozemku 

parc. č. 21 – zastavané plochy a nádvoria, súp. č. 419, 

LV č. 1656, v celkovej výmere 80,76 m², za účelom ich 

využitia pre činnosť ÚNIE MIEST SLOVENSKA, so sídlom 

na Prepoštskej 4 v Bratislave, za podmienok: 

1. Nájomné 34,,-- Eur/m²/rok (1 024,28 Sk/m²/rok) 

za plochu kancelárií a 10,20 Eur/m²/rok (307,29 

Sk/m²/rok) za plochu priestorov tvoriacich 

príslušenstvo. 

2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.“ 

sa nahrádza textom v znení: 
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„nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 

na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku 

parc. č. 21 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na 

LV č. 1656, v celkovej výmere 37,01 m², za účelom ich 

využitia pre činnosť Únie miest Slovenska so sídlom 

na Bielej 6 v Bratislave, za podmienok: 

1. Nájomné 34,00 Eur/m²/rok za plochu kancelárií 

a 10,20 Eur/m²/rok za plochu priestorov tvoriacich 

príslušenstvo. 

2. Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“ 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, ktorým 

bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so 

sídlom v Bratislave, predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu, že samotný nájom nebytových priestorov na Bielej 6 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska 

so sídlom v Bratislave, bol schválený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
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Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 
PARC. Č. 14963/2, ULICA NA 
KRIŽOVATKÁCH, ŽIADATEĽOM ING. 
PETROVI TURLÍKOVI A MANŽ. MUDR. 
ZUZANE TURLÍKOVEJ BYTOM 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 sedemnásť, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, pozemok v katastrálnom 

území Trnávka, parcelné číslo 14963/2, ulica 

Na Križovatkách, žiadateľom inžinierovi Petrovi Turlíkovi 

a manželke MUDr. Zuzane TurlíkoveJ bytom v Bratislave. 

Tuto poprosím spracovateľa. Myslím, že pána Bednárika 

o úvodné slovo. 
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JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Dobrý deň. 

Takže jedná sa o odpredaj pozemku tak ako je 

definovaný v materiáli o výmere päťdesiatdva metrov 

štvorcových, ktorí užívajú súčasní vlastníci, ktorí ho 

nadobudli od predchádzajúcej vlastníčky, ktorá takisto eee 

vlastne užívala tento pozemok v minulosti. vlastne 

žiadatelia v prípade keď začali rekonštruovať ten rodinný 

dom, ktorí oni nadobudli, zistili, že oplotenie zasahuje do 

pozemku vo vlastníctve hlavného mesta. 

Na základe toho sme pristúpili k vypracovaniu návrhu 

kúpnej ceny podľa rozhodnutia primótora k cenotvorbe, ktoré 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) bolo v minulosti 

predstavené a výsledok tohto je, že sekcia správy 

nehnuteľností odporúča kúpnu cenu vo výške dvestosedemnásť 

Eur aj štyridsaťdeväť centov za meter štvorcový, čo je 

celková cena jedenásťtisíc teda jedenásťtisíctristodeväť 

Eur aj štyridsaťosem centov za celý predmet predaja.  

Táto cena je zhodná s cenou, za ktorú preda 

odpredávala mestská časť obdobné pozemky v danej oblasti 

ostaným žiadateľom.  

Vlastne, jedná sa o majetkovú krivdu historickú, tak 

z toho dôvodu navrhujeme za sekciu túto cenu.  
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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. 

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

Ja by som chcel ešte doplniť ako predkladateľ pána 

Bednárika, lebo už to, on to teda čas čiastočne spo 

spomenul. 

Tunák finančná komisia pri tomto bode neprijala 

nejaké uznesenie, pokiaľ mám dobré informácie.  

A chcem teda povedať, že my sme si na tom otestovali 

ten nový systém naceňovania, alebo oceňovania našich 

predajov a prenájmov s tým, že tunák jednak ten materiál sa 

opätovne predkladá, keďže v minulosti teda nedošlo k tomu 

predaju a zároveň tunák podľa tých našich pravidiel sa 

naozaj že aplikuje tá historická krivda, ktorá ukazuje, keď 

sme si to spätne pozerali, že ten pozemok bol v užívaní 

vlastníkov, takže ako keby nemali tú vedomosť o tom, že ten 

ich plot je trocha posunutý.  

Podobné vyrovnania robila aj mestská časť, to Andrej 

Bednárik spomenul. Tam bola tá suma dvestosedemnásť euro na 

meter štvorcový. My by sme radi držali túto cenu hlavne 

kvôli tomu, aby tie pravidlá platili rovnako pre všetkých 
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a aby sme, aby sme tú historickú krivdu tam ako keby 

zohľadnili.  

Samozrejme, rozhodnutie je na poslancoch 

a poslankyniach.  

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, prosím návrhovú 

komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako je 

v materiáli,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa eee predaj 

teda eee tohto majetku do výlučného vlastníctva žiadateľvi 

Petrovi Turlíkovi a manželke Zuzane. 
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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: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných štyridsaťjeden. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.17-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. 
Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane TurlíkoveJ bytom 

v Bratislave 
 

 Prítomní: 41 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
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  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 NEHLASOVAL 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  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 NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. 

Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane TurlíkoveJ bytom 

v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2 – záhrada 

vo výmere 52 m², zapísaného na LV č. 5109, do výlučného 

vlastníctva žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manželke 

MUDr. Zuzane Turlíkovej, bytom Na križovatkách 2, 

Bratislava, za kúpnu cenu celkove 11 309,48 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci ako vlastníci 

susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 2900 – pozemkov 

a stavby rodinného domu so súpis. č. 18236 – majú záujem o 

pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v 
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bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich 

vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti 

žiadateľmi užívaný a udržiavaný na náklady žiadateľov, 

tvorí prístup k nehnuteľnostiam žiadateľa, teda skutkový 

stav bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ ALEBO ZÁMENU AKO 
PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 
TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. VINOHRADY, VO VLASTNÍCTVE 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A 
SPOLOČNOSTI BEĽĽ INVEST 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 osemnásť, Návrh na predaj alebo zámenu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa, pozemky v katastrálnom 

území Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy a spoločnosti BEĽĽ INVEST esero (s. 

r. o.) so sídlom v Bratislave. 
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Pána doktora Bednárika prosím o úvodné slovo. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ďakujem. 

Takže, tento materiál bol spracovaný v dvoch 

alternatívach. Alternatíva jedna hovorí o odpredaji 

predmetného pozemku, ktorý žiadajú žiadatelia do 

nadobudnutia do svojho vlastníctva.  

Jedná sa o pozemok, ktorý je vo vlastníctve hlavného 

mesta a nachádza sa pod oporným múrom pri developmente, 

ktorý spoločnosť BEĽĽ INVEST vybudovala.  

Tam bola definovaná kúpna cena štyristodeväťdesiat 

Eur za meter štvorcový v zmysle cenovej mapy.  

A zároveň na základe uznesenia komisie územného 

plánovania bolo rozhodnuté o tom, že sa má pripraviť 

materiál aj v alternatíve zámena, nakoľko spoločnosť BEĽĽ 

INVEST vlastní aj dva pozemky, ktoré sa nachádzajú vo 

verejnom priestore. Je na nich umiestnený chodník a cesta. 

Cesta nie je zaradená medzi komunikácie prvej, druhej 

alebo tretej triedy, hoci sa nachádza v úzkom kontakte 

s Bellovou ulicou, ale jedná sa o účelovú komunikáciu. To 
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je vlastne doplnenie na z, na základe požiadavky mestskej 

rady, ktoré sme pripravili.  

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. 

Pán poslanec Vlačiky,  

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel ako obyvateľ Bellovej ulice, a teda 

aj priamo dotknutý, teda ale za obyvateľov tunajších 

poprosiť o hlasovanie za alternatívu bé (B), teda za zámenu 

tých pozemkov, nakoľko bude lepšie do budúcnosti, ak mesto 

bude vlastníkom verejného priestoru na tejto ulici, ktorý 

bude slúžiť nám, tunajším obyvateľom. 

Za dvadsaťjedna metrov zastavaných tým oporným múrom 

získavame päťdesiatjedna metrov štvorcových, kde je aj 

chodník a a a a vlastne aj tá komunikácia, ktorá smeruje 

smerom aj k môjmu domu, ale teda aj k ďalším obyvateľom, 
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tak som troška ako v konflikte, by som povedal, ale prosím 

o teda za za podporu toho verejného záujmu. Teda za 

hlasovanie za tú alternatívu bé (B), aby sa tie pozemky na 

navzájom zamenili. 

Ďakujem pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja si pamätám, že sme na rade prosili, aby 

predkladateľ zamenil tie eee tie varianty. To znamená, že 

aby sme hlasovali najprv o tej variante bé (B). Takže, či 

môžme poprosiť predkladateľa, aby sme hlasovali o tej 

variante, ktorú, o ktorú žiada pán Vlačiky.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

poslankyňa MsZ: 

Ako o prvej. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím o reakciu pána doktora Bednárika.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja sa, to by znamenalo, že by som si autoremedúrou 

mal teda tento návrh pani Pätoprstej osvojiť. Takže, si ho 

osvojujem. A vy vymeňme tie dva body teda.  

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 vlastne môžeme hneď požiadať návrhovú komisiu 

o slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Priznám sa, že celkom nerozumiem, v čom mala spočívať 

táto zámena. Čiže to, čo je ako alternatíva dva, bude teraz 

alternatíva jedna?  

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 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

No, tak, tak tam nebolo potreba vôbec žiaden súhlas 

k tomu pána riaditeľa magistrátu, tam stačilo len dať 

procedurálny návrh, aby sme hlasovali ako o prvej 

alternatíve dva.  

Takže, nebudeme to komplikovať, keďže to máme uvedené 

ako alternatívu dva, to znamená zámena pozemkov, tak ideme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak ako to máte v materiáli, 

alternatíva dva.  

Nech sa páči, môžete 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 štyridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných štyridsať. 

Tým pádom tento bod máme vybavený. Len pre istotu. 

Dobre?  

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.18-Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a 
spoločnosti BEĽĽ INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 
alternatíva II – zámena pozemkov 

 

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

 
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  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 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  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 ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a 

spoločnosti BEĽĽ INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v 

k. ú. Vinohrady, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

21 m², vzniknutého podľa GP č. G1-1350/2020 oddelením od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 21698/1, LV č. 3495, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 

registra „C“ KN parc. č. 21698/2 – ostatné plochy vo výmere 

32 m² a parc. č. 18155/5 – záhrady vo výmere 19 m², LV č. 

261, vo vlastníctve spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so 

sídlom Hurbanovo nám. 1, Bratislava, IČO 51086565, bez 

vzájomného finančného vyrovnania, 

s podmienkou: 

Zámenná zmluva bude spoločnosťou BELL INVEST s. r. o., 

podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 

zámenná zmluva nebude spoločnosťou BELL INVEST s. r. o., v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, nakoľko na novovytvorenom pozemku 

parc. č. 21698/8 je umiestnený oporný múr v užívaní 
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spoločnosti BELL INVEST s. r. o., a na pozemkoch registra 

„C“ KN parc. č. 21698/2 a parc. č. 18155/5 sa nachádza 

verejné priestranstvo. Zámenou pozemkov sa zosúladí užívací 

stav s právnym stavom. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, 
K. Ú. PETRŽALKA, VO VLASTNÍCTVE 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, ZA 
POZEMOK VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI 
TATRA BANKA, A.S., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrh, bod číslo devätnásť, Návrh na zámenu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa, pozemok v katastrálnom 

území Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta republiky 

Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra 

banka, áes (a.s.), so sídlom v Bratislave. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je 

v materiáli,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa požadovanú 

zámenu. 

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.) 

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

Mne to nejde prihlásiť sa. Ospravedlňujem sa.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasuješ. 

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

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: 

Za. Dobre, ďakujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsať.  

Pani Aufrichtová je za.  

Ďakujem. 

(poznámka: poslankyňa Z. Aufrichtová chcela hlasovať 

za, ale nedalo sa jej prihlásiť) 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 19-Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra 
banka, a.s., so sídlom v Bratislave 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová 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 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  
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo 

vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom v 

Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu 

pozemkov v k. ú. Petržalka, a to pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 4620/12 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 39 m², LV č. 1748, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, za pozemok registra „C“ KN parc. 

č. 4690/122 - ostatné plochy vo výmere 199 m², 

LV č. 2676, vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Tatra 

banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava, 

IČO 00686930, bez vzájomného finančného vyrovnania, 

s podmienkou: 

Zámenná zmluva bude obchodnou spoločnosťou Tatra banka, 

a.s., podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

V prípade, že zámenná zmluva nebude obchodnou spoločnosťou 

Tatra banka, a.s., v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že hlavné mesto SR 

Bratislava ako stavebník pripravuje investičný zámer 

„Projekt výstavby náhradných nájomných bytov v Bytovom dome 

I. a nájomných bytov v Bytovom dome II. Muchovo námestie 
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v Bratislave“, v rámci ktorého sa pripravuje výstavba 

povrchového parkoviska a spevnených plôch pod telesom mosta 

medzi Černyševského ulicou a železničnou traťou 

v Bratislave. Zámenou pozemkov sa zosúladí užívací stav 

s právnym stavom. 

2. Podľa § 9 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 18/2011 zo dňa 15. 12. 2011 o zásadách hospodárenia 

s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy sumu odplaty 

za zriadenie vecného bremena v sume 1,00 Eur 

za zriadenie vecného bremena práva stavby previsov 

cez časti pozemkov parc. č. 4690/18 – ostatná plocha 

vo výmere 88 m², k. ú. Petržalka, zapísaného 

na LV č. 2644 a parc. č. 4620/4 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 11 m², k. ú. Petržalka, 

zapísaného na LV č. 1748, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, v prospech vlastníka stavby 

so súpis. č. 3760,  situovanej na pozemku 

parc. č. 4690/121 v k. ú. Petržalka, zapísanej 

na LV č. 4308, vo vlastníctve obchodnej spoločnosti 

Tatra banky, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3 

v Bratislave, IČO 00686930. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 3121, POD 
KONTAJNEROVÝM STOJISKOM K BYTOVÉMU 
DOMU UŠIAKOVA 10, 12, 14, 15 

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 dvadsať, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka, parcelné číslo 3121, 

pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 10, 

12, 14, 16. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu, nech sa páči.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov pre žiadateľov tak, ako je to uvedené v materiáli.  

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 nehlasoval jeden. 

Prítomných štyridsaťjeden. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.20- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k 

bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 15 
 

 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
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  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  

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 NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k 

bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 15 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 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. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 3121 – zastavené plochy a nádvoria vo výmere 

21 m², zapísaného na LV č. 847, vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Ušiakova 10, 12, 14, 

16, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., 

so sídlom Drobného 27 v Bratislave, IČO 35828994, za účelom 

vybudovania a užívania kontajnerového stojiska k bytovému 

domu Ušiakova 10, 12, 14, 16, na dobu neurčitú, za nájomné 

5,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 105,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť 

koniec poznámky) 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
ODPUSTENIA POVINNOSTI ZREALIZOVAŤ 
INVESTÍCIE NÁJOMCOM DO BUDOVY STAREJ 
TRŽNICE V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, Z DÔVODU PRETRVÁVAJÚCEJ 
PANDÉMIE COVID-19 V SUME 79 891,11 
EUR VRÁTANE DPH, PRE ALIANCIA STARÁ 
TRŽNICA – OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

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 dvadsaťjedna, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, odpustenie povinnosti 

zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice 

v katastrálnom území Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej 

pandémie KOVID 19 (COVID-19) v sume 

sedemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatjedna celá jedenásť 

eura vrátane dépéhá (DPH), pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči,  

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

Ďakujem. 

Zaujímalo by ma, že či sa urobila audit z toho, že 

koľko je takýchto aliancií, alebo teda nejakých združení, 

ktorým ideme odpúšťať to nejaké záväzky, ktoré sú voči, 

voči mestu.  

A pretože bolo to dohodnuté a myslím si, že sme tam 

mali aj zastupiteľstvo. Neviem, či tie boli platené, alebo 

neboli platené, ale jednotný systém by mal byť aspoň 

súčasťou toho auditu, že koľkým sa odpúšťa nejaké záväzky, 

ktoré vyplývali zo zmluv nájom nájomných.  

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 za spracovateľa, teraz neviem koho. Asi pána 

doktora Bednárika.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja viem o tom iba, že sa urobil prehľad eee nájomných 

zmlúv, v ktorých je aj nejaký záväzok niečo vykonať 

v nejakej sume v prospech mesta, ale my reagujeme vždy na 
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základe žiadosti, ktorá nám prišla. A jediná žiadosť, ktorú 

sme obdržali, bola od ALIANCIA STARÁ TRŽNICA, na základe 

toho sa rozpracoval tento materiál, ktorý je v obdobnom 

znení ako bol schválený materiál minulý rok na júnovom 

zastupiteľstve. 

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

Dobre,  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem.  

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

Môžem?  

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. 

Nech sa páči, môžeš, Zuzana.  

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

Áno?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 344 

Ja by som za týchto okolností poprosila, že majme asi 

obednú predstávku a ja pripravím k tomu teda požiadavku, 

aby sa tento bod prerokoval na budúcom zastupiteľstve, 

procedurálny návrh, aj keď predtým bolo povedané návrhovou 

komisiou, že nie je potrebný procedurálny návrh.  

Že aby sme urobili naozaj potom prieskum všetkých. 

Lebo keď o tom nevedia, tak to nie, nemôže byť takto 

robené, že ten, kto má tú informáciu, tak sa dostane 

k úľave a ten, kto ju nemá, tak ju nemá.  

Bavili sme sa tak pri rozdeľovaní komisie dotačnej 

schémy mesta. To si určite spomenie aj pani viceprimátorka 

Zaťovičová, že združenia, ktoré fungujú popri zma 

základných školách a niektoré (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) vedeli, že si môžu čerpať, ale žiadna iná mestská 

časť nevedela, že je oprávnená na čerpanie.  

Takže, dajme do toho jednotnosť, o nič iné nejde, iba 

že urobme prieskum, že či sú aj iní, ktorým záväzky sú 

opustené, alebo je to len tento. (gong) Alebo potom, keď 

požiadajú ostatní, tak dostanú tiež túto možnosť, hej?  

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

Bratislavy:. 

Môžem do toho vstúpiť ja.  
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Neviem o tom, že by sme mali takýto vzťah s takouto 

verejnou budovou ako je Stará tržnica s niekým iným. Sú tam 

nejaké iné vzťahy, ktoré, ktoré sú nie ta, takto významné 

si myslím. Eee  

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

Ale sú tiež asi v mestskom majetku, nie?  

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

Bratislavy:. 

Iba dopoviem.  

Všetci vieme, čo sa v Starej tržnici deje, ako sa to 

deje. Všetci vieme, že každý kto si vypýtal nejakú zľavu 

a mal na ňu nárok, ju dostal.  

To znamená, že máme tam kategórie naš, nájomcov nášho 

majetku, ktorý je automaticky, keď si to vypýtajú, 

dostávajú päťdesiat percent. Všetci o tom vedia, však tunák 

sa o tom, o tom dlho rozpráva.  

Máme tam aj ďalšiu kategóriu, ktorá, ktorá bola to, 

že odpustili sme všetkým nájomcom verejného priestoru tieto 

veci. A myslím si, že každý dneska vie a neviem prečo by 

sme za to, že niekto si nepodal nejakú žiadosť, mali STARÚ 

TRŽNICU za to nejak akože trestať, alebo spomaľovať akože. 

Ne, nesúhlasím s týmto návrhom zatiaľ. 
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Pani Aufrichtová. Faktickou. 

Nepočujeme. Vypnutý mikrofón.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Asi zatiaľ dajme slovo ďalším.  

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

Ďakujem. Tak to budem asi ja.  

Eee, ja teda chcem poprosiť, aby sme schválili tento 

bod, pretože naozaj ten vzťah s s proste ALIANCIOU STARÁ 

TRŽNICA  a s tým priestorom je výnimočný. Mesto získalo 

výborného správcu miesta, ktoré toto mesto sa normálnych 

okolností naozaj skvalitňuje a oživuje.  

Tak ja naozaj poprosím, aby sme teraz nejakým 

spôsobom toto neodkladali. 

A kľudne, keď je nejaký záujemca, tak nech rovnakou 

formou požiada a zapojí sa, proste, bu budeme o tom tiež, 

tiež rozhodovať.  

A teda, tiež by som poprosil, keby sa diskutujúci 

hlásili klasicky, cez teda faktické a teda aby to malo 

nejakú, nejaký formát táto diskusia.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová s faktickou.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nemá vý 

Mužský hlas:  

Nepočujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Technický problém nejaký.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, že má vypnutý mikrofón.  
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Je to, je to v poriadku. Že pri, trošku zlyháva ten 

systém prihlasovania fakticky, takže možno sa to stane 

preto.  

Je to vysoká suma a rozhodujeme 

o sedemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatjednatisíc. To 

chcem povedať. 

Keď to porovnáme s tými investíciami do tých areálov 

škôl, škôlok a iných. A je to v podstate natoľko zásadné, 

že si myslím, že by sme to mali porovnať s ostatnými. To je 

všetko.  

Ja určite nepodporím tento návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné.  

Ja chcem iba vysvetliť, že to sú peniaze, ktoré sú 

virtuálne a nikdy neprídu do kasy mesta, aby to bolo jasné. 

Neporovnávajme to s nejakými dotáciami pre školy a škôlky. 

Sú to peniaze, ktoré má podľa zmluvy dávať STARÁ TRŽNICA do 

rekonštrukcie tej budovy.  

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

No tak, ale boli by u nás. Keby, keby zaplatili, nie?  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Boli by v tej budove vo farbách, v omietke, 

v zábradlí novom, v schodoch. Samozrejme, že áno.  

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Tieto, v podstate ste to povedal, pán primátor, že sa 

nejedná o nejaké priame platby. 

A asi by som to nespájala s tým, čo požaduje pani eee 

eee pani starostka. Rozumiem jej a myslím si, že to je 

dobrý návrh. Ale asi by som to nespájala s tržnicou 

a normálne by som hlasovala o tomto bode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja ako člen teda dozornej rady STARÁ TRŽNICA, ja si 

teda poctivo pozerám tie ich výročné správy.  
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No teda, mali sme to vlastne aj, myslím, že v minulom 

roku, tiež sme dali pod podobné odpustenie, tiež sme to 

diskutovali a tiež som sa aj pýtal priamo v ALIANCII. Tam 

je tá vec, že oni vlastne v minulosti investovali ešte aj 

nad rámec toho, čo im vlastne ako keby bolo určené  s toj, 

z tej zmluvy.  

Čiže, ja si myslím, že teraz keď v zlých časoch im 

proste túto investíciu odpustíme, tak ako kebyže aj ničomu 

neublížime.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S fatic, faktickou pán Pilinský. 

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

To je procedurálna.  

Ja len chcem upozorniť, že, že sme si schválili 

prestávku o pol a už je cez pol. Tak by som bol rád, keby 

sme tento bod prerušili a rokovali  
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Musíme ho dokončiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Počkajte, počkajte, prepáčte. Nevidím.  

Môžme to urobiť, keby ste to chceli, ale však 

miliónkrát sme bod  proste dorokovali, hej? to neni že musí 

byť o pol presne prestávka. Akože na, načo to ro roz 

rozsekávať. Dokončime bod, podľa mňa. Môžeme, keď vyslovene 

ako keby nie nie sú všetci za to, aby sa, aby sme to 

rozsekli.  

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

Ja myslím, že aj pani starostka Aufrichtová to, to 

navrhla. Ako, chcela tam nejaké riešenie.  

Ale, okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ja  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme o tom hlasovať? Ako to je?  

Poprosím, poprosím organizačné. Ako to je, že ideme 

si odhlasovať či prerušíme tento bod? Alebo?  

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

organizačného oddelenia: 

No akože, čo sme pozerali rokovací poriadok, tak.  

Nejako zle sa počujem, pardon. Dúfam, že ma je počuť 

dobre.  

Čo sme pozerali rokovací poriadok, tak minimálne, 

minimálne na návrh dvoch poslaneckých klubov je, je možné 

teda prerušiť rokovanie ku konkrétnemu bodu a potom sa 

k nemu vrátiť. Ale ináč by mal byť dorokovaný 

a odhlasovaný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Počkajte. Takto.  
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Pani, pani starostka, tu predložila procedurálny 

návrh stiahnuť bod dvadsaťjedna z rokovania. Môžme to tak 

brať, že môžme si to zahlasovať či áno, alebo nie.  

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

organizačného oddelenia: 

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Tak poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať 

o tomto procedurálnom návrhu.  

To znamená, že áno sťahujeme, nie nesťahujeme.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

To myslím, že návrhová komisia nemá k tomu čo 

povedať.  

Takže dajte o tom hlasovať,  pán. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 354 

Tak prosím vás, hlasujeme o procedurálnom návrhu pani 

starostky, či tento bod stiahneme z rokovania, alebo nie.  

