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TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 
 

(09.05 h) 

(poznámka: Mestské zastupiteľstvo sa konalo online 

ako videokonferencia 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... sme všetci v poriadku. Poprosím vás teda 

o prezenčné hlasovanie, aby ste spustili. Tým pádom budeme 

vedieť, že či nám to každému funguje a nemusíme sa k tomu 

vracať potom.  

(gong) 

(Prezentácia.) 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: počuť mužský hlas „Dovi.“) 

(gong) 

(poznámka: počuť mužský hlas „Neni ťa počuť. Vypnutý 

si.“) 
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Prepáčte. Mal niekto nejaký problém? Šesť ľudí 

nehlasovalo. Bolo to ich slobodná vôľa, alebo softvér 

(software) za nich rozhodol, že nemôžu hlasovať?  

Dobre.  

Myslím, že nesignalizujeme žiadny problém. Poďme na 

to.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Prezentácia o 9.05 h 
 

 Prítomní: 31 Áno 22 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 6 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo  

M. Vetrák NEHLASOVAL M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   
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Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: prezentácia poslancov v čase o 9.05 h – 

prítomných bolo 31 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:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

bolo prezentáciou overené, že je pripojená aj 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a a že fungujeme. 

Čiže, mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. A na 

základe tejto skutočnosti otváram zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vás 

ešte raz všetkých vítam srdečne. 

A pre záznam uvádzam, že o ospravedlnenie neúčasti na 

tomto zasadnutí  mestského zastupiteľstva požiadali 

poslanci pani starostka Ferenčáková a pán poslanec 

Hochschorner. Pán poslanec Korček signalizoval, že možno 

bude trochu meškať.  

Nebudem opakovať to, o tom, o tých 

protiepidemiologických opatreniach, ktoré ste už počuli 

viackrát, ja len pevne dúfam, že toto je naše eee aspoň do 

leta posledné onlajn (online) zastupiteľstvo a že 

v momente, keď budeme žltý okraj, žltý okres, to budeme od 

pondelka, budeme môcť, pokiaľ sa to nezmení, budúce 

a posledné tohtosezónne urobiť prezenčne normálne fyzicky. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 13 

Máte obežník, ktorý, ktorý sa pýta na názor všetkých 

klubov, aký typ zastupiteľstva chcú mať v júni, prosím vás, 

podľa toho sa rozhodneme. Ja nemám žiadnu preferenciu, bude 

to čisto na vás.  

V Zrkadlovej sieni sme samozrejme zredukovali počet 

zúčastnených zamestnancov a poslancov tu fyzicky zastupuje 

návrh, navrhnutá návrhová komisia, ktorej zloženie si 

o chvíľu schválime.  

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca 

a Jakuba Mrvu.  

Ak nikto nemá iný návrh, dávam hlasovať o tomto 

návrhu. 

Nech sa páči. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria  

a prítomných tridsaťdva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 
 

 Prítomní: 32 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo NEHLASOVAL 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Samozrejme vám chcem pripomenúť, že pred samostatným 

hlasovaním, pred samotným hlasovaním majte, prosím vás, 

zapnuté kamery, aby ste boli v súlade s článkom 13a odsek 3 

písmenom e) bodu jedna nášho rokovacieho poriadku.  

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča a Lenku 

Antalovú Plavúchovú.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 16 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných tridsaťtri. 

Takže, konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu.  

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba návrhovej komisie 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo NEHLASOVAL 
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M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik  

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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INFORMÁCIA O VZDANÍ SA POSLANCOV RASTISLAVA 
TEŠOVIČA, TOMÁŠA KORČEKA A SONI 
SVOREŇOVEJ FUNKCIÍ V DOZORNÝCH 
RADÁCH PODNIKOV HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY A V KOMISIÁCH MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pred tým ako prejdeme k programu rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva chcem povedať, že som 

obdržal notárom, notár, teda pred notár, notárskym overeným 

podpisom od pána poslanca Tešoviča, aj od pána poslanca 

Korčeka vzdanie sa všetkých funkcií čo sa týka dozorných 

rád. U pána Korčeka je to vzdanie sa ako podpredsedu 

dozornej rady OLa (OLO) a u pána poslanca je to vzdanie sa 

predsedu finančnej komisie, ako aj vzdanie sa, myslím že, 

o troch dozorných rád. Bol to, myslím, Dopravný podnik, 

METRO  káespé (KSP).  