Nech sa páči.  

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

To znamená, že diskutujeme ďalej.  

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

 
Bod č. 21-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-
19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ 

TRŽNICA – občianske združenie 
 

procedurálny návrh p. Aufrichtovej, stiahnuť materiál 
z rokovania mestského zastupiteľstva 

 

 Prítomní: 42 Áno 0 Nie: 18 Zdržal sa: 19 Nehlasovali: 5 
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Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. NIE M. Brat  NIE 

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

R. Lamoš  NIE J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L. Štasselová NIE 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky NIE 

 

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

J. Káčer ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc NIE S. Svoreňová  

J. Uhler NIE 

 

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

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

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

O. Kríž  P. Pilinský NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím vás, ukážte mi diskutujúcich, kto bol 

v poradí.  

Pán poslanec Lenč. Alebo to bol, nie. Idem ďalej. 

dobre. Návrhová komisia. 

Pán poslanec Berka.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Dúfam, že ma je počuť.  

Ja si myslím, že mnohí si a väčšina z nás si 

uvedomuje, že eee priestor ALIANCIE STAREJ TRŽNICE  nie je 

štandardným priestorom a bežným, teda bežnou nájomnou, 

nájomnou zmluvou a nájomným vzťahom. K tomu asi netreba 

veľa vysvetľovať, že to, čo organizuje ALIANCIA STARÁ 
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TRŽNICA v meste, sa teraz aj napriek priestore Starého 

Mesta, tam viac takých priestorov nemáme. Čiže je to taká 

dosť jedinečná, jedinečný vzťah.  

To podstatné je, že táto ALIANCIA v podstate celý, 

celý stopercent jej výkonu sa viaže na aktivity, ktoré dnes 

nie je možné zo zákona vykonávať.  

To znamená, že nie je to ani nešikovnosťou, ani 

nejakým iným vyšším údelom, že ALIANCIA momentálne nemôže 

vykonávať svoje činnosti v tých priestoroch, ktoré jej 

poskytujeme.  

A je to vlastne, my sme na toto reagovali už minulý 

rok, tak isto reagujeme aj tento rok. 

Ale chcel som zareagovať len na tú pripomienku 

k tomu, že, že by bolo možno fér, aby, aby každý mal 

možnosť požiadať. Každý možnosť má a práve preto my sme 

toto isté riešili aj na finančnej komisii, nie len na 

mestskej, ale my sme to riešili na finančnej komisii 

v Starom Meste, kde sme riešili práve tú dilemu aj s úradom 

Starého Mesta, kedy sme sa pýtali ako poslanci akým 

spôsobom postupujeme pri udeľovaní zliav a teda úľav na, na 

nájomnom v súvislosti s kovidom, kde nám v podstate úrad 

Starého Mesta vysvetlil, že ten základný princíp je 

prejavenie záujmu zo strany nájomcu.  
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To znamená, že pokiaľ takýmto istým spôsobom preja, 

pre postupujeme aj v meste, myslím si, že to je fér.  

Ten prvý krok, ktorý by mal nastať je, že čo sme 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) vykonali, že prijali sme 

nejaké opatrenia, ktoré pomáhajú nájomcom a ten, tú súčasnú 

situáciu zvládať lepšie, ale ten druhý krok je ten, že tí 

nájomcovia sami musia prejaviť záujem o to, že, že vôbec 

nejakú takúto pomoc potrebujú. A myslím si, že to bolo 

komunikované veľmi zrozumiteľne. 

Takže, myslím si, tak ako postupujeme a v Starom 

Meste, tak, tak by sme mohli postupovať aj na meste. Je to, 

myslím že, korektné.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová.  

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

Ja vnímam veľmi pozitívne to, že ALIANCIA STARÁ 

TRŽNICA pôsobí v Starom Meste. To že ale dostala zmluvu za 

nejakých podmienok na kompletný objekt, ktorý je proste 

zaujímavý zas z pozície mesta, tak podľa mňa ako dobrý 
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hospodár sa máme zamýšľať nad tým, či iní podnikatelia, 

ktorí dostali iba zľavu na nájmoch, sú na tom potom 

v ďaleko horšej situácii.  

A je to presne ako s tým Dopravným podnikom. Zrazu 

ALIANCIA má nárok a iní podnikatelia nemajú.  

Takže iba ako hovorím preto, že ma to napadlo urobiť.  

Určite v interpelácii požiadam o zoznam tých, ktorí 

majú záväzky takéto zmluvné a zároveň o to, že aký mala 

ALIANCIA aké aktivity, pretože ja viem, že počas celej 

pandémie sa robili aj trhy, aj tie farmárske trhy, takže 

oni až tak strašne obmedzení neboli. Vlastne argumentácia 

mesta bola, že tam sa to robí tak, jak sa to má.  

Takže oni celý ten rok v podstate nejaké aktivity tam 

mali oproti iným pra prevádzkam, ktoré neboli vôbec možné 

otvoriť za celý rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chcem iba dať veci na pravú mieru.  

Každý má nárok dať návrh  

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

Preto chcem ten zoznam.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

zľavu. 

A chcem povedať, myslím, že jeden trh stojí ALIANCIU 

STARÁ TRŽNICA myslím že šesťsto Eur, ak nie viac. To 

znamená, že to nie je zárobková činnosť. To je činnosť, 

ktorú oni dotujú kvôli Bratislave, aby Bratislava mala trh.  

Aj to aby bolo jasné.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja chcem doplniť všetky tie informácie, ktoré boli 

povedané, že, keďže som tam v orgánoch, eee vlastne ktoré 

v správnej rade ALIANCIE. Je to špecifická zmluva, ktorá 

proste je založená na vzájomných zápočitáviach investícií, 

ktoré ALIANCIA  do budovy dá.  

Tá budova vyzerá teraz tak vďaka ALIANCII. V priebehu 

niekoľkých prvých rokov ALIANCIA predbehla svoje plnenia 

niekoľko rokov dopredu.  

Čiže to bolo výnimočné. Naozaj tento vzťah bol 

výnimočný v prospech ALIANCIE.  
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A druhá poznámka je, že takmer všetky podujatia, 

ktoré vidíme a ktoré tam sa dejú a sú cez deň prí prístupné 

pre obyvateľov Bratislavy, sú verejnoprospešné, dotované.  

ALIANCIA žije, alebo zarába a získava prostriedky aj 

na toto protiplnenie najmä z firemných iventov (event) 

a veľkých koncertov, ktoré sa práve v čase pandémie, čiže 

uševi, už vyše roka nedajú organizovať. Čiže, tam proste sa 

to nedá ničím nahradiť.  

A ja si myslím, že toto partnerstvo je výnimočné, 

unikátne. Prináša vyše výsledky a zaslúži si túto 

pozornosť, aj tento návrh. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja nemám v zásade nejaký veľký problém s tým, ale 

zase netvárme sa, že nezarábajú peniaze. Ale možno teraz 

nie, ale však je to zárobková činnosť, preto to robia.  
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A napríklad, vianočné trhy, ktoré robila sporiteľňa, 

tak ja by som chcel vedieť, koľko platili nájom tá 

sporiteľňa za, za ten priestor. Lebo to zase netvárme sa, 

že oni nevyberajú peniaze, aj keď sa robia väčšie akcie.  

Čiže, akože ja okej. Bol som rád, pomôžem, ale zase 

nerobme z toho, že vlastne oni na tom nič nezarábajú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsme, skúsme. Viete, že, všetci viete, že som jeden 

zo zakladajúcich členov. Ja som bol na zastupiteľstve ako 

aktivista, ktorý žiadal zastupiteľstvo, aby schválili ten 

nájom, preto o tom niečo viem. 

Oni zarábajú peniaze. Oni zamestnávajú ľudí 

a zarábajú peniaze na to, aby každý mesiac dali do opravy 

budovy desaťtisíc Eur. A to by bolo všetko v poriadku. 

Konkrétne ten nájom, čo ste sa pýtali, myslím že to 

bolo na nulu, to znamená, že na tom konkrétne nezarobili 

nič.  

A ja prosím Gábora Bindicsa, ktorý určite počúva, 

aby, aby vám poslal k tomu informáciu, tie vianočné trhy so 

Slovenskou sporiteľňou.  
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Ale oni už rok nezarábajú. Tak isto ako íní. Lebo 

koncerty tam nemohli byť možné. Párty, ktoré občas to 

prenajímajú, tam nebolo možné. 

Takže, netvár. Áno, súhlasím, že netvárme sa, že 

nezarábajú. To je práve ten dobrý model, že oni sú schopní 

zarobiť.  

A informácie podľa mňa, poprosím aby vám boli podané 

úplne kompletné. Myslím, že v správe, výročnej správe to 

všetko je.  

Pán Káčer, pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ale už to zaznelo, čo som vlastne chcel povedať, ale 

by som opravil niektoré tie interpretácie. 

Tak ako som povedal, že tie ozetká musia pristupovať 

podľa zákona o verejnom obstarávaní, zároveň súhlasím 

s tým, že si toho vedia vykonať sami a rovnako to platí aj 

v tomto prípade. Toto nie sú imaginárne peniaze, to je 

normálny ušlý nájom, ktorý sa preinvestuje. Zároveň je to 

veľmi funkčný projekt a funguje dobre. 

Čiže preto to mesto má takéto možnosti takýmto 

spôsobom pomáhať, aby jednoducho projety fungovali. Neni to 
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len pri, aby sme nezostali len pri Starej tržnici, je to 

napríklad aj v športe, kde v Lamači športová hala má za 

euro pozemok na sto rokov, elbégé (LBG) aréna má pozemok. 

To je hodnota, ktorou mesto pristúpilo k nejakej vôbec 

vzniku nejakej infraštruktúry. Petržalský zimný štadión má 

takisto sa mi zdá, že za euro nájom, alebo teda nejaký 

znížený. Rovnako je to pri, pri futbalovom klube ef cé (FC) 

Petržalka. Tiež je to podobným spôsobom riešené, že sa to 

započítava. 

Čiže, toto neni nejaký ojedinelý spôsob.  

Cvernovka, podobným spôsobom, nie úplne rovnakým 

funguje v kraji.  

Čiže, ja by som vyhodnocoval to, že projekt je dobrý, 

funkčný, chceme ho, je to dobré a ja to určite podporím, 

tento projekt je dobrý. A všetko to ostatné si myslím, čo 

bolo povedané, nechcem povedať, že zbytočné, ale, ale ja by 

som sa držal naozaj pri tom, že či to funguje. Plní to tie 

účely, na ktoré to bolo zriadené, alebo nefunguje, neplní 

to účely.  

Z môjho pohľadu tento projekt je funkčný a dobrý 

a preto ho aj pod porím.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Teda pokiaľ nie sú žiadne iné eee príspevky do, do 

diskusie. 

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

Dala som pozmeňujúci návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. Tak sa prihláste aspoň cez faktickú a tak 

to dajte, nie?  

Kde je ten. Ja ho nevidím. Nevidím. Aha, počkajte. Do 

dis, diskusiu. 

Dobre. Tak pani starostka Aufri. A nemôže ísť, lebo. 

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

Však ale podala som ho písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak okej. 
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Organizačné. Ako to je?  

(poznámka: počuť hlasy, nie je rozumieť) 

Prečo, pani starostka, však cez faktickú sa prihláste 

nech aspoň zdanie nejaké 

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

Faktická nefunguje. Faktická nefunguje. Dala som  

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

organizačného oddelenia: 

Faktická, faktická funguje, len sa s faktickou treba 

prihlasovať počas disku diskusného príspevku poslanca, 

alebo poslankýň. 

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

Nefunguje, naozaj nefunguje.  

Akože, je to, to tlačítko je neaktívne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

(poznámka: počuť ženský hlas „Ani mne nefunguje.“) 
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Tak nech sa páči, už ste tam. Môžte ísť, nech sa 

páči, počúvame vás. 

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

Nie je to v zmysle rokovacieho poriadku, cez faktickú 

sa nepodáva, ale písomne oznamujem poslancom, že som podala 

pozmeňujúci návrh k bodu dvadsaťjedna. Navrhujem znížiť 

povinnosť, ktorá je uvedená v bode dvadsaťjedna na 

päťdesiat percent.  

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

organizačného oddelenia: 

Dobre. Ja len. Ja len by som chcel 

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

Dostanú päťdesiatpercentnú úľavu a päťdesiat percent 

budú musieť aj tak zaplatiť.  

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

organizačného oddelenia: 

A písom, písomne sme nedostali na zastupiteľstvo 

bratislava es ká (bratislava.sk) toto znenie uznesenia, 

takže jak vás môžem poprosiť pa pani starostka, tak nám to 

zašlite, aby sme to mohli  
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Takže to prerušme, dajme si obed a ja  

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

organizačného oddelenia: 

dať aj návrhovej komisii  

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

to potom tak, jak ste  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemôžem prerušiť bod. Medzitým mi písali 

z organizačného, nemôžeme prerušiť bod.  

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

Tak potom čakajte, idem poslať mejl (mail) vedľa, 

lebo tuto nemám teraz akože pre pre  

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

organizačného oddelenia: 

A tým pádom ja 

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

Môžem vám do toho skočiť?  
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Nemôžte prerušiť bod akože, nemôžte ho právne 

prerušiť, že ho presunieme na niekedy ale inakadial, ale 

keď teraz vyhlásite obedovú prestávku, to spraviť môžte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. Tak keď to môžme, tak to samozrejme spravme. 

Môžme to urobiť, pán kontrolór, nech (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), organizačné?  

(poznámka: počuť slová „Je to v rokovacom poriadku.“) 

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

organizačného oddelenia: 

A tiež, tiež ešte by, ak, ak môžem poprosiť. Na 

základe rokovacieho poriadku, v tom prípade o chvíľu 

strpenia, aby sme si tu pripravili ten návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len počkajte. Hlási sa Jano Hrčka, on určite bude 

vedieť. 

Pán starosta Hrčka, pomôž nám. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja nič v zlom, ale prerušenie bodu rokovania bola 

úplne štandardná vec. A naozaj si myslím, že ak poslanec 

požiada a poslanci sa zhodnú, že sa preruší ten bod 

rokovania a bude prestávka, sa to podľa mňa dá spraviť. 

Akože o zastupiteľstve, že bod sa nemôže prerušiť počas 

rokovania, to ja teda neviem kedy sme to menili v rokovacom 

poriadku, ale to si neviem predstaviť, lebo 

o zastupiteľstve rozhodujú poslanci. A keď sa teraz 

poslanci väčšinovo rozhodnú, že bude teraz prestávka, tak 

bude teraz prestávka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Organizačné. 

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

organizačného oddelenia: 

No, jako som spomínal, že bod sa v prípade nejake, 

nejakého rozporu prerušiť na základe návrhu minimálne dvoch 

poslaneckých klubov.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 371 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

organizačného oddelenia: 

Tak, tak hovorí rokovací poriadok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že máme, máme dvoch šéfov poslaneckých 

klubov, ktorí navrhujú prerušiť tento bod? Máme pani 

starostku Čahojová, máme  

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, aj ja som tiež za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zdenku, výborne.  

To znamená, že  

(poznámka: počuť mužský hlas, ale nie je rozumieť čo 

hovorí 
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Prosím?  

Aj Zuzana Aufrichtová asi.  

To znamená, že takto stačí. Poviem, že prerušujem bod 

a začíname o dvanásť, je trinásť štyridsaťpäť, dajme tomu. 

Hej?  

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

organizačného oddelenia: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to organizačne dobre. 

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

organizačného oddelenia: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kontrolór kýva. 

Dobre. Tak ďakujem pekne. začíname trinásť 

štyridsaťpäť. 

Ďakujem. 
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(prestávka od 12.47 do 13.49 h) 

 

ROKOVANIE POSLANCOV POČAS OBEDNEJ PRESTÁVKY 

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

Ja ešte chcem poprosiť teda poslancov a poslankyne, 

ktoré chcú ro, si prejsť ten bod  pána Buocika, teda 

predsedov a predsedníčok poslaneckých klubov, tak aby sme 

tu zostali. Predpokladám, že lajfstrím (live stream) sa asi 

teraz preruší.  

Tomáš Malec, môžme tu takto fungovať?  

(poznámka: Počuť mužský hlas: „Tomáš to odsleduje.“) 

Je tu aj pán Buocik? Je. vidím, dobre. Okej.  

A tuším Lucia Štasselová sa ešte hlásila, že by tu 

zostala na formuláciu toho bodu.  

(poznámka: počuť mužský hlas: „Aj ja som tu.“) 

Dobre. 

Dobre. Super.  

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

Dobre. Pán poslanec, počujeme sa?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 374 

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

Počujeme sa. 

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

organizačného oddelenia: 

Dobre, počkaj. Igor, prepáč. Skočím ti do toho. Tak 

teraz som dostal info, že  nie, že nakoniec sa cez 

prestávku neprerušuje strim (stream), takže asi odporúčam 

buď to sa, si zavolať nejaký konferenčný koul (call), alebo 

urobiť iný link, alebo niečo podobné. 

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

Kto nám vie ten, kto nám vie ten link poslať? My to 

používame v kancelárii úplne bežne, ale robia to kolegovia, 

ja, ja to neviem. 

Pán 

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

organizačného oddelenia: 

Ja, ja vám to, bohužiaľ, poslať nemôžem, pretože  

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

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

organizačného oddelenia: 

ja  

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

A neviete nám vytvoriť?  

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

organizačného oddelenia: 

Nie, neviem vám vytvoriť, pretože ja teraz robím  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) samostatný zum 

(ZOOM)? 

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

organizačného oddelenia: 

Neviem, pretože ja teraz vytváram tento link na 

zastupiteľstvo. 

Nemôžem byť (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria 

viacerí naraz) 

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

Dobre. Tak čo, čo ja viem spraviť je, že ak používate 

aj gugl mít (Google Meat) a je to pre vás okej, tak ja vám 
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môžem poslať, to si len kliknite (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) browsri (Browser) a on vám pošle teda link na gugl 

mit (Google Meat). 

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

Je to aj na, aj na meku (Mac)? Funguje to aj na meku 

(Mac)?  

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

Funguje to všade. Hej. hej. 

To sa otvára v browsere (Browser).  

(poznámka: nezrozumiteľné slová hovoria viacerí 

naraz) 

Mužský hlas: 

Môžem ja urobiť druhý zum (ZOOM). 

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

Výborne, dobre.  

(poznámka: počuť viaceré hlasy: Dobre. Dobre, díky.) 

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

Aj ja poprosím pozvánku. Ďakujem. 
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Mužský hlas: 

Len sa musíme odpojiť, Tomáš, potom to preklop 

z vocapu (whatsapp) do, do četu (chat), lebo neviem.  

 

 

PO OBEDNEJ PRESTÁVKE – POKRAČOVANIE  

BODU ČÍSLO 21 - ODPUSTENIE POVINNOSTI 

ZREALIZOVAŤ INVESTÍCIE NÁJOMCOM 

DO BUDOVY STAREJ TRŽNICE 

V BRATISLAVE PRE ALIANCIA STARÁ 

TRŽNICA – OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po obednej prestávke o 13.49 h) 

Vy pravdepodobne eee eee dajte mi vedieť, či sme redy 

(ready), či sme tu. Štyridsaťpäť minú, štyridsaťpäť. 

Pokračujeme. Kľudne akože počkajme ešte minútu, keď treba.  
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Mgr. Tomáš   M a l e c , PhD.,  poverený vedením 

organizačného oddelenia: 

Ja, ja len ako. Prepáč, že do toho skočím, že 

starostka, pani starostka Aufrichtová poprosila o minútku, 

dve, možnože len strpenia, lebo že sa potrebovala pripojiť.  

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

Som tu.  

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

organizačného oddelenia: 

Okej. Tak už je tu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Pani starostka,  

si tu? Môžme ísť.  

Okej.  

Poďme, poďme na to.  

Prihlásil sa nám Palo Murín z zo STAREJ TRŽNICE, 

ktorý vystúpi po príspevkoch poslancov a budeme o tom 

hlasovať. Vystúpi ako občan. A bude chcieť asi k téme niečo 

povedať.  
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To znamená, nech sa páči. Pani starostka na to. Máš 

slovo.  

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

Áno. 

V podstate som podala pozmeňujúci návrh, ktorý 

upravuje tú úľavu, ktorá bola navrhnutá v pôvodnom znení, 

návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúci sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície 

nájomcom do budovy Starej tržnice, Staré Mesto, z dôvodu 

pretrvávajúcej pandémie KOVID (COVID), suma je 

sedemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatjedna vrátane dépéhá 

(DPH).  

Môj návrh znie: znenie uznesenia zmeniť v sume 

sedemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatjedna vrátane dépéhá 

(DPH) v celom rozsahu návrhu uznesenia z aby znel v sume 

tridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťpäťtis eee štyristodeväť, 

tridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťpäť celá päťdesiatpäť Eur 

vrátane dépéhá (DPH). 

Tento návrh vyplynul z toho, že päťdesiatpercentná 

úľava je z nášho pohľadu hospodárna a dostane aj mesto svoj 

podiel, alebo teda tá budova, aj ten záväzok a dostane aj 

úľavu ten, ktorý prevádzkoval tie činnosti, ktoré si vážime 

a (poznámka: nezrozumiteľné slovo) sú prevádzkované dobre.  
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Vieme ale že, pre, v rámci kovidu, o ktorý sa tu 

opiera, neboli až tak dotknuté činnosť ALIANCIE STARÁ 

TRŽNICA ako iných podnikateľov a prevádzkovateľov, ktorí 

nemohli mať otvorené ani jeden deň. Tuto sme naozaj boli 

informovaní, aj sme spolu rokovali o tom, že tam prebiehali 

tie farmárske trhy, prebiehali tam iné akcie, vianočné 

trhy, proste neboli zasiahnutí natoľko ako ostatní. 

Toto bola jedna vec.  

Myslím si, že áno, pokiaľ žiadali, žiadajú, tak majú 

nárok aby ten ich bod bol prerokovaný.  

Čo ma ale zaujíma a to sa chcem naozaj ale spýtať 

pána Polakoviča, kedy dozorná rada zasadala naposledy?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Polakovič, pán poslanec odpovie. Poďme ale asi, 

keď sa nikto nehlási do diskusie, hlasovať rovno o tomto 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) návrhu. Alebo respektíve, 

keď je diskusia. Chce Polakovič odpovedať na otázku?  

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

Ja, od, ja odpoviem na otázku z prihlásenia.  
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Veľmi sa ospravedlňujem, lebo si musím teraz znova 

nahodiť vépéenko (vpn).  

Ako som spomínal na niektorom z posledných 

zastupiteľstiev a žiadal som, aby eee dozorná rada konečne 

zasadla, keďže nemá vedúceho, aj som žiadal, aby sa ku mne 

pridali ďalší, myslím že dvaja členovia, aby sme mohli teda 

zvolať to zasadnutie, nikto sa ku mne nepridal. Ale 

každopádne dostávame pravidelne výstupy z ALIANCIE STARÁ 

TRŽNICA a tam sú všetky eee príslušné dáta.  

Každopádne áno, je to problém, že dozorná rada 

nezasadla a viackrát som na to upozorňoval. Lebo  

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

Celý rok nezasadla akože, ani raz.  

Takže to treba dať do poriadku, lebo nie je kontrola 

zo strany (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. Do dodržiavajme, normálne sa hlásme. To, že 

nezasadala dozorná rada STAREJ TRŽNICE je problém poslancov 

aj nie len STAREJ TRŽNICE. V tomto Igor Polakovič sa 

usilovne usiluje o to, aby tá rada zasadla. Nenašiel ľudí, 

ktorí by mu z radou poslancov v tomto  
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ale nikto sa neozval. A ja tu mám člena dozornej 

rady, ktorý nedostal ani jeden list, ani jednu výzvu 

a pritom jeho mejlová (mail) adresa je verejná. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, dodržujme, hlásme sa normálne (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) diskusiu, nech to má nejakú úroveň. 

Odovzdávam slovo.  

Takto, pardon. Pred tým ako odovzdám slovo návrhovej 

komi, di, komisii, ukončujem túto diskusiu. Nehlási sa 

nikto iný.  

A poďme po poriadku. Hlasujte potom rukou aspoň 

o tom, aby sme občana Pala Murína, ktorý je z ALIANCIE 

STARÁ TRŽNICA pustili do diskusie.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Čo som videl, všetci mali ruku hore.  

Nech sa páči, Pa Palo Murín, máte tri minúty, si 

myslím, že to je.  
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Občan   Pavol    M u r í n    , zástupca občianskeho 

združenia ALIANCIA STARÁ TRŽNICA:  

Ďakujem veľmi pekne za  slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč, sto stop.  

Ako to, organizačné, ako to stopujeme? Ja to tu mám 

stopovať na nejakom čase, alebo?  

Dobre. Ja to budem stopovať.  

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

organizačného oddelenia: 

Môžeš, ale budeš počuť aj zvuk po troch minútach, 

prípadne ti dám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak dobre. Tak okej, môžme ísť na to. Pome.  

Občan   Pavol    M u r í n    , zástupca občianskeho 

združenia ALIANCIA STARÁ TRŽNICA:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
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Ja by som v podstate využil, využil príspevok na to, 

že zareagujem na slová pani starostky Aufrichtovej.  

Jej pozmeňovací návrh sa opiera o to, že naša činnosť 

nebola až tak zasiahnutá pandémiou, lebo sme mali trhy, 

alebo sme mali podujatie pred, pred Vianocami. 

Ako, my sme v podstate veľmi podrobne zanalyzovali 

štruktúru našich príjmov a predložili sme ju k materiálu do 

zastupiteľstva. A to, čo tu už aj zaznelo v predošlých 

príspevkoch poslancov, že komerčné nájmy sú tou hlavnou 

zložkou príjmov, z ktorých môžme hradiť náklady na 

rekonštrukciu. Hej? Sú to komerčné nájmy za komerčné 

podujatia.  

Trhy, vianočná tržnica sú podujatia, ktoré negenerujú 

zisk. Viete, proste pri nájme pätnásť euro za stôl pre 

zeleninára ne nemôžme z toho proste obnovovať mestskú 

budovu a mestský majetok. Tejto, to nedáva zmysel. Obvykle 

trhoviská verejné sú spravované z mestských rozpočtov 

a prostredníctvom mestských organizácií a tak ďalej.  

Čiže, na to by som, na to by som reagoval takto.  

A počet našich komerčných nájmov od mesiaca októbra 

2020 je nula. Hej? Nula do dnešného dňa. 

Takže, vieme, že tieto akcie, ktoré majú nejaký 

rozpočet, ktoré si plánujú spoločnosti, korporácie, sa 
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pripravujú v určitom rozpočtovom predstihu. Dneska máme 1. 

máj, hej, technicky vzato a my vlastne do 31. augusta 

nemáme zatiaľ ani jednu jedinú, ani len predbežnú 

rezerváciu na komerčný nájom hej?  

Čiže, my musíme počítať s tým, že naozaj, obrazne 

povedané, sme absolútne, absolútne na suchu.  

To, čo nám ostáva z príjmov z podnájmov z prevádzok 

je tak ako plus, mínus, tiež neni žiadnym tajomstvom, že 

pri tom predaji cez okienko do ôsmej musíme, musíme byť 

radi, že, že v podstate tie prevádzky ešte neskrachovali.  

Takže, eee to je asi tak všetko. 

Nám by veľmi, veľmi táto úľava v plnej výške pomohla.  

A možno ešte, ešte k k tomu, že naozaj teraz myslím 

že nerokujete o peniazoch, ktoré by nejak vyleteli 

z rozpočtu mesta, rokuje sa o peniazoch, ktoré ako najprv 

musíme vygenerovať z tej našej činnosti a potom ich 

vraciame naspäť do budovy.  

Momentálne sme s investíciami do budovy myslím, 

myslím v roku 2024, až sa nemýlim. Mali sme na to aj nejaké 

úverové zdroje a tak ďalej, a tak ďalej.   

A aj tento rok dokončujeme investície, aj počas 

pandémie robíme práve práce, ktoré (gong) ešte nejakým 
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spôsobom s tých naplánovaných financií z minulých období 

zvládame robiť. Ale tento problém, o ktorom teraz rokujeme 

je v rovine keš flou (cash flow). Čiže naozaj, naozaj 

musíme si strážiť to, aby nás to nedobehlo, aby sme tú 

kvalitu Starej tržnice neznížili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tri minúty skončili.  

Občan   Pavol    M u r í n    , zástupca občianskeho 

združenia ALIANCIA STARÁ TRŽNICA:  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A teraz otázka. my normálne môžme diskutovať 

s občanmi hej? Lebo je tu prihlásený s faktickou pán 

Pilinský, hej? Môžme reagovať na občanov.  

Nikto proti tomu nič nemá, takže pán Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som sa teda rád, rád spýtal na ten návrh pani 

starostky. 

Ja chápem, že ona to skôr myslela v tom zmysle, že 

kla, kladie ako keby otvárame Pandorinu skrinku a teda chce 

mať nejakú informáciu, že teda v akých iných prípadoch by 

nám, možno teda by sme asi mohli v budúcnosti očakávať 

niečo podobné. Ale aj by som si chcel teda ten jej návrh 

nejakým spôsobom skorigovať, pretože ja som si myslel, že 

ona chce dať akože odpustenie päťdesiat percent z toho 

celkového ročného nájmu. A to je akože tá, tá suma 

stodvadsaťtisíc, nie, nie sedemdesiatdeväť. Takže už aj 

v tomto súčasnom návrhu ALIANCIA STARÁ TRŽNICA nechcela 

odpustenie v celej výške, ale len teda v nejakej zníženej.  

Takže, keby to, že teda či, či to náhodou ne 

nemyslela tak, že päťdesiat percent z toho ročného, takže 

tá, tá odpustená suma by bola šesťdesiattisíc a nie len 

tých tridsaťdeväť, alebo koľko myslela.  

A (gong) takže, takže to toto bolo tá moja otázka, 

že, že možno či by to nejakým spôsobom vysvetlila, že, že 

ako to myslela.  

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

Áno. Ja som to myslela na päťdesiat percent z toho, 

čo majú byť tie záväzky. To znamená, ak to je stodvadsať, 

tak na še na šesťdesiat.  

Môžem to autoremedúrou opraviť, alebo treba posielať 

nový mejl (mail). 

Ja som myslela, že päťdesiat percent z toho záväzku, 

ktorý máte voči mestu. Keď ste to vy vlastne upravili tak, 

že už tých sedemdesiatdeväť nebol z toho, nebol sto 

percent, tak si myslím, že by to malo byť päťdesiat 

percent.  

Takže môj návrh by bol päťdesiat percent z toho, čo 

máte platiť.  

Aká je tá suma?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je desaťtisíc za mesiac. Takže stodvadsaťtisíc je,  

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

Takže šesťdesiattisíc by mala byť z toho, čo by tam 

mala prísť tá suma namiesto tých 

sedemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatjedna 

šesťdesiattisíc.  
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Beriem to autoremedúrou, takže nech si to návrhová 

komisia poznačí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Poďme sa pohnúť ďalej. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

No. Takže máme pozmeňovací návrh od pani starostky 

Aufrichtovej a teda návrh uznesenia by znel tak ako ho máte 

v materiáli s tým, že suma 

sedemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatjedna celá jednásť 

Eur 

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

Áno. 

Na šesťdes 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

vrátane dépéhá (DPH) sa v celom návrhu uznesenia mení 

a znie šesťdesiattisíc  

(poznámka: stále do prednášania návrhu návrhovej 

komisie rozpráva poslankyňa Aufrichtová, ale nie je 

rozumieť presne čo) 

Eur vrá vrátane dépéhá (DPH). 

Dobre som to pochopil?  

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

Ale ja neviem ako, reagujem na to, čo 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Tak asi takto.  

Môžte dať o tom hlasovať, pani, pardon, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som za, mne to, ja sa neviem pripojiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za trid, proti pätnásť, zdržalo sa štrnásť, 

nehlasovalo šesť. 

Prítomných tridsaťosem. 

(poznámka: poslanec R. Jenčík chcel hlasovať za, ale 

neišlo mu prihlásiť sa) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č. 21-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-
19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ 

TRŽNICA – občianske združenie 
 

návrh p. Aufrichtovej – zníženie sumy, ktorá je navrhnutá 
na odpustenie 
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 Prítomní: 38 Áno 3 Nie: 15 Zdržal sa: 14 Nehlasovali: 6 

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

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

R. Lamoš  NIE J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L. Štasselová NIE 

R. Tešovič  M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky NIE 

 

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

J. Káčer ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová  

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

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

G. Grendel  NEHLASOVAL J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka NEHLASOVAL  
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P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  NIE  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno. 

Takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, 

ktoré znie 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa odpustenie 

povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej 

v tej sume ako je navrhnutá v materiáli. 
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Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti osemnásť, zdržalo sa tri, 

nehlasovali štyri. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ideme na bod.  

Ďakujem pekne.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 21-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-
19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ 

TRŽNICA – občianske združenie 
 

 Prítomní: 39 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 4 

 
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  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 ZDRŽAL SA 

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

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

G. Grendel  NEHLASOVAL J. Karman 

 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície 

nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 

891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – 

občianske združenie 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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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 odpustenie 

povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej 

tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu 

pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur 

vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske 

združenie, Námestie SNP 25, Bratislava, IČO 42263948, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k nájomnej zmluve 

č. 07 88 0225 13 00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok 

č. 07 88 0225 13 02 k nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Návrh na schválenie odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie  

COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA 

STARÁ TRŽNICA – občianske združenie so sídlom Námestie 

SNP 25, Bratislava-Staré Mesto, IČO 42263948, predkladáme 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

žiadateľ ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie má 

v dôsledku prijatých opatrení zásadný výpadok finančných 

príjmov, a preto nie je schopný vykonať na predmete nájmu 

investície v objeme 120 000,00 Eur vrátane DPH za rok podľa 

čl. III ods. 1 nájomnej zmluvy č. 07 88 0225 13 00 v znení 

dodatku č. 07 88 0225 13 01. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 34 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod Interpelácie.  

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech 

sa páči, interpelácie.  

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Dovoľte mi, aby som vás interpeloval ohľadom 

preverenia možnosti vyznačenia priechodu pre chodcov u nás 

v mestskej časti na ulici Kukučínova medzi obchodným domom 

Slimák a priechodom cez železničnú stanicu smerom 

k predajni potravín Billa.  

Dožadujú sa občania vyznačenia už dlhé roky tohto 

priechodu pre chodcov. Ja už som v minulom volebnom období 

sa na to pýtal, tak sa chcem znova opýtať aj teraz, či by 

bolo možné takýto priechod vyznačiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Strapák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som tiež podal inter interpeláciu na, na pána 

primátora. 

Podávam interpeláciu ohľadom jedného bilbordu 

(bilboardu) spoločnosti euro avéká (euro AWK) spoločnosť 

esero (s. r. o.), ktorý sa nachádza na pozemku parcely 
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číslo cé (C), typu cé (C) 15662/1 katastrálne územie 

Ružinov.  

Pozemok je vo vlastníctve magistrátu a v priamej 

správe hlavného mesta.  

Má predmetné reklamné zaradeň zariadenie platnú 

nájomnú zmluvu, ak áno, do akého termínu, ak nie, aké kroky 

podniklo eee, podnikol magistrát doteraz k jeho 

odstráneniu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ako som avizovala, v podstate v tom bode predtým, ja 

by som poprosila o analýzu, akože interpelácia na pána 

primátora, zoznam tých zmluvných záväzkov, kde sú v nájme 

eee nejaké občianske zariadenia, alebo teda občianske 

združenia, ktoré majú, im vyplýva povinnosť vlastne 

investovať do majetku. 

A ďalej. Keďže dozorná rada nezasadla, aby začala byť 

funkčná, keďže Aliancia Stará tržnica má mať kontrolu 

poslancov, eee my tam máme nominovaného člena, ktorý nebol 
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za celý rok ani raz oslovený nikým. Rovnako člen nemá právo 

zvolávať, alebo nevedel, kde sa má ozvať. Takže, dajme to 

do poriadku, veď akože okej, Aliancia sa nejako nadýchne 

a príde obdobie, kde treba mať akože nad tým kontrolu.  

Ďakujem. 

Dám to písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

K tomuto bodu, Andrej Bednárik, my už sme na žiadosť 

starostky tento zoznam predsa robili. Dostala ho?  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja iba odpoviem, že, ten zoznam je. Je tam päť, päť 

zmlúv. Jedná z toho Aliancia Stará tržnica. 

Takže, môžme to pani starostke poslať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, to bola jej požiadavka, myslím že na 

mestskej rade, alebo niekde pred tým ešte. Tak prosím vás, 

doručte jej ho čím skorej, dobre?  
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Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán, pán primátor,  

v prvom rade ďakujem za interpeláciu, za, za odpoveď 

na interpeláciu, ktorú som dával na minulom zastupiteľstve 

ohľadne umiestnenia bilbordu (bilboardu) na ulici 

Detvianska a kde teda došlo k zmene dopravného značenia. 

Bola tam umiestnená stopka na križovatke v križovaní 

Detvianska s električkovou traťou.  

A teda, je jeden z argumentov tej zmeny dopravného 

značenia bolo aj teda informácia, že ten bilbord (bilboard) 

vadí vo výhľadne vo vodičom električiek. Preto sa teda 

chcem spýtať, v tej odpovedi bolo uvedené, že ten bilbord 

(bilboard) by mal ísť dole do konca apríla. Tak chcem sa 

len spýtať teda, či sa uvažuje, že eee tam keď ten bilbord 

(bilboard) bude odstránený a teda tá, tá prvotná 

i informácia bola, že to je nejaké skúšobné obdobie a potom 

sa to dá, alebo respektíve sa chcem spýtať, že tá nová 

dopravná situácia sa potom následne vyhodnotí, tak chcem sa 

spýtať, či teda sa tam uvažuje o znovunavrátení tej 

dopravnej situácie do toho pôvodného stavu. To znamená, že 

tam stopka cez električkovú trať nebude, a teda preferenciu 
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budú mať autobusy a au autá na tej hlavnej ceste tak, tak 

ako tomu bolo doposiaľ. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Tiež sa chcem poďakovať za odpoveď na interpeláciu, 

ktorú som dostal z minula. Ale ja ešte doplním tú otázku, 

lebo ja som aj minule hovoril, týkalo sa to toho 

železničného priecestia Trnavská cesta a Ivánska 

cesta/Vrakúnska cesta.  

Tá informácia, alebo tá moja interpelácia smerovala 

k tomu, že my sme zhruba pred rokom sedeli u pani 

námestníčky Kratochvílovej s tým, že sa tam urobí verejné 

osvetlenie a zlepší sa tam, eee zlepší sa tam dopravné 

značenie. A tá odpov, tá odpoveď, ktorú som dostal od vás, 

tak tá sa týkala ako keby celého toho projektu, ktorého 

mínusy ja všetky poznám. Hej?  
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Takže, ja, ja upresním to znenie interpelácie 

organizačnému oddeleniu. To je, to je prvá vec. 

A druhá vec. Chcem sa, chcem vás interpelovať ohľadom 

opravy zastávky emhádé (MHD) eee na Súmračnej ulici. Je to 

na mieste, kde sa urobila nová cyklotrasa od, od Lidlu eee 

po Tomášikovu.  

Ja som vám to aj zasielal do mejlu (mail). Tam zho, 

tá cyklotrasa bola urobená. Viem, že to bolo financované 

z peňazí ministerstva dopravy. Výborná robota. Trvalo nám 

to viac ako tri roky, ale super, je to už dnes hotové. Ale 

zostal tam, zostala tam časť, ktorá je neopravená 

a rozbitá, zástavky emhádé (MHD), vyzerá to veľmi čudne. 

Taktiež v tomto vás interpelujem s tým, že opraviť teda ten 

povrch tej zástavky.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem pekne. Určite áno.  

Táňa Kratochvílová,  

prosím ťa, skúsme to nejak urýchliť, je to dôležité.  

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

Áno, dakujem pekne. 

Pán primátor,  

ja som tiež dostal odpoveď na, na interpeláciu, avšak 

tie záhrady Devín, tam ten prechod pre cyklistov, aj pre 

chodcov, dostal som informáciu, že sa tam bude kresliť eee 

riešenie.  

Ale ja som tam bol aj teraz cez víkend a ja prejdem 

zo záhrad chcem prejsť na ten cyklistický chodník, musím 

ísť ďalej. prejdem na druhú stranu, ale pôjdem po ceste 

pätnásť metrov. A keď máte dvojičky na dvoch malých 

bicykloch a idú autá, tak je to úplne zlé.  

Viem dostať nejaký kontakt, že s kým by som to tam 

vedel ísť pozrieť, aby sme to zjednodušili, lebo tam máme 

strašne veľa ľudí s malými deťmi a naozaj je to problém, že 

oni prejdú sícu na cyklistický, ale mimo toho ako je vjazd 

na cyklistický chodník.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je absolútne presné a jasné. Ďakujem pekne. 

My už sme to riešili. Poprosím možno, Táňa, pošleš, 

alebo Zuzanu Šebestovú, to je naša akoby 

cyklokoordinátorka. Myslím, že ona o tom probléme vie. 
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Určite tlačte týmto smerom, dobre? Ona akýkoľvek 

návod na rýchle riešenie, keď máme nejakú fintu, to urobme. 

To je jasné.  

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

Dobre. Super. Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debňárová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Sekundu, len si to musím prehodiť. My to vypadlo.  

Chcela som len poprosiť, že na Osloboditeľskej ula 

ulici, kde máme vlastne križovatku, nachádza sa tam aj 

predajňa potravín a je tam veľmi nebezpečné miesto. Je tam 

základná škola, chodia tam deti. A teraz vlastne keď 

skončila tá pandémia, tak zase ich tam máme veľa. Do toho 

času sa zatiaľ nepodarilo nič vyriešiť.  

Ja by som chcela poprosiť, keďže tam jazdia autá 

veľmi veľkou rýchlosťou, aby tam na ten čas, minimálne keď 
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je začiatok školy, alebo možno tak do nejakej jedenástej, 

že by sa tam častejšie pohybovala mestská polícia, alebo 

možno nejaké dočasné radary, že by sa tam umiestnili, aby, 

aby tie autá ako keby opticky mali potrebu spomaliť. 

A možnože si potom postupne zvyknú.. 

Lebo to sú, podľa mňa, stále tí istí ľudia. To sú 

ľudia, ktorí dávajú tam deti do, do školy, alebo, alebo 

prefrčia tadiaľ stále, lebo idú do práce.  

No a potom ešte jednu vec som chcela veľmi pekne 

poprosiť, že naša mestská časť eee eee odovzdala mestu 

projektovú dokumentáciu na opravu Príjazdnej ulici, kde, 

ulice, kde máme takú ako keby priehlbinu a chodia nám 

tadiaľ aj autobusy mestskej hromadnej dopravy. Nielenže si 

ničia svoje povozky autá osobné, ale aj naše autobusy, čo 

asi nie je malá položka.  

Tak som len chcela poprosiť, že by sa to nejakým 

spôsobom začlenilo do opráv, lebo nejde zase ož taký veľký 

úsek, ale veľmi by to pomohlo, lebo je tam taká, ako keby 

aj rozdrobená cesta.  

Tak to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. tu sa nehlasuje, pokiaľ viem, nemá 

o čom. 

Takže, ďakujem veľmi pekne za interpelácie 

My sa snažíme, aby tie odpovede mali nejakú hĺbku 

a kvalitu, aby to nebola nejaká len pro forma vec. Takže 

som rád, hláste nám okamžite, keď kvalita týchto odpovedí 

klesne.  

 

 

BOD 22 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY 
VYKONANEJ ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo, kde sme teraz? Dvadsaťdva. Správa 

o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Toto je, myslím že, bez úvodného slova, že, pán 

kontrolór?  

Chcete úvodné slovo, pán kontrolór, dať?  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. Budem len na otázky odpovedať (poznámka: 

nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Materiál.  

Otváram diskusiu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sedem. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.22- Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 40 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
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  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

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 NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA TRANSFORMÁCIU BRATISLAVSKEJ 
MESTSKEJ KARTY A VYTVORENIE 
BRATISLAVSKÉHO MESTSKÉHO KONTA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo dvadsaťtri, transformácia, návrh 

na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie 

Bratislavského mestského konta. 

Táňa,  
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prosím ťa, preber to na chvíľku za mňa, dobre? Za 

mňa. 

Nech sa páči, úvodné slovo.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Tak poprosím úvodné slovo. Asi tu budeme mať, teraz 

neviem koho?  

Slavomír   O s l e j ,   oddelenie inovácií a digitálnych 

služieb: 

Slavo Oslej aj Peťa Dzurovčinová, oddelenie  

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. 

Slavomír   O s l e j ,   oddelenie inovácií a digitálnych 

služieb: 

a inováciií a digitálnych služieb. 
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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. 

Tak obidvoch vás vítame.  

Nech sa páči, úvodné slovo. 

Slavomír   O s l e j ,   oddelenie inovácií a digitálnych 

služieb: 

Takže Bratislavská mestská karta bola pri svojom 

uvedení v roku 2010 revolučným projektom s viacerými 

cieľmi.  

Prvým a takým hlavným bolo zlepšiť komunikáciu mesta 

a podporovať obyvateľov a obyvateľky k prihláseniu trvalého 

pobytu v našom meste, avšak o tomto chýbajú akékoľvek 

merateľné ukazovatele, ktoré by to za tých desať rokov 

potvrdili.  

Karta mala slúžiť na rozvoj služieb samosprávy 

a optimalizácie jej financovania, avšak po desiatich rokoch 

je technológia, jej technológia zastaralá a získanie karty 

vyžaduje účet vo vybraných partnerských bankách. 

Prístup je momentálne exkluzívny a nie je otvorený 

pre všetkých obyvateľov a obyvateľky. A v tomto momente 
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v projekte môžme rátať len s dvoma bankami z pôvodne zo 

šiestich a celkovo aj z dvanástich relevantných, ktoré sú 

na Slovensku.  

Karta neadresne momentálne poskytuje zľavy bez 

jasných benefitov pre mesto a jeho organizácie z ročnou 

nákladovosťou približne osemstopäťdesiattisíc Eur.  

Samotný materiál bol na prerokovaní, odporúča mestská 

rada mestskému zastupiteľstvu schváliť.  

Rovnako aj komisia pre kultúru, médiá a ochranu 

kultúrneho dedičstva. Po prerokovaní materiálu odporučila 

mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh, a teda komisia 

dopravy a informačných systémov a tiež komisia finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, 

obidve berú na vedomie návrh, ktorý som, ktorý 

predstavujeme.  

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. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán Cmorej,  
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nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

A teda ak by mohli  predkladatelia aj povedať, že ako 

bude to mestské konto fungovať, alebo že aká je predstava 

presne, že ako by taká presnejšia, lebo materiál som len 

tak preletel, ale možno, len som ho nečítal dostatočne 

podrobne, ale 

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. 

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

predstavu som tam (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Poprosím, keby ste zhrnuli teraz čo ďalej po skončení 

teda platnosti, alebo teda tejto karty.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 417 

Nech sa páči. Neviem či Slávo, alebo Petra 

Dzurovčinová.  

Slavomír   O s l e j ,   oddelenie inovácií a digitálnych 

služieb: 

Uhm.  

Budem, budeme spolu asi odpovedať.  

Ďakujem veľmi pekne za otázku.  

V zásade ako ste spomenul, presne ten materiál má dve 

časti. Práve tá druhá časť sa venuje vzniku digitálneho 

konta, čo chcem len ako keby povedať, že tiež je len 

pracovný názov.  

V zásade je to skorej vízia toho, ako by mesto malo 

a mohlo poskytovať svoje služby aj digitálne. Čo ukázala aj 

posledná, alebo súčasná kríza, kedy, kedy vlastne ten 

digitál sa dostáva do popredia a my ako mesto a nie len ako 

mesto, ale aj celkovo štát v tomto máme veľký dlh. 

Najďalej sme, predstavte si to, že to bude modulárne 

a najďalej sme v tomto momente pri dani z nehnuteľnosti, 

ktorú digitalizujeme a športoviská.  

Športoviská si predstavte ako predaj lístkov, na 

ktoré nebudete potrebovať žiadne, žiadnu kartu, žiadnu 
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zmluvu s bankou v tomto prípade. V zásade eee len teda 

budeme predávať lístky, ktoré budú onlajn (online). 

 V prípade dani sa snažíme teraz a testujeme s prvými 

štyristopäťdesiatimi ľuďmi platbu dane z nehnuteľnosti z zo 

zabezpečenej zóny, z jedného miesta, tak ako ste zvyknutí 

pri svojom nejakom mobilnom operátorovi, alebo svojej 

banke, poskytovateľovi televízie a tak ďalej.  

Čiže, takto. 

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. 

Ďalší prihlásení do diskusie nie je.  

Takže, samozrejme, to platí ako pri všetkých bodoch, 

ak máte ďalšie otázky, kolegovia sú k dispozícii 

kedykoľvek. 

Ja teraz poprosím návrhovú komisiu. 

Nech sa páči,  

pán Lenč. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

po prerokovaní materiálu schvaľuje transformáciu 

Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského 

mestského konta. 

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 tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo sedem poslancov. 

Prítomných štyridsaťjedna. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.23- Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej 

karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta 
 

 Prítomní: 41 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
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  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NEHLASOVAL M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  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  NEHLASOVAL J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a 

vytvorenie Bratislavského mestského konta 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie 

Bratislavského mestského konta. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 ZMENA ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY O OBJEKTÍVNEJ 
ZODPOVEDNOSTI – STIAHNUTÝ 
Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prejdeme na bod číslo dvadsaťštyri, je to bod 

objektívna zodpovednosť a je to vlastne nový bod,  ktorý 

predkladá pán starosta Ján Hrčka. 