Soňa Svoreňová ma telefonicky poprosila, aby tak 

mohla urobiť počas dňa. Takisto prihlásila k tomu, že sa 

vzdanie, vzdá účasti v komisiách poslaneckých, alebo 

v dozorných radách. Teda pardon, v dozorných radách, 

v dozorných radách. To znamená, počas dňa od nej dostaneme 

notársky overeným podpisom pripravené, pripravený proste 

dokument.  
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Tým pádom možno sa aj vyriešila vec, o ktorej sa 

diskutovalo veľmi veľa a, a, a, a nebudeme musieť do 

programu, ak teda budú s tým poslanci v pohode, zaraďovať 

ďalší bod, ktorý by riešil týchto poslancov.  

Poďme ďalej, uvidíme. Toto je informácia, ktorú som 

obdržal dnes ráno a ktorú posúvam ďalej.  

V kľude potom v bode Rôzne ak sa k tomu niekto bude 

chcieť vyjadriť, môžme sa k tomu vyjadriť.  

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že program rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva ste obdržali na pozvánke 

dňa 20. mája 2021.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

k 30. 04. 2021 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 
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2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia financií  

3. Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného 

mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia financií  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 9/2019  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom 

pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR 

Bratislavy  

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

6. Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného 

celku LESY SR Bratislava 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

7. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2020 a návrhu na rozdeleniezisku z 

hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 
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8. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

9. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za 

rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 

valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

10. Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

11. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

12. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 

základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v 

revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi 

bez domova vyhlásenej v rámci grantového programu 

Bratislava pre všetkých  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 

17377/2 mestskej časti Bratislava – Rača  

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

zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v  Zmluve 

o nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa 30.05.2019, 

uzatvorenej medzi Mestskými lesmi v Bratislave ako 

prenajímateľom a Matúšom Burianom, s miestom 

podnikania v Bratislave, IČO: 45647470 ako nájomcom 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

15. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne, Harmincova 2 v Bratislave pre 

nájomcu Black Rose, s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, 

Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

16. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v 

budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, 

Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu 

športu ako prípad hodný osobitného zreteľa  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod 

Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílii 

Brčekovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod 

stavbou, ulica Líščie údolie  

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

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

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

spoločnosti Na Slavíne s. r. o. so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 585/5, 

Rastislavovi Lehotskému  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – 

časti pozemku  parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a 

zníženia nájomného v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 

0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, pre 

Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 

v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o 

nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších 

dodatkov uzatvorenej s  Dopravným podnikom 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v 

Bratislave   

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

23. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 
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24. Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej 

politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej 

zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

- spracovateľ: referát parkovacej politiky 

25. Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody 

o spolupráci projektu “baum_cityregion: príprava 

inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” 

programu INTERREG VA SK-AT medzi hlavným mestom SR 

Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ. Regionala 

Regionalmanagement Burgenland 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

 
26. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave na obchodné účely 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

27. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom stánkov a prislúchajúceho 

vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za 

účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

28. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 

ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli 

zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, 

Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  
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29. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. 

vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

30. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov a pozemkov o odpustenie  nájomného v 

súvislosti s pandémiou Covid-19 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy          č. 754/2021 

zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bolo schválené 

odpustenie nájomného vo výške        50 % nájomcom 

nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené alebo 

boli v obmedzenom režime za obdobie sťaženého 

užívania nebytových priestorov počas 2. vlny 

pandémie 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

32. Návrh na predaj  pozemku v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa, v celosti do výlučného vlastníctva 

spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., Bratislava  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

33. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku - technického 

zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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34. Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku 

parc. č. 15272/3, zverenej do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

35. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, 

k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, v prospech spoločnosti 

Discovery Residence s.r.o., so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

36. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. 

ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská 

brána, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
37. Návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v 

Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v 

Bratislave, z dôvodu realizácie a prevádzkovania 

záchytného parkoviska „Park and Ride“ 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

38. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava 

k spoluvlastníckemu podielu 1/20 na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 151/6, 

vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 

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

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

41. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie občanov- v prípade vášho záujmu vystúpiť 

na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás 

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

na mailovej adrese: zastupitelstvo@bratislava.sk 

deň vopred. 