To je asi bez úvodného slova.  

Otvárame rovno diskusiu?  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Bude to asi s mojim úvodným slovom. 

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. 

Čiže, áno, nech sa páči, pán starosta.  

Asi sa treba prihlásiť, aby sme teda všetci boli.  
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Alebo ako úvodné slovo, áno? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ako úvodné slovo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobrý. 

No nechcem zdržiavať, lebo sme si vlastne časť 

diskusie absolvovali už pri zaraďovaní bodu. 

Ja len v krátkosti, naozaj, je možnože prijatie 

objektívnej zodpovednosti nikto nevníma nejak akútne. Mesto 

plánuje spustiť parkovaciu politiku k 1.10., avšak my už 

naozaj osemnásť mesiacov máme spustenú parkovaciu politiku. 

A ako všetci isto viete a nemusím to asi vysvetľovať, 

najväčším problémom akéhokoľvek systému je jeho 

vymožiteľnosť. A samozrejme, myslím, že sa zas nemusím 

opakovať, že mestská polícia vzhľadom k tomu akým spôsobom 
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musela objasňovať, že nebola objektívna zodpovednosť 

a podobne, mala obmedzené kapacity aj z hľadiska počtu, aj 

z hľadiska iných funkcií, ktoré má.  

Takže, osemnásť mesiacov sme fungovali v nejakom 

režime, kde aj náš, aj obrovské množstvo energie, času 

a peňazí, ktoré sme investovali do parkovacej politiky, 

bolo limitované tým, že sme nevedeli vymáhať a lebo proste 

na to neboli objektívne kapacity.  

Teraz k 1.  máju prichádza objektívna zodpovednosť 

a áno, ja roz, priznám sa, že do minulého týždňa som si 

myslel, že poslanci národnej rady boli natoľko prezieraví, 

že obcami v zmysle, keďže novelizovali zákon o hlavnom 

meste kvôli odťahovaniu vrakov a spoločnej, spoločným 

veciam, dali aj to, že teda obcami sú aj mestské časti. 

Bohužiaľ, až teda cez víkend som si nejak na základe 

konzultácií a nejakých iných vecí pozrel, že to tak nie je 

a teda aj nejaké právne stanoviská viacerých ľudí boli, že 

bez zmeny štatútu my ako mestská časť nemôžme riešiť 

objektívnu zodpovednosť. A čo samozrejme eee spôsobuje to, 

že môže to robiť iba hlavné mesto od 1. mája. Ale hlavné 

mesto to nepotrebuje robiť od 1. mája, lebo parkovaciu 

politiku spúšťa k 1. októbru.  

Takže najbližších šesť mesiacov ich, ich to netlačí. 

Lenže my naozaj osemnásť mesiacov, ktoré do toho máme 

vložené, jednoducho, nevieme reálne urobiť väčší výsledok, 
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lebo neexistuje objektívna zodpovednosť, lebo neexistuje 

postihnúť to, čo zdokumentujeme. To znamená rádovo sto, 

stopäťdesiat, dvesto priestupcov denne. A to iba v noci 

robíme. Lebo proste na to nie sú kapacity.  

Samozrejme, akože tu nebol žiadny iný úmysel ako to, 

že čakal som, a teda je to pravda, že mesto si rieši svoje, 

my si máme riešiť svoje. A teda nás návrh je, a to 

uznesenie, len ho v krátkosti prečítam, aby bolo, aby bolo 

jasné o čo sa jedná. 

Čiže, návrh uznesenia, ktorý je predložený je: 

po A, mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného 

mesta SR Bratislava 

po prvé, pripraviť návrh zmeny štatútu ohľadom 

prenesenia kompetencií na vybraných úsekoch komunikácií na 

mestské časti v zmysle novelizácie zákona o objektívnej 

zodpovednosti a následne inicio inicializoval legislatívny 

proces zmeny štatútu hlavného mesta.  

Termín: čím skôr. 

A po druhé, v období od 1. mája 2021 do účinnosti 

zmeny štatútu žiada primátora, aby v spolupráci 

s jednotlivými mestskými časťami hlavného mesta našiel 

dočasné riešenie uplatnenia objektívnej zodpovednosti na 

úseku dopravy pri porušovaniu, pri porušovaní zákazu 
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zastavenia a zákazu státia v zmysle prijatej novely zákona 

o objektívnej zodpovednosti.  

Termín: do prijatia zmeny štatútu.  

Ten zmysel má byť taký, že my naozaj aj 1. 5. keby 

sme začali uplatňovať objektívnu zodpovednosť, tak máme čo 

uplatňovať, len my to technicky robiť nemôžme. De jure to 

môže robiť len hlavné mesto. A teda bez súčinnosti 

s hlavným mestom to nejde a hlavné mesto teda nejakým 

spôsobom neiniciovalo zmenu štatútu. A hovorím, asi to 

drvivej väčšine mestských časti netlačí, ale teda nám to 

tlačí veľmi.  

A to, že o nejakej spolupráci a podobne. Ja tu 

nebudem vyťahovať niektoré veci, kedy my naozaj, viete, že 

ja niečo dva, tri týždne neurobím, ale že mne stoja 

niektoré veci šesť až deväť mesiacov smerom na mesto, tak 

to tiež nevyťahujem. A poprosím teda, ja naozaj si myslím, 

že sa snažím spolupracovať s mestom a na druhej strane ono 

aj mesto si musí uvedomovať, že to nefunguje spôsobom, že 

mesto povie a ja skáčem a nám stoja veci šesť až deväť 

mesiacov a nevieme sa pohnúť.  

Čiže, poprosím, akože naozaj, ja nemyslím si, že 

spolupráca je zlá, na druhej strane, na druhej strane je to 

naozaj obojs, má to byť obojstranné a nie jednostranné. 
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A niekedy naozaj to vychádza tak, že my sme síce 

veľmi ďaleko v parkovacej politike, ale, ale my sa nem 

nevieme hýbať pretože pokiaľ viem veci robiť vo vlastnej 

réžii, snažím sa ich robiť vo vlastnej réžii, nikoho s tým 

nezaťažujem. Ale keď sa neviem ďalej pohnúť, tak som na 

naozaj odkázaný či už na mestskej polícii, teraz na 

objektívnej zodpovednosti.  

Toľko asi k úvodnému slovu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

My tu máme, my tu máme kolegov, ktorí by chceli 

zareagovať. Asi teda mmm dajme slovo poslancom a potom 

zareagujú naši kolegovia. Dobre? 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som mala otázku na pána starostu Petržalky 

a zároveň by som chcela pred tým ešte povedať, že je 
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dôležité, aby tento projekt, alebo pilotná nejaká, pilotný 

spôsob zavedenia tohoto systému rezidenčného parkovania 

v Petržalke skončil úspechom, že asi je takáto nejaká 

kompetencia potrebná a tento výkon potrebný, lebo ináč 

naozaj je nevymožiteľný systém rezidenčného parkovania.  

Mňa by zaujímala otázka, pán starosta asi na ňu bude 

mať pripravenú odpoveď. Že keby sa podarila takáto zmena 

a od 1. októbra bude fungovať mestský systém, či potom 

vlastne my nezoberieme kompetencie zase hlavnému mestu ako 

mestské časti, aby tento spôsob objektívnej zodpovednosti 

mohlo vymáhať mesto? Ako to bude potom, keď už bude 

spustená celomestská parkovacia politika?  

Ďakujem za odpoveď. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja toto možno trošku pripomeniem.  

Tak ako momentálne a zareagujem na túto faktickú.  

Ospravedlňujem sa, asi toto (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) reagujem na faktickú na pani starostku Čahojovú. 

A tá odpoveď je veľmi jednoduchá.  

Ak si niekto myslí, to máte ako s parkovacou 

politikou. Asi nikto nepredpokladá, že keď 1. októbra mesto 

spustí parkovaciu politiku, tak bude na všetkých stotisíc 
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parkovacích miestach uplatňovaná a bude stotisíc 

kontrolovaná.  

Myslím si, že v každej mestskej časti, ja myslím, že 

starostovia to vedia najlepšie, omnoho majú, keď im na tom 

záleží, vedia nájsť zdroje a kapacitu na to, aby si to 

vymáhali. Ak si niekto myslí, že mesto bude schopné na 

území celého mesta perfektne vymáhať všetky priestupky, ak 

to tak bude, ja s tým nemám najmenší problém a na druhej 

strane po skúsenostiach, ne nemyslím si, že to tak bude. 

Čiže, nemyslím si, že tam s tým nejakým spôsobom budeme 

vchádzať do toho. 

Ako, viete. Čo je cieľom? Cieľom je, aby sa 

parkovacia politika dodržiavala. Na rovinu, všetci 

starostovia vedia, že vždy k tomu má bližšie starosta ako 

primátor. Bez urážky. Proste, keď je problém v Petržalke, 

petržalský starosta, ružinovský starosta, starostka Starého 

Mesta, starostka Karlovej Vsi, Dúbr, starosta Dúbravky 

omnoho intenzívnejšie rieši problém v svojej. Lebo, hlavné 

mesto má sedemnásť (gong) synov a dcér a musí sa venovať 

všetkým sedemnástim, kdežto starosta mestskej časti má len 

tú svoju mestskú časť a venuje sa len jej.  

Čiže, paradoxne, ja si myslím, že keď tá kompetencia 

bude. Samozrejme, treba ju rozumne určiť, aby, tam mi 

nemôže dôjsť k dvojitej pokute. Čiže, nemôžme za to isté 

pokutovať hlavné mesto aj mestská časť. Čiže, tam by mali 
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byť nejak jasne dané kompetencie a rozdelenie. Ale myslím 

si, že práve to naopak, ak to ten starosta mestskej časti 

bude chcieť a bude to podporovať a bude to vedieť robiť, 

tak odbremení mesto, lebo to je naozaj veľké množstvo 

papierovačky, dokumentácie a práce s tým. Lebo to zas, 

nepadá to z neba.  

Naozaj, ak si niekto myslí, že, že tá parkovacia 

politika, alebo ob objektívne, objektívna zodpovednosť je 

niečo, čo akože kliknem na tlačítko a všetko za mňa spraví 

systém, nie, tak to v reáli určite nefunguje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Čahojová,  

môžte s faktickou, lebo už ste mali. Aby s 

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:. 

Ale to je jedno. Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  
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Ja tak, ja by som len povedala, že práve preto, že si 

uvedomujem, že aká je to zodpovednosť a koľko je to práce, 

zase ako keď v štatúte sa upraví, že to prechádza na 

mestské časti, aby sme si nezobrali niečo, čo nedokážeme 

zvládnuť trebárs aj za hlavné mesto.  

Ja si presne nepamätám ako máme rozdelené v tomto 

kompetencie. Ale do budúcna.  

Ale ja chápem, Janko, že ty si pripravený. A čo keď 

niekto iný na to pripravený nie je? Alebo nedokáže že to 

zvládnuť tak ako vy v Petržalke.  

Takže, tak znie moja otázka. nie že by sme nechceli, 

alebo že by sme čakali, že mesto na nás prenesie všetky 

povinnosti, ktoré s tým budú spojené a nebude sa. Proste, 

ako to, ako si to predstavuješ v realite, že by to malo 

prebiehať?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja. Ďakujem pekne.  

Ja možno dám rýchlu reakciu ešte na pána starostu 

teda.  

Ja som sa na parkovacej politike na na narobil aj 

s úradom veľmi veľa. Nemal som nikdy pocit, že je to, že je 
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to vec mestských častí. Aj to turné, ktoré som robil 

a vysvetľoval ľuďom na troj, štvorhodinových mítingoch, že 

čo to je a neboli to príjemné mítingy, som si absolvoval 

a dostal som za to veľmi, veľmi veľa zlých bodov za tú 

parkovaciu politiku. Dokonca mi niekto hovorí, že na nej 

prehrám voľby, lebo ju chcem robiť.  

A teraz ma prekvapuje, že Jano hovorí, že vlastne to 

sa až tá netýka mesta. Však každá mestská časť si to urobí 

samostatne. A že vlastne je to akože extrémna zmena 

naratívu, s ktorou si práve prišiel. Totálne si preklopil 

celý ten systém ako to bolo doteraz robené, ako to bolo vo 

vézetenku (VZN) a vymýšľané.  

Ale práve preto ja som zavolal aj pána Antala, ktorý 

je aj šéf našej mestskej polície, ktorý vie o, 

o objektívnej zodpovednosti veľa. A a samozrejme, je tu aj 

Peťo Herceg.  

Tak možno si skúsme dať tieto faktické a pred pánom 

Lenčom dáme možnosť odpovedať našim zamestnancom úradu, keď 

môžme. Keď súhlasíte, pán Lenč. Dobre? Aby, aby sme sa 

posunuli na tú diskusiu niekam.  

A ešte dokončíme faktické.  

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

Ja by som navrhoval hľadať také miesta, ktoré nás 

spájajú v tých úmysloch a na, nie sa zbytočne iba kvôli 

tomu hádať. Kým my v Petržalke máme problém s nerezidenta 

tmi, ktorí nám tam parkujú v noci a zaberajú nám miesta, 

tak samozrejme, iné mestské časti majú iné problémy. A vy, 

pán primátor, máte problém ten, že v jednej parkovacej 

politike musíte nájsť nejaké prieniky medzi sedemnástimi 

mestskými časťami. A ja si teda zrovna nemyslím, že, že 

teda eee je potrebné sa na niečom takomto povadiť.  

Ešte ku pani primá, ku pani starostke Čahojovej. 

Ja to vnímam tak, že v tom štatúte chceme dať možnosť 

tým mestským častiam, ktoré to potrebujú, aby si mohli, 

mohli riešiť tú objektívnu zodpovednosť sami. A myslím si, 

že v tých mestských častiach, ktoré majú taký problém ako 

Petržalka, teda s tým nočným parkovaním nerezidentov, sa to 

naozaj pri tých množstvách áut nedá vyriešiť inak, alebo že 

neni efektívnejšie riešenie ako keď si to bude riešiť 

mestská časť sama.  

A zároveň si nemyslím, že to ide abs, (gong) 

v absolútnom rozpore s tým, aby, aby si to mesto riešilo 

koncepčne. Však v podstate, môže byť tá dohoda len tak 

z brucha, že parkovanie si bude riešiť mestská časť na 

svojom území sama a všetky ostatné priestupky bude riešiť 

mesto.  
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Ja, tá dohoda tam, podľa mňa, možná je a neni sa 

potrebné na tom hádať, že teda, či bude robiť objektívnu 

zodpovednosť celú mestská časť, alebo že celú mesto. Ja 

v tom nevidím problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja neviem o akej zmene naratívu je. Ja som teda veľmi 

prekvapený, pretože ja mám pocit, že buď sa nerozumieme, 

alebo ako, môžme si naozaj povedať, že koľko sme 

v parkovacej politike kde kto spravili. Ja sa tu nechcem 

ísť s týmto porovnávať, ale prosím, akože ja naozaj mám 

pocit, že čo som si neurobil v parkovacej politike 

v Petržalke ja, to za mňa mesto neurobilo.  

A ja nijakým spôsobom nejdem vchádzať do kompetencií. 

Ja budem najšťastnejší človek, keď mesto za mňa spraví 

parkovaciu politiku na rovinu, s vyloženými nohami sa budem 

pozerať ako to funguje a je to celé a môžem sa venovať iným 

veciam. Avšak, zatiaľ mám skúsenosť takú, že pokiaľ sa tomu 

intenzívne nevenujem, tak sa to nehýbe.  
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Ja len hovorím, že do času pokiaľ vidím, že to naozaj 

funguje, tak keď to chcem poh. Lebo, ja neviem, tu sa to 

celé úplne otočilo. Ja neriešim píár (PR), ja riešim reálne 

parkovanie. Aby ľudia v Petržalke sa im lepšie parkovalo. 

To sa nedá urobiť na papieri, to sa nedá urobiť prijatím 

vézetenka (VZN), to sa nedá urobiť zmenou zákona, to sa dá 

urobiť realizáciou toho zákona. Proste, aplikáciou. 

V teréne, robením, behaním, hádaním sa, papierovaním, na 

(gong). Proste, reálnou prácou. To je to, čo sa dá zmeniť 

pri parkovacej politike.  

A teda, akože okej, ja, všetko si chce urobiť mesto 

samé, ja s tým nemám najmenší problém. nech si to kľudne 

spraví samé. Ale potom prosím ako, ja naozaj zas nemám 

potom chuť sa nejakým spôsobom tuto akože, keď to vy 

považujete, že to je, že vám vchádzam do kope, do 

kompetencií, okej, nebudem vám vchádzať do kompetencií. 

Blahoželám. Verím, že si to všetko spravíte lepšie. Môžte 

to robiť, nemám s tým najmenší problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja dám iba krátku reakciu. 

Toto asi neni že sa tu máme urážať. Nejak akože 

niekto sa of ofučí, že teraz. Teraz ide o to, aby sme 

urobili čo najlepšiu vec.  
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Ja neviem, prečo si prekvapený. Však ty musíš vedieť, 

že parkovacia politika začína na konci tohto roka podľa 

vézetenka (VZN) bratislavská. Bratislava má možnosť začať 

regulovať mesto parkovacou politikou od, od konca tohto 

roka. Nebola žiadna dohoda, že my to máme v Petržalke robiť 

v týchto mesiacoch práve kvôli tomu, že ty si to chcel, sme 

to umožnili tým vézetenkom (VZN), ktoré dalo tú preto 

prechodné obdobie.  

Ja som nikdy netvrdil, že vieme nachystať parkovaciu 

politiku za za rok, alebo niečo. Je to projekt, na ktorom 

robíme dva roky. Okrem toho, kvôli kovidu meškáme.  

Takže, som teraz ja prekvapený, že ty si prekvapený, 

že nevidíš mestských úradníkov ako robia parkovaciu 

politiku v Petržalke, lebo taká dohoda nikdy nebola a ty to 

musíš veľmi dobre vedieť.  

Skúsme už dokončiť toto, nech. Lebo už vidím, že Peťo 

Herceg je, je akože, tam prešľapuje. Môžem, môžme dať slovo 

Hercegovi a potom prejdeme na faktické. Dobre? Lebo možno 

sa zbytočne točíme do kruhu. Je tu aj pán Antal.  

Nech sa páči. 

A aby, aj všetkým iba poviem, Peťo Herceg eee je šéf 

parkovacej politiky v Bratislave a so svojim tímom na tom 
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intenzívne robí. Ja konkrétne s ním mám každý týždeň 

stretnutie na túto tému.  

A Peťo, 

možno povedz aj ty, že vlastne viac jak (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), kde sa nachádzame. 

Mgr. Peter   H e r c e g ,   splnomocnenec pre parkovaciu 

politiku: 

Áno. Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Počujete ma, hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Mgr. Peter   H e r c e g ,   splnomocnenec pre parkovaciu 

politiku: 

Dobre. Ďakujem. 

Tak ja by som chcel povedať, že naozaj to, že možno 

niekto nevníma, že čo sa robí na pozadí a čo sa rieši, 

a neviem teda, či hovoriť, že je to zlé. A každý, kto má 

záujem ste pozvaní na komisiu dopravy. Pokiaľ viem, je 

otvorená. A ja sa tam pravidelne snažím dávať abdejty 

(upgrade). 
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Pán Uhler ako predseda komisie určite potvrdí, že aj 

sami iniciatívne prichádzame, že chceme informovať čo je 

nové, kam sme sa posunuli a tak ďalej.  

Čiže, jednak chcem demonštrovať, že magistrát naozaj 

postupuje. A jeden z tých, jeden z tých výsledkov tej našej 

práce je aj prijatie tohto zákona o o objektívnej 

zodpovednosti. 

Ja si pamätám ako minulý rok v máji s pánom 

primátorom sme boli u ministra vnútra a vtedy jeho, jeho 

pravej ruky, ktorý vlastne bol predkladateľom u pána 

Kyselého, poslanca Kyselicu. Marek Gajdoš bol ten, ktorý 

nám pomáhal teda ten zákon tlačiť.  

Kolegyne, kolegovia z právneho ešte dolaďovali aj 

zákon teda, ktorý upravuje o novelizáciu, ktorou upravuje 

objektívnu zodpovednosť aj ďalšie zákony.  

Čiže, áno. My sme aj na tom pozadí sa snažili robiť 

maximum a komunikovali s ministerstvom vnútra, aby to bola 

čo najlepšia zmena pre obyvateľov a pre správu tej 

objektívnej zodpovednosti.  

A tým pádom to tvrdenie, že nikto nevníma prijatie 

o objektívnej zodpovednosti akútne, nie je pravda. Naopak, 

ja môžem povedať, že počas doobedňajšieho rokovania tohto 

zastupiteľstva my sme mali teda stretnutie s jedným 
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z dodávateľov, lebo aktuálne nám bežia prípavné trhové 

konzultácie. Pétéká fáza obstarávania enforsmentu 

(enforcement) vrátane objektívnej zodpovednosti, kde sa 

bavíme s kľúčovými hráčmi na trhu štyri zahraničné, tri 

slovenské spoločnosti, nebudem menovať, aby sme to 

vyskladali čo najlepšie, aby sme pochopili, ktoré systémy 

už majú pripravené čo je reálne funkčné a čo nie je ako.  

Asi pán starosta bude vedieť čo to znamená spustenie. 

Preto ja si poviem, že mne, keď to počítam, nesedí. To 

veľmi nesedí. 1. októbra sa spúšťa celomestská parkovacia 

politika.  

Čiže, ak to posunutie kompetencie a alebo tej 

právomoci vykonávať tú objektívnu zodpovednosť by sa malo 

schváliť, tak viete, že štatút koľko trvá, hej. To je 

v podstate trojmesačná tortúra. A reálne ten výkon by bol 

na dva mesiace. Ja viem, že v druhej časti tej uznesenia sú 

nejaké opatrenia, ako to robiť rýchlejšie.  

A teda, hovorím, my na tom pracujeme. Ale ja neverím, 

že teda dneska existuje funkčný systém, ktorý sa zapne 

a ide.  

Ten zákon totižto ešte ani neplatí. On nadobudne 

právoplatnosť od soboty. A na ministerstve vnútra bežia 

intenzívne konzultácie. A teda my vieme, že aj pán starosta 
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teda intenzívne konzultuje aj na ministerstve, aj všade. 

Ale aj my konzultujeme. Pán Antal asi povie viac.  

A ako to spraviť, lebo naozaj tie procesy sú oveľa 

zložitejšie, ako by sa zdalo. Kto má záujem, tak rád 

prepošlem pédéefko (PDF), ktoré je výsledkom predbežných 

rokovaní, predbežný návrh, ako by to mohlo fungovať 

z pohľadu ministerstva vnútra tá objektívna zodpovednosť. 

Je tam niekoľko krokov, niekoľko tých odvolacích stupňov. 

A musí byť jasné, ktorý stupeň rieši obec, ktorý stupeň už 

nie. Kedy sa to posúva na policajný zbor a tak ďalej.  

A tou komplexnosťou tej témy chcem povedať to, že ja 

vám zas poviem úprimne, ja som neni presvedčený o tom, že 

Petržalka má pripravený systém, ktorý v pondelok, v utorok 

zapne a zrazu už beží objektívna zodpovednosť.  

A ja by som skôr poprosil pána starostu, však ako, my 

komunikujeme, spolupracujeme, možno by nám naozaj pomohlo, 

keby ako člen správnej rady déusu u uponáhľal alebo 

urýchlil podpis zmluvy, ktorá nám umožní aj zavedenie 

objektívnej zodpovednosti, a to je zmluva pre prístup na 

štátne registre. Všetko je dorokované, len nejak dva 

mesiace sa podpisuje zmluva a nie a nie ju podpísať. 

Takže, toto by nám naozaj pomohlo urýchliť tú 

parkovaciu politiku. A veríme teda, že ako, ako zástupca 
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samosprávy a mestskej časti Petržalka má eminentný záujem, 

aby tie prístupy na registre sme mali čím skôr.  

Čiže, napríklad, takéto kroky uvítame a pomôžu, 

pomôžu každému, kto do toho vidí, aby sme tú parkovaciu 

politiku čím skôr zaviedli kvaline, nie tak, že teda každý 

sa musí prísť osobne registrovať, alebo overovať si 

občiansky. A takisto aj tú kontrolu.  

A ja poviem teda, nechcem ísť do detailov, lebo to by 

som vás zbyčo zbytočne za zahltil, aké všetky problémy s o, 

s objektívnou zodpovednosťou tam sú, ktoré my potrebujeme 

adresovať a ich analyzujeme, už len taký problém absorbcie, 

alebo agregácie, čo je kumulácia toho istého priestupku do 

jedného, ak dvakrát za deň to auto, alebo ktokoľvek to auto 

zachytí. Jeden brigádnik, druhý brigádnik, nafotí niekto, 

alebo systém musí posúdiť, že toto isté auto môžeme dať len 

jednu pokutu. Ak sa posunie o jedno parkovacie miesto, už 

sú to dve, dve pokuty. Buď nad tým bude niekto sedieť, 

vyhodnocovať to, porovnávať, alebo automatizovaný systém, 

ktorý teda musí implementovať dodávateľ a podobne. Tak to 

je len taká jedna drobnosť, čo hovorím.  

Čiže, len aby ste chápali, že riešime to. Zaoberáme 

sa tým. A ja nie som si istý, či, či sa to Petržalke oplatí 

do 1. 10. spustiť.  
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A jedna vec je ešte filozofická. Či kompetencie, 

ktoré aj štát sa rozhodol, že to bude mať centralizované. 

Napríklad, neriešia objektívnu zodpovednosť krajské 

dopravné inšpektoráty. Je to centralizované v pracovisku na 

Slovenskej Ľupči, hej? a nerozhodil to cez kraje.  

Takže, a ja si nemyslím, že by bolo efektívnejšie 

a hospodárnejšie, keby si sedemnásť mestských častí začalo 

budovať svoje objektívne zodpovednosti, zháňať obstarávať 

svoje skenovacie autíčka a podobne. To je. To čo robíme my 

a veríme, že práve tu keď to bude centralizovane, bude to 

efektívnejšie, bude to aj lacnejšie, bude to lepšie 

fungovať a vieme flexibilne presúvať tú kontrolu kde treba.  

A ešte teda ponuka pre, pre Petržalku. Pán starosta, 

viem teda, že cestujete a kalibrujete skenovacie autíčko. 

A kľudne, akože, my ho radi zapojíme aj potom do nášho 

entforsmentu (enforcement) a môže čisto Petržalku chodiť, 

premávať čo najviac, hej? však my vrá v rámci testu analýz 

už aj kalibrujeme tie úseky ciest, kde to, kde sa to bude 

dať dobre robiť a podobne.  

Takže, ako, my radi privítame akúkoľvek pomoc, lebo 

chápeme ten eminentný záujem Petržalky.  

Čiže, budeme ústretoví a sme ústretoví, ale tento 

krok nepovažujeme za šťastný a riešiaci niečo, čo by možno 
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Petržalke ak to aj naimplementuje to riešil v zásade 

na mesiac, alebo, alebo dva mesiace. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chce ešte pán Antal niečo k tomu povedať? Pán Antal 

k objektívnej zodpovednosti vie veľa.  

Nech sa páči. 

Mgr. Miroslav   A n t a l ,    náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. 

Dá sa povedať, že v podstatnej miere všetko vysvetlil 

pán Herceg. Ja podporujem tvrdenia pána Hercega a možno na 

margo toho ešte doplním to, že naozaj intenzívne sa 

stretávam s pracovníkmi mi Ministerstva vnútra z odboru 

dopravnej polície Prezídia policajného zboru, ktorí boli 

účastní takisto na tomto legislatívnom procese a tu by som 

len chcel upozorniť na to, že naozaj potvrdzujem to, že je 

najlepšie, pokiaľ má tento systém len jedného pána a jednu 

strechu. To je evidentné. Aby sa nestávalo duplicitné 

riešenie niektorých vecí, čo naozaj pri zdvojení, či už zo 
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strany mestskej polícii, alebo ak by to mala riešiť do 

budúcna mestská časť, mohlo by dochádzať naozaj 

k duplicitným veciam. A všetci veľmi dobre viete, že 

nemôžme riešiť veci dvakrát v jednej veci. To je jedna vec.  

Druhá vec. Je veľmi náročné na to, že vy potrebujete 

aj dostupné informácie zo štátnych databáz, čo takisto neni 

úplne jednoduchá vec, pretože vy potrebujete údaj 

konkrétneho vodiča, respektíve držiteľa toho motorového 

vozidla z konkrétneho času, kedy je zaznamenaný ten delikt.  

Takže, toto je tiež dá sa povedať, že trošku problém, 

kým sa to nastaví. To znamená, tie vstupy do databáz. 

S týmto budú mať zatiaľ problém možno aj viaceré 

mestá a viaceré mestské a obecné polície.  

Takže neni to len o dokumentovaní, ale aj zo, 

o zisťovaní informácií zo štátnych databáz.  

Potom si treba uvedomiť, že nejde len o vozidlá 

občanov Slovenskej republiky, ale ide o diplomatov, 

o vozidlá iných kategórií, kde sa naozaj nedopátrate 

k tomu, komu vozidlo patrí, kto je držiteľom a tak ďalej. 

čo budete musieť vyločovať.  

Samozrejme, vy ako mestská časť, ak by ste chceli ísť 

do toho a by ste potrebovali informácie zo štátnych 

databáz, to znamená od policajného zboru, keďže my ako 
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mestská polícia, alebo vy pre nás ako pre mestskú políciu 

ste treťou osobu a nemôžme vám tento údaj poskytnúť.  

Takže je to mnoho, mnoho vecí, ktoré bude treba 

doriešiť. A samozrejme, my aj s pánom Hercegom intenzívne 

naozaj pracujeme v posledných mesiacoch aj na tom, aby, aby 

postupne časom sa tento systém nejakým spôsobom 

automatizoval.  

Pretože ak to máme robiť na kolene, naozaj to bude 

spôsobovať naozaj časový problém pre tých ľudí, ktorých 

budete zatvárať do kancelárií, pretože to neni len 

vyhodnotenie tej dokumentácie, kedy zadokumentuje ten 

človek vonku ten delikt, ale musí naozaj plnohodnotne 

získať všetky relevantné informácie k držiteľovi vodiča, 

ktoré v tejto, alebo v tomto danom čase naozaj budeme mať 

problém nie len vy, ale aj my. 

Takže len toľko na margo. 

Samozrejme, ak bude potrebné, ja sa viem stretnúť 

s každým jedným, kto má záujem niečo povedať o objektívnej 

zodpovednosti.  

Možno ešte jedna vec. Tu dávam len naozaj na 

zváženie, že nás budú zabíjať v úvodzovkách aj veci, ktoré 

pôjdu potom do objasňovania. Pretože v prípade podania 

odporu voči rozkazu, budú sa moz môcť, samozrejme, 
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v prípade, že išlo o iného vodiča ako držiteľa vodiča, môžu 

tí ľudia podávať odpor. Respektíve držitelia vozidla. 

A toto bude ďalšia vec, ktorá bude na objasňovaní v rámci 

mestskej polície. To znamená, že pri podaní odporu mestská 

polícia bude objasňovať vec, až na základe obňasnienia 

potom postúpi vec príšlušnému útvaru policajného zboru.  

My tomu hovoríme ako svodku. To znamená správa 

o výsledku objasňovania, tak ako to funguje v podstate aj 

teraz.  

Tuná možno dávam na zváženie úplne mimo. To sa skôr 

týka možno zákonodarcov, aby možno zvážili možnosť vylúčiť 

túto druhú možnosť takzvaného osobitného konania a možno 

ísť spôsobom ako je to pri deliktoch v súvislosti s, alebo 

na úseku výbera mýta, kde už, už v podstate tá subjektívna 

možnosť toho ďalšieho konania nie je. Ale to je možno mimo 

toho, čo som povedal. Ale naozaj je to na zváženie, aby sme 

sa odbremenili od nejakých ďalších administratívnych vecí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A nechcem zdržovať. Nech každý povie k tomu, aj keď 

presne táto debata má byť mimo zastupka, lebo je to dobrá 
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debata koniec koncov. Ja nespochybňujem, že, že Petržalka 

je ďaleko v tejto téme.  

Ešte Peter Herceg sa chválili, hlási. Rýchla reakcia.  

Mgr. Peter   H e r c e g ,   splnomocnenec pre parkovaciu 

politiku: 

Áno. 

Ja by som teda chcel podať pomocnú, alebo pomocnú 

ruku, stretnúť sa s pánom starostom, lebo tri týždne sa 

naháňame a ne, a nejak som nedostal termín, kde sme práve 

toto mohli predebatovať, prediskutovať, nájsť možno tie 

synergie, aby to fungovalo čo najlepšie pre tých občanov.  

Takže verím teda už konečne. Prišiel termín na 

zajtra, takže sa stretneme, vydiskutujeme, nájdeme to 

najlepšie riešenie a budeme, budeme radi, keď samozrejme na 

tom budeme spolupracovať, len sa o tom potrebujeme 

rozprávať.  

Mňa tak trošku len mrzí, že keď počúvam, že kde všade 

za chrbtom sa po magistráte hovorí, že magistrát to nedá, 

magistrát nemá nič, magistrát je neschopný, kašlite na 

magistrát, všetci si to spravme sami. Hej? To ma tak trošku 

mrzí. A chcel som to povedať, lebo  keď si to niekto myslí, 

nech nám to povie do očí a pobavme sa o tom priamo a vecne, 
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ale, ale nie tak takto cez rôznych dodávateľov 

a a starostov a samosprávy to šíriť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme na faktické.  

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som bol veľmi rád, aby sa táto téma, povedzme 

že deeskalovala. A chcel som poprosiť pána starostu, aby 

možnože tento návrh teraz stiahol z úplne jednoduchého 

dôvodu. Lebo eem viacerí vlastne sme teraz pred to 

postavení v takejto podobe prvýkrát. Vidíme, že to je 

proste téma, ktorá je komplexná, je dobré si to 

prediskutovať, vypočuť si všetky argumenty.  

Ja len napríklad kým toto celé sa neodohrá, tak nie 

som ako keby že ochotný, ani schopný tento návrh podporiť 

napriek tomu, že je to téma, ktorá ma zaujíma, naozaj si 

k nemu rá, k nej rád tie argumenty vypočujem.  
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Takže, podľa mňa, pozrime sa na to takto. Dajme tomu 

tú diskusiu odbornú, patričnú a, a potom nejak sa k tomu 

vráťme. Lebo nemyslím si, že teraz by bolo dobré to 

podporovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

No asi to chce taký ten nejaký úvod, ktorý vyplýva 

z toho, akým spôsobom (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Eee eee asi to má ten úvod, že ľudia, ktorí sa 

parkovacej politike venovali v tom predchádzajúcom období, 

to majú načítané už naozaj viac a dlhšie a majú pocit teda, 

že sa tej problematike rozumejú. To iba vnáša do toho to, 

že za, prešlo nám dve tretiny obdobia, to neni vôbec málo 

a v podstate neviem v akom štádiu je električka do 

Petržalky. Vieme to zaručiť, že bude? Lebo takisto živé 

námestie. Po  prvom roku malo byť v podstate tá plocha pri 

tej (poznámka: nezrozumiteľné slovo) zarovnaná. Komenského 

námestie.  
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Teraz to neberme vôbec tak, že, ja viem, že tie veci 

idú pomalšie, kovid nám do toho skočil, ale proste, nie sú 

úplne za zrealizované tak, ako, ako boli pôvodne plánované, 

že budú.  

Parkovacia politika bola, je už viac ako dva roky 

vlastne vézetenko (VZN)  aj štatút schválený. To, čo sa 

nepodarilo Nesrovnalovi štyri roky, sa podarilo tebe za pol 

roka. Ale od vtedy je vlastne hlucho.  

Tak preto vzniká možno nedôvera z toho, (gong) že eee 

sa to teraz za do septembra stihne. A Jano dokázal reálne 

rozchodiť parkovaciu politiku v Petržalke, tak má pocit, že 

to proste vie uchopiť a vie to zrealizovať.  

To je toľko k tomu, že aké sú tie motívy tých ľudí, 

aby sme to rozumeli.  

Ak viete dať záruku, že parkovacia politika v tom 

desiatom mesiaci začne fungovať a bude funkčná a nebudeme 

sa musieť pred voľbami hanbiť, lebo. Ja viem, na Starom 

Meste čo spraví posun piatich parkovacích miest.  

Dnes hovorí prá, priamo Herceg, keď predstavuje 

parkovaciu politiku, že parkovanie na Židovskej. Čo riešime 

dva roky, že sa na Židovskej nesmie parkovať, tak potom 

povie, že to som sa pomýlil. No tak proste, takéto omyly 
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vnášajú do ľudí pocit, že neviete akým spôsobom to bude, 

alebo nebude.  

Takže presvedčte nás naozaj, že nie že príde pán če 

z Čiech, najskôr predstavuje štyri zóny, potom nám 

poslancom osem zón v Starom Meste, potom. Proste, nemá to 

úplne jednoznačnú informáciu o tom, že mesto to má 

uchopené. 

Ja viem, že do určitej miery majú čo mestské časti 

k tomu povedať, ale v akom systéme je verejné obstarávanie? 

V Prešove (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

Z. Aufrichtová aj T. Malec) 

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

organizačného oddelenia: 

Pani starostka, prepáčte, prepáčte, že vám do toho 

skočím, ale už vám prešiel čas. Možno to nebolo počuť. Tak 

asi nech dáme možnože možnosť ďalším.  

Ďakujem. 

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

V pohode.  

Odovzdávam slovo Karmanovi.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Pán Karman,  

máte slovo faktická. Takže minúta.  

Tomáš,  

prosím ťa, ty to, ty to sleduj ten čas, dobre? Keď to 

ne neni počuť to pípnutie.  

Nech je poriadok.  

Pome. 

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

Ja si nemyslím, že toto je správna pôda na to, aby 

sme si tu teraz vyčítali, že kto čo robí a nerobí.  

Ale ak som správne teda pochopil celú túto diskusiu, 

tak je to o tom, že eee mesto zatiaľ teda nie je pripravené 

posunúť túto kompetenciu mestskej časti. Zase na druhej 

strane eee, to si povedzme na rovinu, jedná sa konkrétne 

o mestskú časť Petržalka a asi ostatné mestské časti za 

zatiaľ o to záujem nemajú, ale my už tu máme teda určitý 

náskok a eminentne túto vec potrebujeme.  

A možno vám sa zdá, že je to krátka doba proste do 

spustenia oficiálnej parkovacej mestskej politiky, ale za 
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tých päť, či šesť mesiacov si myslím, že by sme dokázali 

ten systém využiť a takisto vychytať muchy. (gong) A možno 

aj, možno aj potom posunúť tie vedomosti ďalej, ďalej 

mestu.  

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

organizačného oddelenia: 

P prepáčte, ale  

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

Málo času. Len posledná otázka teda.  

Vieme to časovo ohraničiť? To znamená tú kompetenciu 

posunúť na dobu určitú?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Peťo Herceg potom zodpovieš.  

Pán Lenč. Pán poslanec Lenč. Z vlá. To je riadny 

príspevok. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Je to síce riadny príspevok, ale, ale vystupujem 

z pozície predsedu návrhovej komisie.  

Dostali sme ten návrh od pána starostu Hrčku, a teda 

máme tam nejaké prázdne miesta, ktoré by som bol rád, keby, 

keby nejako zaplnil. Jednak odvoláva sa na novelizáciu 

zákona o objektívnej zodpovednosti, je tam aj číslo, teda 

je tam písmeno č, ale nie je tam, nie je tam teda číslo 

toho zákona, tak neviem, či to mám ja hľadať, alebo, alebo 

ako?  

A potom, potom sú tam ešte termíny, ktoré on teda 

v tom úvodnom slove  označil ako, že čo najskôr a do 

prijatia zmeny štatútu. Tak neviem, či sú to eee, ten druhý 

sa odvoláva asi na ten prvý, ale tak ten prvý by bolo treba 

nejakým spôsobom konkretizovať, aby sa to dalo kontrolovať, 

či to uznesenie sa plní, alebo je splnené, alebo, alebo nie 

je.  

Takže by som ho poprosil, keby, keby teda dodal ešte 

tieto informácie k tomu. Ak, ak teda ešte stále trvá na 

tom, aby sa o tom návrhu uznesenia hlasovalo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 455 

Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Poprosím pani z starostku Aufrichtovú, lebo ja som 

chcel záverečné slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, nech sa páči.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pani starostka chcela hovoriť, tak aby som ju, aby 

som jej potom umožnil hovoriť. Lebo ja keď mám záverečné 

slovo, tak už by potom nemalo byť.  

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

Ja sa aj vzdám. 

Tam išlo o to, že máme viacej oblastí, kde treba 

štatút otvoriť. Naposledy sme to hovorili o ohľadne 

ochranných pásiem cintorínov. Tých tém na otváranie štatútu 

je viacej. Že či sa naozaj nezamyslieť nad tým otvorením 

štatútu. To bol môj príspevok.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 456 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 

Ale to už je tretíkrát. Nejak.  

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

Ja viem. Ďakujem. 

Chcela som faktickou, ale keďže sa pani starostka 

vzdala príspevku, ak mi dovolíte, dve vety. 

Hrozne ma mrzí, že to vyzerá tak konfrontačne, keď 

nám všetkým eminentne ide o to isté. Fakt ma to mrzí.  

A myslím si, že všetci by sme mali dopriať tomu, aby 

sa projekt v Petržalke vyšiel, aby bol úspešný, lebo je to 

predpoklad toho, že bude sa úspešne u uchytí aj inde 

v meste.  

Ja by som poprosila predstaviteľov hlavného mesta, či 

by nenašli spôsob ako pánovi Hrčkovi pomôcť v tejto 

ošemetnej situácii, keď on naozaj nedokáže zabezpečiť 

vymoženie toho, čo tam je dobre nastavené, projekty 

schválené, nakreslené. Že či by nejko nezmobilizovalo 

nejaké rezervy a nepomohlo mu s tým, aby sme sa nemuseli 

takto hľadať tak v tejto situácii zapeklitej riešenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. Všetkým nám záleží na tom, aby Petržalka 

dobre dopadla. To súhlasím totálne.  

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

A to už je, dobre, druhýkrát, ale. Ja neviem, musíme 

si to objasniť, ako to, ako to je s tými červenými, keď je 

v červenom niekto.  

Dobre. Poďme na to. Jano, poď.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Rozhodne nie som druhýkrát, lebo prvýkrát som mal 

úvodné slovo, druhýkrát som iba povedal, že mám záujem 

o záverečné slovo. Čiže, som (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). Čiže, ešte by som mohol mať vys vystúpenie 

normálne, až potom záverečné slovo. Ale. 

Čiže, naozaj teraz vám poviem, že ja žasnem, čo som 

tu počul.  

A to, a doteraz som veci neriešil.  

A k Peťovi Hercegovi.  
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Áno, ja so všetkých strán počujem, že magistrát to 

nestihne k 1. 1. 2021 ako deklaroval. To bohužiaľ, tie 

kuvičie hlasy mali pravdu. A magistrát to nestihol.  

A áno, kopu ľudí v okolí, ktorých počúvam, hovoria, 

že to magistrát nestihne k 1. 10. 2021. 

Ja osemnásť mesiacov všetkým v svojom okolí hovorím, 

že robím to, čo sme sa dohodli a čo je napísané, že som 

pripravený to robiť do 31. 3., tak ako bolo dohodnuté 

a 1. 4. to odovzdať a do 30. 9. a 1. 10. to odovzdať. 

Napriek tomu, že aj ľudia v mojom okolí mi povedali, že to, 

neboj sa, to oni neurobia. Ja hovorím, ja s tým nepočítam. 

Počítam s tým, že to odovzdávam a robím všetky kroky 

k tomu, že to mám k tomu času ukončiť. To, že to niekto 

hovorí, je jeho vec. Ja sa na tom nepodieľam. A nijakým 

spôsobom tieto veci nezdieľam a nijakým spôsobom nerobím 

kroky k tomu, aby to tak bolo. To len aby sme si tuto 

naozaj ujasnili, keď už si teda mal potrebu niečo 

rozprávať. 

Po prvé. To je po prvé.  

Po druhé. Ja sa veľmi teším, fakt sa veľmi teším na 

vaše nákladové veci. Lebo ja som si tie nákladové veci 

prešiel, a teraz, ja som nezjedol múdrosť sveta, ale aspoň 

sa snažím tie veci robiť a robiť ich prakticky. Vy všetko 

chcete zautomatizovať. Okej. Ja vám to napočítam a koľko 
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vás stojí vaše automatizácia, pretože podľa môjho názoru, 

ja radšej zamestnám desať zamestnancov, ktorí budú na 

kolene robiť objektívnu zodpovednosť a vyriešia sto vecí za 

týždeň, ako budem šesť mesiacov čakať na dodávateľa, ktorý 

mi to zautomatizuje a aj tak to nedokáže úplne 

zautomatizovať.  

Vážený pán Antal,  

pre vašu informáciu, mestská časť Petržalka má od 

zajtra prístup do NEV, Národnej evidencie vozidiel. To je 

to, čo hovoríte, že potrebujeme. Ja nie som, s prepáčením, 

blbý, viem, že to potrebujem, viem, že si to mám zabezpečiť 

a zabezpečil som si to.  

Pre vašu informáciu, Petržalka za to zaplatí nula, 

slovom nula Eur a magistrát za prístup do registrov zaplatí 

cirka dvestotisíc Eur za štyri roky. to možno na to 

porovnanie, že koľko koho čo stojí kam, keď sa chce dostať.  

A ešte raz. Áno, samozrejme, sťahujem svoj návrh. Od 

pondelka posielam všetky priestupky na magistrát, na 

primátora, na vás a budem vám počítať koľko objektívnych 

zodpovedností prepadlo a ste ich nevyriešili. Nemám záujem, 

naozaj že ďakujem za perfektnú spoluprácu, lebo na rovinu, 

spolupráca s magistrátom, akože parkovisko na Ja na 

Jasovskej, nemáte na to čas. Parkovis parkovací dom na, na 

Topoľčianskej, deväť mesiacov ste sa nepohli, opakovane som 

vám povedal, dajte to mestskej časti, my to spravíme. 
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Dvanásť mesiacov ste riešili parkovisko na Šintavskej, keď 

ste nám ho zverili, na rovinu, za jednu hodinu v priebehu 

dvoch týždňov parkovisko odovzdané.  Dvanásť mesiacov ste 

to nevedeli urobiť.  

Prosím, ja chápem, že toho máte veľa, ale potom sa 

neurážajte, že si chcem veci robiť, aby som ich vecne 

riešil. Neriešim piár (PR), nezaujíma ma to, nemal som 

záujem s vami akýmkoľvek spôsobom bojovať, ja chcem vecne 

vyriešiť parkovaciu politiku.  

Potrebujete tie veci, robte si ich. Ja si budem ďalej 

(gong) robiť to, čo mám, budem vám to posielať. Verím, že 

to budete riešiť. Keď to budete riešiť, budete. Keď to 

nebudete riešiť, tak vám to len zodpočtujem. 

Ďakujem. 

Sťahujem svoj návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Peťo Herceg,  

ty chceš nejak zareagovať?  
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Mgr. Peter   H e r c e g ,   splnomocnenec pre parkovaciu 

politiku: 

A asi len to chcem povedať, že tá ponuka na diskusiu 

a na riešenie platí. A kľudne táto diskusia mohla prebehnúť 

v odbornom kruhu pred tromi týždňami a nemuselo sa to, 

podľa mňa, riešiť na tomto fóre aj možno pri nejakých 

takýchto emóciách. A aj ostatným teda, však aj pani 

starostka Čahojová, čo spomínala, a alebo teda aj ďalší. My 

samozrejme, sa stretávame, sme ochotní, diskutujeme, hráme 

s úplne otvorenými kartami. Ktokoľvek, aj na dopravnú 

komisiu mestskú môže prísť. Chodíme po mestských častiach. 

V utorok, napríklad, máme veľké stretnutie práve v Karlovej 

Vsi, kde sa prejdú aj presné analýzy Dlhých dielov 

a podobne.  

Čiže, my naozaj ponúkame to najlepšie čo teda sme 

doposiaľ z tej parkovacej politiky získali. Aj keď sa to 

nezdá a je o tom ticho ako teraz. Napríklad, tento víkend 

na Devíne budú chodiť eee, budú chodiť prieskumy, analýzy 

zberači, potom budú chodia automatizované prieskumy 

v ďalších častiach mesta. My sa naozaj chystáme a my toto 

ponúkame aj všetkým mestským častiam partnersky. A ja 

myslím, že starostovia vedia potvrdiť, že, že eee to naozaj 

riešime.  
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Ja teda, ja verím, že teda ten termín na zajtra eee, 

pán starosta, platí a že si to teda vecne prejdeme, lebo my 

naozaj neplatíme dvestotisíc za deus, máme ho tiež zadarmo.  

Možno, neviem prečo teda tá zmluva teda ešte nie je 

podpísaná, ale tak taký je ten návrh zo strany deusu na 

tie, na tie integrácie. Ale rád si toto prejdem o na 

odbornej rovine. Ja si myslím, že toto nie sú témy, ktoré 

by sme mali preberať tuná.  

Tie parkoviská tiež, ktoré ste spomínali, riešia sa. 

Na Jasovskej, napríklad, neviete, že tam bolo podpísané 

vecné bremeno, ktoré my riešime, aby sme to mohli odovzdať 

čím skôr a do dodatkom ku zmluve tak, ako som navrhol, to 

budeme riešiť.  

Čiže, áno, tie veci sa hýbu a rád by som sa o tom bol 

rozprával, len asi nie tu, asi ešte pred tým kľudne na 

pracovnom stretnutí. 

Takže tá ponuka platí stále.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nepoďme tu zdržovať. Ďakujem pekne. 

Podľa mňa je úplne jasné, že čo potrebujeme urobiť. 

A to je pre Tomáša Ma Maleca základná vec, zorganizovať 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 463 

stretnutie poslancov a starostov o parkovacej politike, aby 

Peter Herceg a jeho tím ukázal, kde sa nachádzame, čo sa 

deje, aby tu nebol pocit, že, že to je, že to nejak 

flákame.  

Je to tesné. Je to obrovská vec. Je to, makáme na 

tom, aby naozaj v októbri prvé zóny, tak ako som sľúbil 

a máme rozpracované so starostami niektorými, boli. Meškáme 

naozaj aj kvôli kovidu, ale, ale myslím, že Peťo Herceg 

a jeho tím robí dobrú robotu.  

Čo sa týka pána starostu Petržalky. No, ja tú 

spoluprácu si nepredstavujem tak, ako, ako, ako dneska sme 

tu predviedli. Pani starostka, aj pán Cmorej má, majú 

pravdu. Toto nemá byť téma, kde sa máme hádať, my o to 

nemáme žiadny záujem. 

Možno si všimol, že ja sa nerád hádam a už vôbec nie 

so starostami.  

Možno stačí, keď občas zavoláš šéfovi magistrátu. Máš 

jeho mobil. Takiško ako to robia iní starostovia a omnoho, 

omnoho, omnoho častejšie, ako ty a rieši s ním tie problémy 

a ne nevybuble to potom, že máš pocit, že šestnásť mesiacov 

s niekým niečo, na niečo neodpovedali. Môžem ja vytiahnuť 

exelovský zoznam, kde mám veci, na ktoré nám Petržalka 

neodpovedala šestnásť mesiacov takisto. Ale nikam to 

nepovedie. A nijak Bratislavu takto nezlepšíme.  
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Takže ja súhlasím s Peťom Hercegom, nájdime tú cestu, 

poďme komunikovať. My chceme takisto ako ty, Jano, aby 

parkovanie v Petržalke dobre dopadlo. Ale zároveň chceme, 

aby to malo nejakú logiku celé a nejaký systém. A to je tá 

naša komplikovaná, eee tá naša komplikovaná situácia 

a úloha v meste so sedemnástimi mestskými časťami s takou, 

s takým, s takým silnou kompetenciou.  

Okej. To znamená, že Jano to sťahuje. Tým pádom pán 

starosta to sťahuje, tým pádom nejdeme o ničom hlasovať, 

ideme na bod dvadsaťpäť, keď tomu chápem správne. Opravte 

ma, keď sa mýlim.  
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BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PARTNERSKÝCH 
DOHÔD SO ZAHRANIČNÝMI PARTNERMI V 
RÁMCI PROJEKTU KLIMATICKY ODOLNÁ 
BRATISLAVA - PILOTNÉ PROJEKTY 
ZAMERANÉ NA DEKARBONIZÁCIU, 
ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ BUDOV 
A UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU 
VODOU V MESTSKOM PROSTREDÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod dvadsaťpäť, eee, Táňa, môžeš to prebrať, prosím 

ťa?  

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:. 

Mám Regínu.  

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: 

Takže, pokračujeme bodom číslo dvadsaťpäť, Návrh na 

schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi 

v rámci projektu Klimaticka odolná, klimaticky odolná 

Bratislava - Pilotné projekty zamerané na de 

dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné 

hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí. 

Takže, bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil do diskusie, tak ja prosím 

návrhovú komisiu. 

Pán Lenč,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno.  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako máte 

v materiáli,  
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Partnerskú dohodu 

s hlavným mestom Islandu Reykjavík a Partnerskú dohodu  

s Agentúrou pre vodné a kanalizačné práce mesta Bergen. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Hlasujte, prosím.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.25-Návrh na schválenie partnerských dohôd so 

zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná 
Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, 
energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s 

dažďovou vodou v mestskom prostredí 
 

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

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

M. Debnárová NEHLASOVAL 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 NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  
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J. Uhler ÁNO 

 

 
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 ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými 

partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava - 

Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú 

účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v 

mestskom prostredí 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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Partnerskú dohodu s hlavným mestom Islandu Reykjavík 

č. MAGDG2100015 a Partnerskú dohodu s Agentúrou pre vodné 

a kanalizačné práce mesta Bergen č. MAGDG2100016 v rámci 

projektu Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty 

zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov 

a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom 

prostredí. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA 
PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE, V AREÁLI 
KÚPALISKA A PRISLÚCHAJÚCEHO 
VONKAJŠIEHO SEDENIA NA KÚPALISKU 
ROSNIČKA, UL. M. SCHNEIDERA-
TRNAVSKÉHO 2/CV BRATISLAVE ZA ÚČELOM 
POSKYTOVANIA SLUŽIEB RÝCHLEHO 
OBČERSTVENIA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je tu ďalší bod, bod číslo dvadsaťšesť, Návrh 

na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, 

v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia 

na Kúpalisku Rosnička za účelom poskytovania služieb 

rýchleho občerstvenia. 

Tak poprosím predkladateľa materiálu. Áno, tuto máme 

aj úvodné slovo. 

Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

Pekný deň prajem. 
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Skúsim iba krátku informáciu. 

Po viac ako desiatich rokoch nám končí k 30. 4. 

dlhodobý vzťah s nájomcom, ktorým bola obchodná spoločnosť 

Džejtí esero (s. r. o.)(JAYTEE, s. r. o.) a s tým, že  máme 

eminentný záujem, aby toto leto v rámci tohto veľmi 

obľúbeného letného kúpaliska, ak to opatrenia a regulácie 

verejnoprávnych autorít dovolia, aby jednoducho kúpalisko 

bolo prevádzkované, aby zároveň tam boli úroveň tam služieb 

veľmi dba, úroveň tá, úroveň sp týchto služieb pomerne 

veľmi kvalitná, preto je v tomto prípade takáto verejná 

obchodná sú súťaž z našej strany navrhovaná.  

Verím tomu, že nájdeme v tomto prípade partnera, 

ktorý, ktorý bude stabilný, dlhodobý a bol aj vyhodnotený 

v tejto s, v tejto letnej sezóny aj z pohľadu kvality 

poskytovaných služieb a a sa z hľadiska o tomto momente aj, 

aj spätnej väzby od návštevníkov letného kúpaliska príde 

možno k predĺženiu tej spolupráce do budúcnosti. 

Toľko zatiaľ možno úvodné slovo z mojej strany. 

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 riaditeľ. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pán Cmorej,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

No ja som poprosil o úvodné slovo preto, lebo 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa podarilo Rosničku 

navštíviť raz, či dvakrát. A chcem sa ťa spýtať, či to je, 

keď sa vojde do Rosničky tak vľavo je taký bufet, či ide 

o túto prevádzku, lebo to bola teda vtedy jediná, jediná 

prevádzka čo tam bola, tak som nesmierne šťastný, že teda 

bude sa meniť prenajímateľ, lebo ja teda síce na jedlo 

potrpím, ale aj keby som si nepotrpel, tak nič horšie som, 

neviem, či ste niekedy vo svojom živote zažil, a žiaľbohu, 

teda zabudol som, aj keď mi to v tej chvíli pripadalo ako 

nezabudnuteľný zážitok, tak (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) som sa zabudol sa na to, sa na to popýtať na 

magistráte, že či sa tam teda bude niečo robiť. Lebo 

pamätám si, že s pre, eee niekoľko rokov dozadu, tam okrem 

tohto stánku bol ešte aj vystavaný taký ten karaván s už 

ani neviem čo to bolo, nejaké (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo), alebo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) tam 

ponúkali, ale niečo, ale to teda bola gastronómia na 

podstatne vyššej úrovni, ako to, čo tam bolo doteraz. Tak 
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len chcem teda apelovať na to, aby sa naozaj vybral niekto, 

kto a bude aj ponúkať niečo požívateľné.  

A keďže nie až takú zlú, ale tiež nie veľmi dobrú 

skúsenosť mám aj zo zoologickej záhrady, kde, kde je tých 

stravovacích zariadení teda viacej, ale všetky ponúkajú to 

isté ako cez kopirák. Tak sa chcem spýtať, že či aj tam sa 

prípadne neplánuje výmena teda tých prenajímateľov, alebo 

aj keď nie som za toto, aby hlavné mesto predávalo, 

prevádzkovalo bufety a predávalo párky a cigánsku, tak tuná 

by som možno aj spravil výnimku a ani by som a nebol by som 

proti tomu, keby, keby sme to prevádzkovali tie, tie bufety 

možno aj vo vlastnej réžii, kde by sme vedeli aktívne 

ovplyvňovať, čo sa tam ponúka. Lebo naozaj, tá ponuka je 

dosť katastrofálna.  

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. 

Poprosím o reakciu pána Križana. 
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Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

ja môžem iba v tomto momente súhlasiť, lebo ja som 

minulé leto si zobral svoje me dve malé deti a vystál si 

radu a všetko si to vyskúšal na vlastnom a vlastnom triku, 

ako, ako riaditeľ novo novoprijatý 15. 5. 

Takže ja som veľmi rád, že sa nám podarilo v tomto 

prípade tento, tento vzťah jednoducho ukončiť. A pevne 

dúfam, aj na základe tohto, že nájdeme a tu chcem aj 

poprosiť takýmto spôsobom, pokiaľ máte, pokiaľ máte 

jednoducho kontakty na prevádzky, ktoré by sa mohli 

zúčastniť tejto verejnej obchodnej súťaže, takýmto spôsobom 

vás chcem vyzvať, prosím vás, dajte ju túto informáciu a my 

budeme veľmi rád, keď nájdeme nájomcu, s ktorým budeme mať 

dlhodobý konštruktívny vzťah, kde tá kvalita tých služieb 

bude, bude, bude diametrálne vyššia.  

Vo vzťahu k tej zoologickej záhrade, ja sa, ja sa 

neviem, priznám sa že vyjadriť, lebo to je mimo mojej 

kompetencie. Ale tá úvaha, ktorú vy ste spomínali, myslím 

si, že aj na iných našich letných kúpaliskách, alebo aj 

v Areáli zdravia sú to Zlaté piesky, stojí za to, tak aby 

jednoducho ten štandard tých služieb sa blížil, blížil 

možno k tomu, čo častokrát naši, naši obyvatelia zažívajú 
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možno v nie tak vzdialenom zahraničí v rakúskych dedinkách 

pri Bratislave. 

Takže, toľko z mojej strany.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

S faktickou pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Keďže tu nie je pani riaditeľka zoologickej záhrady, 

ale keďže viem, že naozaj ona sa veľmi intenzívne snaží 

vyriešiť tento problém so stravovaním, tak môžem povedať, 

že mám pocit, že už od minulého víkendu sú tam nejaké nové 

možnosti stravovania.  

A čiže, možno pozrite aj na ich fejsbúkovej 

(facebook) stránke, vyzeralo to celkom dobre a mám aj dobré 

skúsenosti s nimi.  

A každopádne áno, je (poznámka: nie je nič počuť) a 

rady urobiť poriadok v týchto stravovacích zariadeniach, 

ktoré boli častokrát nie len nie úplne kvalitné, čo sa 
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týkalo samotnej ponuky jedla, ale aj tie nájomné zmluvy 

z minulých období neboli možno najefektívnejšie.  

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. 

A diskusiu by som týmto ukončila, lebo nikto ďalší sa 

neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove a v 

areáli Kúpaliska Rosnička a tak ďalej ako je uvedené 

v materiáli. 

Nech sa páči, 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 tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.26-Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v 
prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho 

vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, ul. M. 
Schneidera-Trnavského 2/Cv Bratislave za účelom 

poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 
 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 
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Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat  ÁNO 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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    

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
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  
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Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, 

v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na 

Kúpalisku Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského 2/Cv 

Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho 

občerstvenia 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti 

nebytových priestorov v prevádzkovej budove a v areáli 

Kúpaliska Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského, parc. č. 

2417/33, 2417/34 a 2417/1, súpis. č. 3195, k. ú. Dúbravka, 

spolu vo výmere 103,34 m², a prislúchajúceho vonkajšieho 

sedenia spolu vo výmere 86,00 m², podľa ust. § 9a ods. 1 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 481 

počas letnej sezóny od 01. 06. 2021 do 15. 09. 2021, za 

účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia, s 

podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

Príloha k uzneseniu: 

 

PRÍLOHA K UZNESENIU 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zneni 

neskorších predpisov týmto 

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž 

o víťazný návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti 

nebytových priestorov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v 

budove a v areáli Kúpaliska Rosnička za účelom poskytovania 

služieb rýchleho občerstvenia počas letnej sezóny 2021 

za nasledovných súťažných podmienok: 
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1. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 

Bratislava 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 

zastúpená: Ladislavom Križanom, PhD., riaditeľom 

IČO: 00179663 

2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Prenájom časti nebytových priestorov v budove a v areáli 

Kúpaliska Rosnička, ul. M. Schneidera Trnavského 2/C, 

Bratislava, k. ú. Dúbravka, pare. č. 2417/33, súpisné 

číslo 3195, zapísané na LV č. 2002, spolu vo výmere 103,34 m2 

a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia spolu vo výmere 86,00 m2. 

3.  Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno: Ing. Jana Bublincová, STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava, 

Telefón: 02/44 373 200 

E-mail: bublincova@starz.sk 

4.  Doba nájmu: 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú počas letnej 

sezóny od 01.06.2021 do 15.09.2021 v zmysle zákona č. 116/1990 

Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni neskorších 

predpisov. 
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5.  Účel nájmu: 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a prevádzkovanie 

vonkajšieho sedenia. 

6.  Výška nájomného: 

1. Nebytové priestory - 49,70 Eur/m2/sezóna bez dane 

z pridanej hodnoty. Minimálne nájomné za nebytové 

priestory o výmere 103,34 m2 za sezónu 01.06.-15.09. je 

stanovené vo výške 5 136,00 Eur bez DPH 

2. Vonkajšie sedenie k nebytovým priestorom - 0,10 Eur/m2/deň 

bez dane z pridanej hodnoty. Minimálna výška nájomného 

za vonkajšie sedenie spolu o výmere 86 m2 

3. za sezónu 01.06.2021 - 15.09. 2021 (t.j.107 dní) je 

stanovená vo výške 920,20 Eur bez DPH. 

4. K cene nájmu bude vyhlasovateľ účtovať daň z pridanej 

hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. K nájomnému 

budeme účtovať služby spojené s nájmom podľa skutočnej 

spotreby a paušálnu úhradu za OLO. 

Minimálna výška nájomného spolu za nebytové priestory a 

prislúchajúce vonkajšie sedenie je 6 056,20 Eur bez dane z 

pridanej hodnoty. 
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7.  Podmienky účasti v súťaži: 

Súťaže sa môžu zúčastniť ťyzické osoby - podnikatelia a 

právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní 

návrhu vyhlasovateľovi: 

1.  Identifikácia záujemcu - u právnickej osoby: obchodné 

meno, sídlo, ICO, DIČ, IČ DPH, registrácia, osoba 

oprávnená konať, bankové spojenie, telefónne číslo  

a e-mail, u fyzickej osoby - podnikateľa: meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa 

miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, 

IČO, DIČ, bankové spojenie, telefónne číslo a e-mail. 

2.  Čestné vvhlásenie záujemcu: 

- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou 

v ust. § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca 

ženatý/vydatá, tak čestné prehlásenie sa vyžaduje aj 

od manželky/manžela. Vyhlásenie záujemcu o súhlase 

so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

- u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom 

obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo 
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dozorného orgánu nie je osoba uvedená 

v ust. § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších predpisov, 

- čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá záväzky voči 

hlavnému mestu SR Bratislava, voči STARZ, voči príslušnému 

daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek 

zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii, v konkurze ani 

v reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené žiadne 

exekučné konanie, 

3.  zloženie finančnej zábezpekv na účet Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 

Bratislavy vedený vo Fio banke, a.s., číslo účtu 

SK33 8330 0000 0022 0185 4976, variabilný symbol 22222, 

vo výške 1.000,00 Eur. O prevode zábezpeky predloží 

záujemca doklad o úhrade z banky. Neúspešným uchádzačom 

bude zábezpeka vrátená v lehote 15 dní odo dňa vyhlásenia 

výsledkov súťaže. V prípade, že úspešný uchádzač od nájmu 

ustúpi, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

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. Víťaznému 

uchádzačovi bude výška zábezpeky započítaná do nájomného. 

4.  Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku. 
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8.  Obsah súťažného návrhu: 

1. Ponuka výšky nájomného v Eur/m2/sezónu za nebytové 

priestory a v Eur/m2/deň za vonkajšie sedenie. 

2.  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži 

podľa bodu 7. 

3.  Zloženie finančnej zábezpeky. 

9.  Termín obhliadky 

Záujemcovia si môžu dohodnúť termin obhliadky predmetu nájmu 

s vedúcim Kúpaliska Rosnička Ing. Cemanom na telefónnom čisle 

0903/770 016. 

10.  Spôsob a lehota predkladania súťažných návrhov: 

Záujemcovia o nájom môžu svoje súťažné návrhy v slovenskom 

jazyku doručiť osobne, alebo prostredníctvom pošty (rozhodujúci 

je deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi) v lehote 

od 07.05.2021.najneskôr do 21.05.2021 do 12:00 hod. na adresu: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka ul. č. 4, 

831 04 Bratislava, v zalepenej obálke s označenim: 

„OVS - Prenájom nebytových priestorov a vonkajšieho sedenia v 

bndove a areáli Kúpaliska Rosnička - NEOTVÁRAŤ“ 

Náklady na predkladanie súťažných návrhov znáša záujemca. 
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11.  Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 

1. Najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m2/sezónu za nebytové 

priestory a najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m2/deň 

za vonkajšie sedenie spolu 

2.  V prípade, že budú doručené dva a viac rovnakých 

súťažných návrhov s najvyššou cenou, víťaz bude určený 

elektronickou aukciou. 

12.  Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na nzatvorenie 

zminvy: 

1. Obálky s návrhmi sa budú otvárať a návrhy sa budú 

vyhodnocovať do 15 dni po skončení obchodnej verejnej 

súťaže. Vyhodnocovanie súťažných návrhov je neverejné. 

2. O výsledku obchodnej verejnej súťaže (návrh sa 

prijíma/návrh sa odmieta), ako aj ojeho prípadnom zrušení 

budú záujemcovia písomne upovedomení. Navrhovateľ, ktorý 

podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr 

v lehote 15 dni od zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva 

o nájme bude uzatvorená do 30 dni od zverejnenia výsledkov 

súťaže. 

3.  Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené 

na úradnej tabuli STARZu a na intemetovej stránke 

www.starz.sk najneskôr do 28.05.2021 
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13.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo: 

1. Kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušeni 

súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne 

upovedomení. 

2. Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu víťazného súťažného 

návrhu. 

3. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

4. V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 

požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných 

podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

5. Opakovanie súťaže v náhradnom termine v prípade 

nepredloženia súťažných návrhov.  

Zrušenie súťaže, nové vyhlásenie súťaže, alebo predĺženie lehoty 

na oznámenie výberu víťazného súťažného návrhu bude uverejnené 

na úradnej tabuli STARZ a na intemetovej stránke www.starz.sk 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM NA 
POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. Č. 5490, 
PARC. Č. 7145, PARC. Č. 7146, PARC. 
Č. 4313 A PARC. Č. 4314 

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 dvadsaťsedem, Návrh na uplatnenie 

alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 

na pozemkoch v katastrálnom území Záhorská Bystrica. 

To bol, toto bolo. Aha, toto bolo tiež s úvodným 

slovom.  

Tak poprosím pána doktora Bednárika. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

No takže jedná sa o uplatnenie, respektíve 

neuplatnenie predkupného práva k pozemkom tak, ako sú 

uvedené v materiáli.  
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Časť pozemkov je umias umiestnených neďaleko 

lamačského potoka. Zvyšná časť je v blízkosti diaľnice dé 2 

(D2). 

Tak ako sme mali aj informáciu na mestskej rade, 

kolegovia zo sekcie dopravy z oddelenia dopravného 

inžinierstva odporúčajú uplatnenie predkupného práva pre 

hlavné mesto na pozemky parcela číslo 4313 a 4314 z dôvodu 

plánovanej dopravnej stavby Kolektorové riešenie dialnice 

dé 2 (D2).  

V takejto alternatíve je vlastne pripravená aj tá 

alternatíva prvá, ktorá neuplatňuje predkupné práva k tým 

zvyšným pozemkom a uplatňuje výlučne iba k týmto dvom.  

A celková tá suma za tie podiely, ktoré nám ponúkajú 

pri týchto dvoch pozemkoch je šesťdesiattri Eur 

dvadsaťsedem centov.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Krúpa,  

nech sa páči, môžete diskutovať. 
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ja by som k tomu chcel povedať akurát toľko,  

(poznámka: je počuť do diskusie J. Krúpu sa mieša 

hovor iných osôb) 

my sme tu. 

(poznámka: počuť mužský hlas „ a hneď chvíľočku 

práv“) 

Môžem hovoriť? Počujeme sa?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Len poprosím, niekto má zapnutý mikrofón, aby  

(poznámka: počuť mužský hlas „okej“) 

Už je dobre.  

Nech sa páči, pán starosta.  

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

Dobre. 
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Čiže, my sme dostali žiadosť o vyjadrenie sa 

k tomuto. Ešte to, samozrejme, nemalo kedy prejsť cez 

komisie, pretože to bolo veľmi, veľmi krátke. Ale ja som sa 

oboznámil s tým problémom. My s tým principiálne nemáme 

problém.  

Tam ten skutok nastal tak, že vlastne v zmysle 

jednoduchých pozemkových úprav sa pričlenili pozemky pre 

spoločnosť a oni keďže nemajú záujem byť spoluvlastníkom 

nejakých ďalších pod pozemkov, takže ich vlastne ponúkajú 

tým ostatným vla vlastníkom na na odkúpenie.  

Takže, už je to vyslovene záležitosťou a rozhodnutí 

hlavného mesta. Z pozície mestskej časti my s tým nemáme 

problém, keď to mestské zastupiteľstvo odsúhlasí.  

Toľko len aby ste vedeli.  

Ja tiež si myslím, že tie dopravné veci, alebo to, čo 

budú pozemky potrebné na, na tie kolektory týkajúce sa 

hlav, diaľnice, že bude určite potrebné, aby mesto malo 

možno ten vlastnícky vzťah.  

Takže, asi by som sa ja teda priklonil za tú 

alternatívu číslo A. 

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. 

Tak prosím návrhovú komisiu, lebo do diskusie sa 

nikto ďalší neprihlásil. 

Nech sa páči,  

pán Lenč. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno. 

Takže návrhu uznesenia je,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje tak, ako je to uvedené v alternatíve jedna.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.27- Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. 
ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. 

č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL L. Štasselová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 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  ÁNO P. Hochschorner    

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na 

pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. 

č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a 

parc. č. 4314 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na pozemku 

registra „E“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490 

– orná pôda vo výmere 1 272 m², LV č. 5463, 

vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom 

Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu 

cenu 489,72 Eur, 

2. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/16 na pozemku 

registra „E“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7145 

– orná pôda vo výmere 14 m², LV č. 2149, 

vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom 

Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu 

cenu 0,67 Eur, 
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3. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/16 na pozemku 

registra „E“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7146 

– orná pôda vo výmere 14 m², LV č. 2149, 

vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom 

Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu 

cenu 0,67 Eur, 

4. uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/12 na pozemku 

registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4313 

– orná pôda vo výmere 60 m², LV č. 8728, 

vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom 

Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu 

cenu 30,37 Eur, 

5. uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/12 na pozemku 

registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4314 

– orná pôda vo výmere 65 m², LV č. 8728, 

vo vlastníctve spoločnosti Centrop s. r. o., so sídlom 

Svätoplukova 30, Bratislava, IČO 36710148, za kúpnu 

cenu 32,90 Eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA UKONČENIE NÁJOMNÉHO VZŤAHU 
DOHODNUTÉHO ZMLUVOU O NÁJME POZEMKU 
Č. 08-83-0773-05-00 VÝPOVEĎOU 
PRENAJÍMATEĽA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY, NÁJOMCOVI SPOLOČNOSTI 
GLOBAL PLUS, 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: 

Ideme na bod číslo dvadsaťosem, Návrh na ukončenie 

nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o nájme pozemku číslo 

08 83 0773 05 00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta 

republiky Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, 

spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlási, tak prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

ukončenie nájomnej zmluvy výpoveďou s tými podrobnosťami, 

ktoré sú uvedené v materiáli. 

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 tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.28-Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého 
Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou 
prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi 
spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák NEHLASOVAL 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  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  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 NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

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 ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o 

nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa 

hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL 

plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ukončenie nájomnej zmluvy výpoveďou v súlade s čl. II ods. 

2 písm. b) zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 zo 
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dňa 20. 09. 2005, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou GLOBAL plus, 

s.r.o., so sídlom na Tomášikovej 20, Bratislava, IČO 

35756195, ako nájomcom. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA UKONČENIE NÁJOMNÉHO VZŤAHU 
VÝPOVEĎOU NÁJOMNEJ ZMLUVY TÝKAJÚCEJ 
SA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - PODZEMNEJ 
PARKOVACEJ GARÁŽE NA NÁMESTÍ M. 
BENKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, UZATVORENEJ MEDZI HLAVNÝM 
MESTOM SR BRATISLAVOU A NÁJOMCOM 
JAROSLAVOM ČERVENKOM 

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 dvadsaťdeväť, Návrh na ukončenie nájomného 

vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových 

priestorov - podzemnej parkovacej garáži na Námestí Martina 

Benku v katastrálnom území Staré Mesto, uzatvorenej medzi 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a nájomcom 

Jaroslavom Červenkom. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy výpoveďou s tými 

podrobnosťami, ako máte uvedené v materiáli.  

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 tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.29-Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou 
nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov - 
podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom 

 Prítomní: 39 Áno 350 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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 ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej 

zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov - podzemnej 

parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom 
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Uznesenie  
zo dňa 29. 04. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ukončenie nájomnej zmluvy výpoveďou v súlade s čl. IV ods. 

2 zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0960 04 00 

zo dňa 31. 12. 2004. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 
1173/2 A PARC. Č. 1173/23, POD 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽOV, A 
PRIĽAHLÝCH POZEMKOV PARC. Č. 1173/22 
A PARC. Č. 1173/24, TOPLIANSKA 
ULICA. TOMÁŠOVI BALAŠKOVI A SPOL. 

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 tridsať, Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Vrakuňa pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľov, a priľahlých pozemkov na Toplianskej ulici  

Tomášovi Balaškovi a spol. 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako máte uvedené 

v materiáli,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov 

a tak ďalej.  

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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.30- Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 
1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica. Tomášovi 

Balaškovi a spol. 
 

 Prítomní: 39 Áno 360 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 
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Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 

č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. 

č. 1173/24, Toplianska ulica. Tomášovi Balaškovi a spol. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 510 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 

1173/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 871 m² a 

novovytvoreného pozemku parc. č. 1173/23 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 29 m², oddeleného podľa GP č. 9/2021 

od pozemku registra „E“ KN parc. č. 265, obidva pozemky pod 

stavbou so súpis. č. 5226, v spoluvlastníctve žiadateľov, a 

novovytvorených priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m², oddeleného 

podľa GP č. 9/2021 od pozemkov registra „E“ KN parc. č. 

264/1, parc. č. 264/2 a parc. č. 1173/24 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 76 m², oddeleného podľa GP č. 9/2021 

od pozemkov registra „E“ KN parc. č. 269/1 a parc. č. 

269/2, v celosti Tomášovi Balaškovi a manželke JUDr. 

Daniele Balaškovej, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v ideálnom podiele ½ a Mgr. Máriovi Barnovi v 

ideálnom podiele ½, za dohodnutú kúpnu cenu 254,52 Eur/m², 

celkove 265 973,40 Eur, 
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s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 31 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
TÝKAJÚCEHO SA POZEMKU V BRATISLAVE, 
K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15294/49, VO 
VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVA, V PROSPECH UNIVERZITNEJ 
NEMOCNICE BRATISLAVA 

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 tridsaťjedna, Návrh na zriadenie vecného 

bremena pozemku v katastrálnom území Ružinov, parcelné 

číslo 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
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republiky Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice 

Bratislava. 

Poprosím doktora Bednárika o úvodné slovo. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

No takže jedná sa o zriadenie vecného bremena práva 

presahu stavby heliportu pre Univerzitnú nemocnicu 

Bratislava v Ružinove. 

Je pripravené materiál v dvoch alternatívach. 

Alternatíva jedna sa týka zriadenia vecného bremena 

za odplatu v sume štyritisícštyristodeväťdesiatdeväť Eur aj 

osemdesiatdva centov.  

Táto zodpovedá predbežnej odplate, ktorú zaplatila 

univerzitná nemocnica v minulosti, keďže tento materiál bol 

predkladaný v zastupiteľstve v septembri, bolo schválené 

uznesenie, ale uznesenie stratilo platnosť 24. 3. 2021, 

keďže nedošlo k podpísaniu zmluvy, nakoľko poslanci 

v septembri schválili alternatívu nie za euro ako 

navrhovala univerzitná nemocnica v tom čase, ale za odplatu 

v zmysle rozhodnutia primátora. To znamená, predbežná 

odplata a následne odplata v zmysle znaleckého posudku, 

ktorá bola v sume pätnásťtisícdeväťstotridsaťpäť Eur aj 

tridsaťpäť centov.  
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Univerzitná nemocnica aj v kontexte celej kovidovej 

situácii nás požiadala vlastne o opätovné zaradenie tohto 

materiálu a odporučenie uznesenia alternatívy jeden, to 

znamená, tá predbežná odplata, ktorá už raz osta, bola 

zaplatená, zostane ako riadna odplata a tým pádom budú 

všetky záväzky vyrovnané.  

Univerzitná nemocnica potrebuje mať tento vzťah 

k pozemku ku kolaudačnému rozhodnutiu, respektíve konaniu, 

ktoré prebehne v dohľadnej dobe.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Možno by som poprosil odporúčanie teda, o ktorej 

alternatíve máme 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: 

Áno. Poprosím pána Bednárika.  

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

O alternatíve jeden. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Dobre. 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zriadenie vecného bremena práva presahu stavby 

a tak ďalej, ako je uvedené v alternatíve jedna.  

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržali sa dvaja 

poslanci, nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.31- Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech 
Univerzitnej nemocnice Bratislava 

 

 Prítomní: 39 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2 
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Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová,nám. ÁNO M. Brat  ÁNO 

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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    

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  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech 

Univerzitnej nemocnice Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – 

UNB BRATISLAVA RUŽINOV na časti pozemku registra „C“ KN, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 325 m², zapísaného na LV č. 9194, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, v rozsahu dielu č. 1 vo 

výmere 112 m², vytvoreného GP č. 507/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 10. 

11. 2020 pod č. G1-2297/2020, za odplatu stanovenú dohodou 

strán v sume 4 499,82 Eur, ktorá zodpovedá sume predbežnej 
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odplaty v súlade s rozhodnutím č. 33/2015 primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 

vecné bremeno zo dňa 16. 12. 2015, príloha č. 4, tabuľka č. 

500 písm. b) poznámky, ktorá bola uhradená na základe 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 

288804172000/0099 dňa 17. 08. 2020, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu stavby 

bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o 

zriadení vecného bremena práva presahu nebude 

oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena v prípade výberu 

alternatívy 2 uhradí zvyšnú časť odplaty za zriadenie 

vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o 

zriadení vecného bremena práva presahu stavby všetkými 

zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ 
ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. LAMAČ, 
PARC. Č. 2555/551, POD ZEČÁKOM, V 
PROSPECH SPOLOČNOSTI ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ, A.S., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťdva, Návrh na schválenie zmluvy o 

budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 

v katastrálnom území Lamač, parcelné číslo 2555/661, 

Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, á es (a.s.), so sídlom v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

Ja sa snažím prihlásiť. 
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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: 

Aha, dobre.  

Tak nech sa páči. 

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

Nehnevajte sa. Ja sa snažím prihlásiť, ale nejak mi 

to. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

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

A mám asi aj zlé pripojenie na internet. Dúfam, že to 

bude všetko fungovať.  

Tak rovno skúsim. Ak teda môžem.  

Chcem sa spýtať, keďže vlastne je to ulica, na ktorej 

bývam a sa ma na to pýtali susedia, tieto trafostanice 

dokážu byť celkom nevkusné, a teda my máme schválené 

princípy a štandardy tých rozvodových skríň, že či nejakým 

spôsobom uplatňujeme v rámci dohôd o tom vecnom bremene aj 
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to, že bude zohľadnené, zohľadnené tieto štandardy a teda 

budú, budú nejako tieto trafostanice nejako vyzerať?  

A rovnako zhruba na tom mieste ako je to navrhnuté, 

je veľký vzrastlý strom, a teda sa chcem len uistiť, že či 

nedôjde k poškodeniu buď teda prípadne výrubu stromu, alebo 

poškodeniu koreňového systému pri inštalácii  tejto 

trafostanici. 

Nemám vôbec nič proti tomu, aby tam bola umiestnená, 

len teda ma zaujíma, ako to tam bude vyzerať.  

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. 

Poprosím o reakciu. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Áno. Takže čo sa týka tých  štandardov ries, tak tam 

sú platné primárne pre naše odborné zložky, ktoré následne 

keď nám vydávajú substanoviská k našej požiadavke, tak ich 

tam priamo implementujú prostredníctvom jednotlivých 

technických noriem.  
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Tým by som nadviazal hneď aj na tú druhú otázku, čo 

sa týka tých stromov, my máme informácie, podľa toho, ako 

sme to preverovali, že nemalo by dôjsť k žiadnemu výrubu 

stromu. Máme dožiadané aj informácie o, o fotografie 

a o ďalšie podklady. Rovnako je to aj zakreslené v tej 

katastrálnej mape mimo existujúcich stromov.  

Aj samotné oddelenie tvorby mestskej zelene nám 

vydalo stanovisko, kde súhlasí a implementovalo tam aj 

technickú normu na ochranu prírody, kde je vyslovene 

napísané, že výkop sa musí vykonávať ručne a nesmie viesť 

bližšie ako dva a pol metra od päty kmeňa.  

To znamená, že toto bola požiadavka zo strany 

oddelenia tvorby mestskej zelene, ktorá bude implementovaná 

následne aj do samotnej zmluvy.  

Že ak postačuje.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Už druhé prihlásenie tentokrát s faktickou. Áno?  

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

Ako neni úplne že bod, len ma zaujalo, že vy to 

zapracovávate do zmlúv tú povinnosť? Lebo my v Starom Meste 

keď máme s espépé (SPP) nejaké rozkopávky, tak my to máme 

už priamo v zmluve, že ako má vyzerať to, čo nám odovzdajú.  

Takže to by ste mali už teraz vedieť, že či to bude 

vyzerať tá trafostanica ináč, alebo transformovňa, alebo čo 

to je, alebo nie. Lebo to už spätne nedojednáte potom. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím dovysvetliť.  

Pán Bednárik. 

JUDr. Andrej   B e d n á r i k ,   riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Ja ne. No ja sa ospravedlňujem, ale ja nerozumiem 

otázke, pretože oni majú vydané právoplatné stavebné 

povolenie. To znamená, že s týmto sa už asi samosta, 

samotná mestská časť vyporiadala. My to dávame do tej 

zmluvy o vecnom bremene. To znamená, že tam sú tie 

požiadavky implementované a rovnako verím, že aj mestská 
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časť, ktorá vydávala stavebné povolenie mala obdobné 

vyjadrenie z našej strany.  

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 Polakovič. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Bednárik,  

ide o to, že my teraz vlastne ako keby niekomu dávame 

možnosť stavať na našom pozemku a tý, a a my sme pánmi na 

tom pozemku a vieme teda diktovať, že akým spôsobom to tam 

chceme mať postavené, kde presne a za akých podmienok.  

Čiže, ja by som vás poprosil, a teda nie im dávať 

nejaké doplňujúce uznesenie alebo niečo také, ale naozaj si 

na toto dávať pozor aj v tomto prípade sa ubezpečiť, že tá 

skriňa bude vyzerať vkusne v danom prostredí a nebude to 

klasická betónová krabica prinesená žeriavom a teda proste 

ľuďom dehonestovať ten verejný priestor.  

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. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.  

Zazneli tu nejaké odporúčania, ale nesúvisia 

s uznesením. 

Takže, nech sa páči, návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Lamač 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná 

s podrobnosťami, aké sú uvedené v materiáli. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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 tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.32-Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. 

Lamač, parc. č. 2555/551, Pod Zečákom, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v 

Bratislave 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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    

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

O. Kríž  P. Pilinský ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. 

č. 2555/551, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom 

Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, za účelom budúceho 

zaťaženia pozemku registra „C“ KN parc. č. 2555/661 – 

zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu predbežne určenom na 

cca 6 m², evidovanom na LV č. 867, vo výlučnom vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, spočívajúcom v povinnosti na 

danom pozemku strpieť umiestnenie, užívanie, 

prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného 

objektu transformačnej stanice – PS 101 Transformačná 

stanica, ako aj jeho prípadné odstránenie, povoleného 

rozhodnutím stavebného úradu č. 2020-19/1337-
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3492/OUKSP/SP/De9 právoplatným dňa 03. 07. 2020, za 

predbežnú odplatu v sume 178,20 Eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí predbežne 

stanovenú odplatu za zriadenie z vecného bremena 

hlavnému mestu SR Bratislave prostredníctvom platiteľa 

Jozefa Raninca, trvale bytom Pod Zečákom, Bratislava, 

naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zriadení 

vecného bremena všetkými zmluvnými stranami. 

Stavba transformačnej stanice je súčasťou stavby „Rodinné 

domy v Lamači ul. Pod Zečákom“. Umiestnenie danej stavby 

bolo schválené právoplatným rozhodnutím stavebného úradu č. 

2015/563-9142/RUSK/UR/Ká právoplatným dňa 29. 01. 2016 pre 

navrhovateľa Jozefa Raninca, trvale bytom Pod Zečákom 61, 

Bratislava. 
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Presná výmera zaťaženého pozemku bude určená geometrickým 

plánom, ktorý bude vyhotovený po umiestnení transformačnej 

stanice na parc. č. 2555/661. Geometrický plán bude 

technickým podkladom pre uzatvorenie riadnej zmluvy o 

zriadení vecného bremena. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 33 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A posledný bod tohto rokovania je Informácia o 

vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  
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Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod 33- Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 39 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

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

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

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 vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 35 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 posledný bod dnešného rokovania je bod Rôzne.  

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči, máte slovo. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

My sme tento bod eee Informáciu o plnení opatrení 

akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

na území hlavného mesta mali iba v v bode Informácie, to 

znamená neprerokovávame ho, ale veľmi by som chcela kolegov 

pochváliť za tento materiál. 

My sme ho mali aj na komisii, aj sme ho teda veľmi 

podporili. Takže minimálne verejnosť, ktorá má záujem by si 

ten materiál mohla pozrieť. A teda k môjmu príspevku do 

bodu Rôzne.  
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Ja by som chcela poprosiť pána riaditeľa úradu. Ja 

som zhodou okolností hľadala na internete na úradnej tabuli 

materiál k štúdii nájomného bývania, ktoré bolo verejne 

prerokované a s hrôzou som zistila, že napriek veľkej snahe 

urobiť to prehľadne tú úradnú tabuľu, tak minimálne by si 

zaslúžil tam nejaký, teda obyvatelia by si minimálne 

zaslúžili nejaký návod na použitie tej úradnej tabule.  

Odporúčam vám vyskúšať si to naživo. Ísť na tú úradnú 

tabuľu a skúsiť si vyhľadať ten materiál Štúdia nájomného 

bývania a pochopíte, že to vôbec nie je také jednoduché. 

Čiže, chcem vás veľmi pekne poprosiť, nebudem to 

dávať ako interpeláciu, máte kopu inej roboty, ale chcem 

vás poprosiť, naozaj si to vyskúšajte a pochopíte, o čo mi 

ide.  

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za podnet. 

Pán poslanec Vagač,  

nech sa páči. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel spýtať, že dneska je totižto taký, 

také smutné výročie, ale je dvadsaťpäť rokov od vraždy 

Róberta Remiáša a či by sme si to ako mestské 

zastupiteľstvo nepripomenuli takou minútou ticha takto na 

záver. Je to síce ako mimo tohto úplne, tohto rokovania, 

ale, ale myslím si, že to je dátum, ktorý by sme si mohli 

ako pripomenúť. Ak teda nemáme s tým problém. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak asi teraz, však, pán Vagač? Skôr ako dáme slovo 

pánovi Buocikovi.  

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

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: 

(poznámka: minúta ticha, prítomní si uctili pamiatku 

Róberta Remiáša) 

Ďakujem. 

Tak ak dovolíte, budeme pokračovať. 

Pán poslanec Buocik,  

nech sa páči. 

Pán poslanec Buocik,  

máte slovo. Neni vás, teda ja vás nevidím. Neviem. A 

ani vás nie je počuť.  

Počkáme chvíľku.  

Pán poslanec Buocik, 

máte slovo. 

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

Áno. Ďakujem, ďakujem pekne. 

Ja sa idem v tejto sekunde pozrieť eee, pozrieť do 

mejlu (mail) eee, pretože sme, sme dávali dokopy ten návrh 

uznesenia a zatiaľ ho teda, žiaľ, žiaľ, neevidujem. 
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No a keďže som posledný poslanec prihlásený v rámci 

bodu Rôzne, eee 

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

Bratislavy:. 

Budeme, pán Buocik, niečo rozprávať zatiaľ.  

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

Á, (prednášajúci sa zasmial). 

(poznámka: niekto hovorí do mikrofónu, ale nie je 

rozumieť čo, pretože hovoria viacerí naraz) 

Viete čo,  

Mužský hlas: 

Mali by ste to tam mať. 

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

Poviem jednu veľmi dobrú vec. 

Neviem, či ste zachytili, dnes vyšla správa, že pani 

podpredsedníčka vlády eee Veronika Remišová a jej 

ministerstvo bude navrhovať eee zmenu v alokácii eurofondov 

pre, konkrétne pre Bratislavský kraj vo výške viac ako 

jednej miliardy euro na programové obdobie 2021 – 2027. To 

je tá Partnerská dohoda.  
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Ja možno k tomu poviem len to, že nie malou mierou 

k tomu prispelo aj naše uznesenie, ktoré sme prijali 

v decembri. Ak si pamätáte, vtedy sme to volali uznesenie 

k Filiálke. Ako keď že teda týkalo sa to Filiálky, ale tam 

aj po po debate na komisii dopravy aj s pani námestníčkou 

Kratochvílovou, nakoniec to uznesenie sa netýkalo výlučne 

Filiálky, ale Filiálka bola len ako, ako keby jedna z eee 

je jedna, alebo ten najväčší hajlajt (highlight), ktorý, 

ktorý si ľudia najľahšie spoja, ale je tam niekoľko 

dopravných projektov, ktoré súvisia s, ktoré súvisia 

s rozvojom železničnej dopravy v Bratislave 

a v Bratislavskom kraji.  

K tej jednej miliarde poviem, že ak sa to takto 

podarí, bude to dobré riešenie, hoci pôvodný predpoklad 

a pôvodné eee eee pôvodný zámysel bol teda oveľa vyšší. Ale 

súčasne poviem, ak by sa ani táto miliarda nepodarila, 

a teda eš ešte je na vláde a na schválení vlády, aby to 

takto dopadlo, tak potom naozaj by boli ohrozené aj tie 

rozvojové aktvity mesta.  

Pán primátor určite bude vedieť dobre, o čom sa 

bavíme. Eee, napríklad aj električková trať eee, 

električková trať či už z v, Podunajko-Biskupicko-Vrakúnska 

magistrála, alebo predĺženie električkovej trate na Bory 

a a dokonca, dokonca aj oprav električkových tratí ako sú 

Ružinovská radiála, alebo Vajnorská radiála. A Peter 
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Pilinský počúva, určite mal som na mysli aj Račiansku 

radiálu. 

Takže, toto je, toto je rozhodne, rozhodne dobrá 

správa pri tom nastavení, ktoré sme mali doteraz. Keby to 

bolo oveľa, oveľa eee, eee tých peňazí, ktoré boli pôvodne 

pre Bratislavu, tak bolo veľmi málo. 

A už to tu mám.  

Takže, sekundu. Môžme sa vrátiť k tomu. 

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

Bratislavy:. 

Podľa mňa, pán Buocik, aj keby ste to ešte hodinu 

nedostali, tak by ste dokázali rozprávať bez problémov.  

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

(poznámka: zasmial sa) 

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

Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo)  
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Počkajte. Te teraz ja, ja vám to vrátim, pán 

primátor, že o našom krásnom meste kedykoľvek a rád a dlho 

a s láskou.  

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

Bratislavy:. 

To je okej. To je dobre.  

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

No. Eee. No, tuto dostal som síce návrh uznesenia, 

ale vypadlo z toho, vypadla z toho taká tá ďalšia časť. 

Sekundičku. 

Pán Malec, 

nech sa páči. 

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

organizačného oddelenia: 

Môžem pán poslanec odpovedať. 

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

Pán Malec,  

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

organizačného oddelenia: 

To uznesenie teraz je teda v nejakej forme, že ktorá 

by bola aspoň teda právne v poriadku, s tým že čo sa týka 

toho vášho ostatného textu, tak to môže byť napríklad potom 

súčasťou nejakého povedzme že listu, ktorý by teda bol 

adresovaný, respektíve tie vaše argumenty môžu byť použité 

v tom, následne v tom liste. Alebo teda oslovení vlády. 

Ale ako súčasť ako toho uznesenia je tam. Ak by to 

bol ako materiál predložené a napríklad ako dôvodová správa 

povedzme okej. Ale akože do uznesenia to tam moc akože 

nejde.  

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

Rozumiem. Rozumiem. Môžme  sa dohodnúť tak, že to 

bude ako dôvodová správa práve kvôli tomu, lebo tá, tá časť 

eee, tá časť textová eee, eee tá práve vznikla po dohode aj 

s ostatnými predsedami klubov, konkrétne eee teda tam veľkú 

časť toho navrhoval pán Polakovič.  

Je tam aj tá časť, o ktorej hovorila pani poslankyňa 

Pätoprstá, konkrétne je to tá vízia Sklovenska, vízia 

Slovenska a stratégia Slovenska pre eee na roky, na rok 

dvetisíc, alebo pre rok 2030. 
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Takže, ja by som bol veľmi rád, ak by tá časť eee eee 

bola dôvodovou správou k tomuto eee, k tomuto návrhu 

uznesenia aj kvôli tomu, že už je to samostatné uznesenie. 

To znamená, že nedopĺňame ten pôvodný bod eee, nedopĺňame 

ten pôvodný bod, ktorý sa týkal Dopravného podniku. Ale 

vlastne, bude to samostatné uznesenie. 

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

organizačného oddelenia: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Tak 

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

organizačného oddelenia: 

Nechcel som do toho skočiť, pardon. 

Ja len teda, že jasné, môžeme to dať ako dôvodovú 

správu. Kolegyne sa aj potom ešte s vami následne spoja, 

aby to bolo kompletné. 

Okej? 

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

Dobre. Dobre.  
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Ja ten, ja ten text mám, takže ja ho predložím teda 

v zmysle rokovacieho poriadku ja ho eee, ja ho teda 

prečítam. No a je to teda z dvoch. Tá časť, ktorú, o ktorú 

teda aj, aj s ostatnými kolegami predsedami poslaneckých 

klubov prosím mestské zastupiteľstvo o podporu znie: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby požiadal vládu Slovenskej republiky  

o prehodnotenie stanoviska k poskytnutiu finančnej pomoci 

z dôvodu pandémie KOVID 19 (COVID-19) na finančnú situáciu 

obchodnej spločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť a Dopravných podnikov a tu by som to, tu by som 

doplnil ten návrh uznesenia v zmysle toho textu, ktorý som 

zaslal, vo vlastníctve mesta Košice, mesta Prešov a mesta 

Žilina v rovnakom rozsahu ako pre ostatných 

prevádzkovateľov verejnej hromadnej dopravy.  

Takto by znelo uznesenie.  

S termínom 31. 12. 2021. Zámerne je tu použitý tento 

dlhší termín z toho dôvodu, ak by bolo potrebné, pán 

primátor, aby ste ten list aj zopakovali. Alebo tú výzvu 

smerom k, k zastupiteľstvu, k, k vláde Slovenskej republiky 

zopakovali.  

A tá dôvodová správa je v nasledovnom znení: 
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Aktuálna výška výpadku tržieb v Dopravnom podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť v dôsledku pandémie KOVID 19 

(COVID-19) od marca roku 2020 predstavuje sumu dvadsaťpäť 

miliónov EUR.  

Verejná hromadná doprava je jedna z oblastí najviac 

zasiahnutých pandémiou KOVID 19 (COVID-19).  

Podpora dopravných podnikov v mestách, ktoré 

prevádzkujú emhádé (MHD) prostredníctvom spoločností vo 

svojom vlastníctve, je kľúčová nie len pre udržanie 

zamestnanosti a zachovanie štandardov verejnej do hromadnej 

dopravy, ale aj pre zmierňovanie následkov (gong) 

klimatickej krízy. Z hľadiska mobility obyvateľstva je 

rozhodujúca podpora verejnej hromadnej dopravy na úkor 

individuálnej automobilovej dopravy.  

Uvedené je v súlade s Víziou a stratégiou rozvoja 

Slovenska do roku 2030, ktorá podporuje opatrenia 

na obmedzenie vzniku skleníkových plynov. 

(gong) 

Toto je finálne, finálny návrh uznesenia.  

Prosím o podporu. 

Pán primátor,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Mô, môžem, musíme dať návrhovej komisii asi, že? 

Alebo môžem dať rovno hlasovať?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ešte je s faktickou pán Polakovič prihlásený. 

Neviem?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte. Pán Polakovič.  

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

Ja, ja len si chcem ujasniť, že my sme diskutovali, 

že by to vlastne išlo ako spoločný návrh, alebo teda 

uznesenie, ktoré by podávali spoločne predsedovia klubov, 

ak sa s tým vedia stotožniť. Podľa mňa, to je ako dobre 

podporné vyhlásenie aj pre, pre pána primátora, ktorý 

urobil strašne veľa práce.  

Tak len sa chcem ujasniť, že vlastne ako, ako to dáme 

v rámci predkladateľov? Toto uznesenie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja myslím, že bola dohoda, že pán Buocik a šéfovia 

klubov.  

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

No ja s tým nemám problém, len teda, že aby to bolo 

jasné aj pre ostatných.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ste to povedali vy, že. 

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

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

predsedovia klubov 

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

Áno. Áno, áno, samozrejme. Toto platí. Jasné, bez 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Kde mám návrhovú komisiu?  

Tam je, pani Pätoprstá. 

To znamená, že idem, idem, ideme asi do návrhovej 

komisie, že?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, že ešte pán Karman je prihlásený. Pán Polakovič, 

pán Buocik už diskutovali a ešte pán Karman. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Myslím, že pán Karman je k inému bodu.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Respektíve, pán Karman, vy ste prihlásený už k inému, 

že?  

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

Áno, k inému.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

To znamená, že teraz, teraz ja už som úplne 

popletený, že či tu dobehne celá a potom.  

Asi dobehneme všetko a potom sa bude hlasovať, alebo 

teraz sa má hlasovať?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz? Teraz.  

Takže návrhová komisia. Áno.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

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

organizačného oddelenia: 

Len ešte, ak môžem ho. To bolo moc nahlas. Ak môžem 

ešte do toho vtúpiť, potrebujeme stále, ja som písal už 

pánovi poslancovi, že to doplnenie toho uznesenia. Pretože 

to uznesenie, ktoré prečítal, to je v poriadku, to sme mali 

a len ešte teda za tým dopĺňal na konci text a ten návrhová 

komisia zatiaľ nemá.  

Ako ho vidím, tak predpokladám, že to teraz formuluje 

zrovna.  

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

Jasne.  

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

organizačného oddelenia: 

Hej. Tak mo možnože  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak môžme ísť najprv na pána Karmana a dáme mu trošku 

času a potom sa vrátime.  

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

organizačného oddelenia: 

Hej, hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na (poznámka: nezrozumiteľné slová) to tu zládneme.  

Ďakujem. 

Pán Karman, 

máte slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Mne to nedá. Ja sa ešte musím trochu vrátiť k tej 

téme, ktorú začal Jano Hrčka.  

A neočakávam diskusiu na tento príspevok, skôr sa 

chcem podeliť teda s vami o nejaké moje dojmy ako to, ako 

to ja celé vnímam, pretože eee som ako reálne smutný 

z toho, ako to dopadlo.  
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Po prvé, si neželám, aby na zastupiteľstve sme sa 

týmto štýlom rozprávali. To asi naozaj, po prvé. 

Ale po druhé, moja myseľ neberie, že v čom má, v čom 

má mesto zásadný problém s takýmto návrhom, pretože celé to 

uznesenie bolo koncipované tak, že eee tá zmena sa mala 

týkať do začiatku spustenia celomestskej parkovacej 

politiky.  

Je evidentné, že eee základným kameňom úrazu 

parkovacej politiky nie len v Petžalke, ale aj každej inej, 

aj tej, ktorá nás bude všetkých spoločne čakať, je 

vymožiteľnosť. A keď to nedokáže fungovať v jednej mestskej 

časti, dá sa predpokladať, že s tým bude problém aj v celom 

meste. A momentálne to Petržalka naozaj veľmi potrebuje 

a mne to stále teda moja hlava neberie, že v čom môžeme 

spôsobiť nejaký problém, že prečo by sme to aspoň dočasne 

teda nemohli, nemohli na tú Petržalku posunúť, pokiaľ na to 

právomoc mesto má.  

Ja by som si veľmi želal, aby aj napriek tomu, že to 

uznesenie bolo stiahnuté, aby sme teda skúsili nájsť nie 

teraz hneď, ale aby sme skúsili v najbližších dňoch nájsť 

nejaké riešenie ako Petržalke v tomto pomôcť, pretože 

aktuálne to cez mestskú políciu nefunguje. A ani nemôžeme, 

ani len hovoriť a dúfať o tom, že by tento inštitút v tom 

mal nejakým spôsobom zvládnuť. Jednoducho, buď, keď 

nedokážeme pokryť ani len mizivé percento z toho, čo my si 
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dokážeme identifikovať a mestská polícia to nedokáže 

sprocesovať, tak určite to týmto spôsobom nepôjde a bude to 

musieť ísť práve cez tú objektívnu zodpovednosť.  

Nebudem sa, nebudem zachádzať do detailov, ja len 

filozoficky. 

Proste, bol by som veľmi nerád, aby sme to úplne 

pochovali a aby sme sa tu teraz nejaké dve strany urazili 

navzájom, keď ten, tá potreba prevyšuje, podľa mňa, tieto 

minispory a hádky a hej?  

Skúsme, skúsme sa na to pozrieť, prosím, trochu inak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja určite s vami súhlasím. 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

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

Ja v podstate nadviažem na poslanca Karmana.  

Myslím si, že komunikácia je o tom, že keď sa nejaké 

veci dohodnú, tak sa potom aj dodržia.  
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Pozícia starostov poslancov je úplne iná ako pozícia 

poslancov, ktorí majú vlastne raz za mesiac informáciu, 

čítajú možnože to, čo píšu noviny, že je všetko fajn. My to 

vidíme starostovia. To teraz naozaj berme tak, že to nie je 

o tom, že si urobíme onlajn (online) stretnutie, kde niekto 

rozpráva tri hodiny, ale vlastne na otázky, ktoré dáme, tak 

odpoveď je v zásade na všetko skoro nie.  

Ja si dám, naozaj ti ukážem čo tvoj úrad odpovedá 

Starému Mestu. Ani jedno zverenie nie je za dva roky. Ani 

jeden žiadosť o predaj. My tu máme naozaj majetky, ktoré. 

No tak, usmeješ sa. Ale my sme ti vyšli v ústrety. 

Previedli sme majetok mestskej polície na to, aby bola 

stanica na o, na Obchodnej bez odplaty. Pritom tam máme 

päťdesiat percent eee ceny toho objektu.  

Akože, to sú reálne fakty, ktoré sa udiali.  

Ja by som veľmi rada rozprávala pekne. Ale niekedy, 

proste, sa stane, že ten pohár trpezlivosti pretečie.  

S tebou sa mi, Matúš, osobne hovorí normálne že fajn. 

Ale potom keď dôjde naozaj na ten výkon, tak ten výkon 

stojí. Buď to niekde naozaj zistíme, že kde to je. možno že 

o tom ani netušíš. Ukážem ti, niekedy aj mne sa stane, že 

náš úrad odpovedá tak, že keď zistíme, že kde je ten 

problém, tak proste nestíhame dvíhať obočie. Ale pozrime sa 
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na to, a no naozaj to dajme do poriadku. Ešte tá šanca je. 

Ale pre toto dneska asi vzniklo, lebo už tie dva a pol roka 

je dosť na to, že by mali byť nejaké výsledky.  

A keď máš ten pocit voči mestu, ty si to nepovedal 

ani raz, ja to hovorím už dva roky, že sa mi nepáči 

financovanie mesta. Zobral si to osobne. Pritom to bolo na 

roky 2015, 16.  

No, gúľaš očami, ale proste to bola  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne, ne, ne. 

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

tlačovka k tomu,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja iba. Ja neverím, že kam všade sa táto debata 

môže a čo sa tu ešte dozviem, dozviem dneska o sebe.  

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

No lebo to neni o tom, že dohodneme si na gremiálne, 

že keď sa nedohodne to, čo sa dohodne. Zastupiteľstvo je tá 

pôda, kde ti to potom začne takto búchať, keď to nebude 
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naozaj že úplne obyčajne, tá komunikácia musí byť, mať aj 

výsledok. Nie len rozprávanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zu Zuzana,  

ja, ja ti teda, keď sa o tom v kuse baví tu, ja ti 

poviem, že mám svedomie, čo sa týka Starého Mesta absolútne 

čisté. To, že niekedy nesplníme tie veci, čo od nás chceš, 

je predsa normálne no. Tak niektoré veci nezveríme, 

niektoré veci chceme inak 

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

Ale my zveríme, hej? Tam ide o to, že my ti v ústrety 

ideme. Ty chceš vega 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Zuzana,  

vyšli sme vám v ústrety iks krát.  

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

Okej. Tak si to zrovnajme, no. Však poďme sa o tom 

baviť. Ale sme ticho, vieš.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja ti poviem. Keď sa o tom bavíme, bavme sa o tom. 

Kvôli Grösslingu sme chceli ten priestor na na Medenej 

ulici. Je u teba od októbra, je u teba na podpise. 

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

Ako už, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). To bolo 

prijaté uznesenie, že ti odzverujeme ten pozemok toho 

parčíku, že nám zveríš v SGM. Do dnes nie je SGM zverené. 

Proste, my, my sme tam podmienili, že a vtedy podpíšeme 

protokol, keď ty nám na zastupiteľstve zveríš úplne rovnaký 

pozemok. A nezveril si ho dodnes. Takže preto nie je 

podpísaný protokol. To je to, čo hovorím. 

Naše zastupiteľstvo, nie ja. Staromestskí poslanci 

podmienili odzverenie Medenej zverením SGM. Keď sa zverí 

SGM, bude Medená. Tak to je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka.  

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

Ďakujem. 

Ja by som takto na záver možno aj tak trochu na 

odľahčenie chcel vyzdvihnúť takú nenápadnú vec a chcel by 

som pochváliť dnešnú návrhovú komisiu ako s prehľadom to 

zvládli úplne bez zaváhania.  

Takže, vďaka za to. Snáď to tak bude aj na budúce. 

Vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel tiež povedať, že, že Milan má 

konkurenciu. Pán poslanec Lenč to dáva s ľadovým proste 

výrazom v tvári. 

Pán Cmorej. Pán poslanec Cmorej. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak ja sa k tým procesným veciam, keď bol teraz 

procesný  príspevok, tak tiež by som ešte rád poprosil, že 

bolo by fajn pozrieť si ten rokovací poriadok, lebo ak sme 
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s tým onlajn (online) zastupiteľstvom opäť nejakým zásadným 

spôsobom nezmenili to prihlasovanie, tak by som rád 

pripomenul, že každý poslanec sa môže do diskusie hlásiť aj 

desaťkrát. A to, že nám svieti červeným, tak nám proste 

svieti červeným. Tak ten systém tak nie je, nie je 

nastavený. 

No a vy, pán primátor, máte možnosť kedykoľvek tú 

diskusiu ukončiť. Ale teda ukončiť spôsobom, že, že ukončiť 

prihlasovanie, hej? všetci, ktorí sa prihlásili, musia 

dohovoriť. A vy keď poviete, že ukončujete prihlasovanie 

k bodu, tak už sa ďalší nemôžu prihlásiť.  

Tak len pripomínam, že aký máme platný rokovací 

poriadok. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Poprosím organizačné, vyjasnite si to s pánom 

poslancom Cmorejom, lebo inštrukciu som mal inú. 

Ďakujem pekne. 

A pani starostka Čahojová,  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, aj kolegovia,  

už som sa nemienila prihlásiť, ale som taká nešťastná 

trochu z toho, ako sa vyvíja táto dnešná diskusia.  

Keďže som zároveň aj starostka, aj poslankyňa, tak 

hádam mám možno na to tiež, eee, možnosť povedať svoj 

názor, aké to je.  

Naozaj táto dvojjediná funkcia ako keby nie je vôbec 

ľahká. Lebo niekedy ako starostka by som tvdšie 

presadzovala záujmy mestskej časti, ale ako poslanec musím 

nechať objektívne súvislosti. Všetko so všetkým súvisí. Sme 

naozaj jedno mesto. 

A druhá vec je, že ako starostovia veľmi dobre vieme, 

ako fungujú procesy. Kto z nás nemá maslo na hlave. Naozaj 

niektoré veci nejdú zo dňa na deň a sú veľmi komplikované 

a ťažko pochopiteľné tej druhej strane, prečo niektoré veci 

tak dlho trvajú a prečo niektoré veci nejdú aj možno vôbec. 

To je jedno, či sa to týka činnosti stavebného úradu, alebo 

kosenia mestké a mestskočastné a ja neviem čo kompetencie 

a tak ďalej.  

Myslím si, že každý z nás má resty, lebo jednoducho, 

nedá sa robiť bezchybne. Navyše ešte v tomto legislatívnom 
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prostredí, ktoré máme. Preto ma veľmi mrzí, ak by sme tu 

skĺzli k takým nejakým hádkam zbytočným, preto lebo sme 

všetci v rovnakej situácii.  

Ja poviem len poslednú skúsenosť, kedy som upozornila 

na niečo na mestskej rade, aj ma to potom trochu mrzela 

reakcia pána primátora, lebo podľa mňa, trošku bola prudká 

a trošku to nebolo úplne spravodlivé voči tomu človeku, ale 

v zapätí sa to podarilo všetko tie resty sa voči mestskej 

časti ako keby vyriešili. 

Ja sa málokedy telefonujem, vybehávam osobne na 

magistráte preto, lebo sa mi to zdá trápne, aby som 

vybehávala veci, ktoré považujem za samozrejmé. Ale niekedy 

aj samozrejmé veci trvajú dlho. Aj nám trvajú dlho. 

Niektoré sa zaseknú, niektoré sa stratia, niektoré založíme 

a cítim sa trápne voči tým občanom žiadateľom a niekedy aj 

voči mestu.  

Však máme stavebné konanie, niekto chce ohlášku, ale 

musí to ísť cez stavebné. To sú ako procesy neskutočne 

dlhé, trvajú mesiace, niekedy až roky, ale musíme si to 

vysvetliť a musíme s tým žiť.  

Preto by som veľmi pekne prosila, myslím si, že sa 

stalo niekoľko chýb na tomto zastupiteľstve, tieto diskusie 

vôbec nemuseli prebehnúť. Všetci chceme, aby projekt, aj 

pán primátor, aj Janko Hrčka. Ja to chápem. Stojí ho to 
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kopu roboty. Venuje tomu všetku energiu, svoju mentálne 

výbavu, aby tá parkovacia a rezidenčná politika, však je to 

obrovský problém. spomeňme si na minulé volebné obdobie, 

keď to bol naozaj len papier. A myslím si, že ani mesto 

tento krát nepodcenilo, áno, všetko je neskôr ako by sme si 

želali, ale ide do hĺbky a otvára problémy, ktoré sú staré, 

papier. Áno, sú tam aj možnosti, myslím, že to vtedy bolo 

lepšie legislatívne nastavené, ja to neviem posúdiť, ale 

myslím si, že naozaj ten tím s pánom Hercegom ide do 

problémov, ktoré doteraz nikto neriešil a vážim si to. Je 

to ťažké, je. Možno to ani nestihneme v tom termíne, ale 

ne, nemali by sme v tomto voči sebe vystupovať konfliktným 

eee spôsobom. Je to kontraproduktívne. Všetci chceme to 

isté.  

Ak sa dá pomôcť mestskej časti Petržalka, ja to úplne 

chápem. Ich obyvatelia už sú v tom involvovaní a celé 

zastupiteľstvo tomu drukuje, úrad pracuje na tom, aby to 

fungovalo a my by sme mali nájsť spôsob, ako to udržať. 

Lebo keď to bude neúspešné v Petržalke, bude to neúspešné, 

bude sa šíriť tá negatívna emócia z Petržalky aj v náš 

neprospech, tak snažme sa pomáhať a nie ísť proti sebe. 

Mrzí ma, že to takto skĺzlo do takej nepríjemnej 

diskusie, ale myslím si, že naozaj nám ide o to isté a ak 

teda potrebujeme ventilovať niečo, tak by sme si to mohli 

zaventilovať niekde inde.  
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Prepáčte môj vstup.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakuje, ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka,  

ja si myslím, že si to zhrnula pre všetkých, eee, 

všetkých.  

Zvykli sme si tu, že sú tie diskusie, sú tu dobré, sú 

tu dobrým tónom robené. A vždy vedú k tomu, aby Bratislava 

bola lepšia. A ja si myslím, že starostovi ide len o to 

isté, ako mne, nášmu tímu, aby sme, aby sme dali tú 

parkovaciu politiku. Aspoň v to chcem veriť.  

Takže, mmm, takže ďakujem pekne. Dobre ste to 

zhrnuli. 

A potom sa vám ozvem, že na koho som bol zlý na tej 

mestskej rade. To si nepamätám.  

S faktickou pán poslanec Káčer.  

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

Ja verím, že to bude súvisieť s príspevkom 

a neporuším úplne rokovací poriadok, ale chcel by som 
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poďakovať a neviem úplne komu, ale je to v katastri Karlova 

Ves, takže možno pani starostke, ale skôr to bude asi 

o spolupráci mesta a mestskej časti, že sa teda po iks 

rokoch vybudoval chodník na Svrčej pre tie, pre tých 

slabozrakých a, a teda tieto postihnuté, alebo zdravotne 

znevýhodnené deti.  

Takže to, to je malý, malý, ale podľa mňa, obrovský 

krok v živote a vôbec v integrácii týchto deciek. Kto tam 

na tej škole bol, tak, tak ho to, myslím že, muselo chytiť 

za srdce.  

Takže, ja vám ďakujem za toto obom, a je to naozaj 

veľmi pekný prvok tej spolupráce mesta a mestskej časti, 

ktorý sa po rokoch, verím, že teda spríjemnil to fungovanie 

a tú integráciu a tú cestu do školy tým nevidiacim deťom.  

Takže, spoločné poďakovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba dodám, lebo by sa Ďuro urazil, že samozrejme, 

on bol na začiatku toho celého. On ma tam prvýkrát zobral 

na tú Svrčiu.  
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Takže, Ďuro, to si ty začal kedysi dávno, asi pred 

dvoma rokmi. Aj celý ten chodník.  

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

Pán primátor,  

ale my na konci, Karlova Ves na konci. To za zapla 

zaplatila. (poznámka: poslankyňa hovorí so smiechom) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ja viem, (poznámka: predsedajúci hovorí so 

smiechom) ďakujeme veľmi pekne. 

Samozrejme, bez vás by to nešlo.  

Nech sa páči, ideme na pán Buocika, aby sme to 

dokončili? Organizačné?  

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

organizačného oddelenia: 

Ja ešte k tomu rokovaciemu poriadku, ak môžem tri, 

troma vetami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vyjasníme si to, Tomáš, nevyjasníte si to s pánom 

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

organizačného oddelenia: 

Len je to možnože dôležitá vec aj pre ostatných, aby, 

aby vedeli, pretože to sú len čisto tri vety.  

Odsek 19 v článku 5 rokovacieho poriadku hovorí: 

Časový rozsah vystúpenia poslanca pre, poslanca, 

primátora a pozvaných nemá presahovať štyri minúty. V rámci 

jedného bodu programu je možné vystúpiť naviac jedenkrát. 

Ak rečník počas svojho vystúpenia vo veci požiada 

predsedajúceho o predĺženie svojho vystúpenia o ďalšie dve 

minúty, tak sa jeho žiadosti vyhovie.  

Čiže, odsek 19 článok 5 rokovacieho poriadku. A podľa 

tohto sa aj riadime teda. A tak je nastavený systém.  

Toľko za mňa. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím, ešte si to s pánom Cmorejom prejdi, dobre, 

Tomáš? 

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

Tam, ak môžem poprosiť, pán Malec, ale naozaj vás 

poprosím, pošlite mi to do imejlu (e-mail), lebo presne 

túto istú debatu a presne toto ste mi odcitovali minulé 
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zastupiteľstvo a som vám poslal eee ustanovenie, ktoré, 

ktoré vám toto vyvracia.  

Ja neviem, či vy, či vy, či vy čítate  

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

organizačného oddelenia: 

Minulé zastupi. Prepáčte, ale minulé zastupiteľstvo 

sa týkalo prerušenia primátora. O prerušení diskusie.  

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

Poprosím vás, do mejlu (mail) mi to pošlite. Do mejlu 

(mail). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dobre.  

Taktože, vám dvom verím, na čom vy sa zhodnete, to 

povieme poslancom a tým sa budeme riadiť. Dobre? Iba skúsme 

začať tým, že sa na niečom zhodnete. Aby som aj ja mal 

jasnú inštrukciu. 

Aj keď so Cmorejom sa v tomto veľmi ťažko súperí, 

lebo celkom to má akože pod kontrolou, Tomáš, tak prosím 

ťa, vyjasnite si. Okej? 
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Pome na pána Buocika, lebo podľa mňa, to už má 

napísanú, už knihu tam napísal. 

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

Do dobre.  

Pán primátor,  

že najskôr na odľahčenie. Peter Lenč je síce dobrý vo 

návrhovej komisii, ale tí, čo tu sedeli minule, tak 

Izabella Jégh, pani poslankyňa Jégh, tak to bol iný frajer. 

Bez nej by minulé zastupiteľstvá, ktoré boli teda že 

podstatne náročnejšie ako táto selanka, ktorá, ktorá  sa tu 

deje, tak bez nej by to teda naozaj že nešlo.  

Ja mám napísané. V podstate sa chcem opýtať. Poslal 

som, poslal som pánovi Malecovi. Ja myslím, že už asi je to 

len na návrhovú komisiu, aby to prečítala.  

Takže za seba ďakujem pekne.  

Myslím že už. Lebo ja už som, ja už som ho 

predniesol, ja už som to prečítal v tom finálnom znení. Len 

návrhová komisia to nemala v tom finálnom znení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii v tom 

prípade.  

Neschválili sme ju. Je tam.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. Už to doputovalo aj ku mne.  

Takže, toto bude posledné hlasovanie. A budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia pána poslanca Buocika, ktoré 

znie,  

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby požiadal Vládu Slovenskej republiky 

o prehodnotenie stanoviska k poskytnutiu finančnej pomoci 

z dôvodu pandémie KOVID 19 (COVID-19) na finančnú situáciu 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, a dopravných podnikov vo vlastníctve mesta 

Košice, mesta Prešov a mesta Žilina v rovnakom rozsahu ako 

pre ostatných prevádzkovateľov verejnej hromadnej dopravy. 

Termín je 31. 12. 2021. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 29. apríla 2021   

 570 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Samozrejme, ďakujem všetkým za podporu v tejto veci. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
29. 4. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 35-Rôzne  

návrh p. Buocika a predsedov poslaneckých klubov o podpore 
primátora k rokovaniam s Vládou SR pre pomoc Dopravnému 
podniku Bratislava, a dopravných podnikov miest Košice, 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  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 NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

Rôzne 

(poznámka: Návrh p. Buocika a predsedov poslaneckých klubov 

o podpore primátora k rokovaniam s Vládou SR pre pomoc 

Dopravnému podniku Bratislava, a dopravných podnikov miest 

Košice, Prešova Žilina) 

 
Uznesenie  

zo dňa 29. 04. 2021 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby požiadal Vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie 

stanoviska k poskytnutiu finančnej pomoci z dôvodu pandémie 

COVID-19 na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a 

dopravných podnikov vo vlastníctve mesta Košice, mesta 
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Prešov a mesta Žilina v rovnakom rozsahu ako pre ostatných 

prevádzkovateľov verejnej hromadnej dopravy. 

T: 31. 12. 2021 

koniec poznámky) 

 

 

ZÁVER 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že to bol posledný bod Rôzne. 

A občania nakoniec nevystúpia dneska. Mal jeden občan 

vystúpiť teraz na koniec. 

Takže, ďakujem pekne. 

Ideme ďalej. A ja samozrejme, skúsime s Petržalkou 

urobiť všetko pre to, aby to dobre dopadlo. To sľubujem 

všetkým. Záleží mi na tom. 

A ďakuje vám veľmi pekne za zastupiteľstvo. Bolo 

ťažké, ale sme to udržali v hraniciach normálnosti a to je 

dobre. Schválili sme kopec vecí. 
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Ďakujem pekne. Príjemný deň. 

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

Príjemný deň. Dovidenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovidenia.  

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

Dovidenia. 

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

Dovidenia. 

 

(ukončenie o 15.52 h ) 
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Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 

 

 

Overovatelia  

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc    Peter Hochschorner 
poslanec poslanec 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
 

X X 