Informačné materiály 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(spracovateľ: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy 

(spracovateľ: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia Etický kódex zamestnanca hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

(spracovateľ: kancelária riaditeľa magistrátu) 
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e) Informácia o riešení uloženia zbierkových predmetov 

Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy 

(spracovateľ: oddelenie kultúry) 

f) Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na 

podporu investícií do športovej  infraštruktúry v  

hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu 

telesnej kultúry a grantového Podprogramu č. 4 na 

podporu investícií do športovej infraštruktúry v 

hlavnom meste SR Bratislave v rokoch 2007-2021 

(spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže) 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení 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. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 29 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali tri. Traja poslanci alebo poslankyne. 

Prítomných tridsaťštyri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Návrh programu tak ako bol zverejnený 

 

 Prítomní: 34 Áno 31 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  L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo NEHLASOVAL 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik  

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľujem si vám oznámiť, že z dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva sťahujem materiál pod bodom číslo  

19 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
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týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, v Starom 

Meste spoločnosti Na Slavíne esero (s. r. o.), so sídlom 

v Bratislave a závr, zároveň navrhujem zaradiť do dnešného 

programu zasadnutie, programu zasadnutia mestského 

zastupiteľstva materiál pod názvom Návrh na zverenie 

pozemkov v Bratislave, v Starom Meste, pozem, je to parcela 

21350/1-5, Námestie T. G. Masaryka, do správy mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto ako bod číslo 33a. 

Nech sa páči, ak, otváram diskusiu k tomuto, k tomuto 

bodu programu. Ak máte akékoľvek iné návrhy, nech sa páči. 

Pán poslanec Korček.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som vás doplnil v tej úvodnej reči. 

V prvom rade chcem zdôrazniť, že všetky dokumenty 

riadne notársky overené sú už podané cestou podateľne na 

magistráte priamo tuná na Primaciálnom námestí, taktiež 

u vás v kancelárii a taktiež aj na organizačnom oddelení.  

Tá doplňujúca informácia k tomu čo ste povedali je 

taká, že ja po dohode s predsedom nášho poslaneckého Klubu 

nezávislých poslancov som sa rozhodol vzdať členstva 

v tomto klube, a teda logicky keďže nominácia do dozornej 
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rady OLa (OLO) bola viazaná na tento poslanecký klub, tak 

sa korektne vzdávam aj tejto nominácie.  

Som teraz tu priamo v Primaciálnom paláci, pretože 

som mal nejaké problémy s pripojením, takže ja potom skúsim 

ich nejak vyriešiť. Pokiaľ by sa mi to nepodarilo, tak to 

prosím nepovažujte za ignoráciu, ale proste nebudem sa 

vedieť ináč pripojiť ako odtiaľto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak nie je žiadny príspevok do diskusie, ktorý sa týka 

programu, prosím vás, poďme si doschvaľovať program.  

To znamená, hlasujme o stiahnutí bodu, materiálu pod 

bodom číslo devätnásť. 

Prosím, hlasujte.  

Ide o to, ten osobitný zreteľ. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na vyradenie bodu č. 19 -  
 

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

so sídlom v Bratislave 
 

 Prítomní: 35 Áno 35 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  L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o zaradení do dnešného programu 

zasadnutia mestského zastupiteľstva materiál pod názvom, 

teda pod bodom číslo tridsaťtri A, ide o Námestie  

T. G. Masaryka, zverenenie do správy mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ  
 

návrh na zaradenie bodu 33A -  
 

- na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 21350/1-5, Námestie T. G. Masaryka, do správy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 Prítomní: 35 Áno 35 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  L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že konštatujem, že máme upravený program 

dnešného zastupiteľstva mestského a môžme ísť na to.  

Som na niečo zabudol? Poprosím, ma upozornite. Dúfam, 

že nie. To znamená, že. 

 

(poznámka: 
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Program: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 04. 2021 

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia financií  

3. Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta 

SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia financií  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 9/2019  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme 

pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

6. Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného 

celku LESY SR Bratislava 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  
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7. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2020 a návrhu na rozdeleniezisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

8. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

9. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a 

návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 

2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a. s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

10. Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

11. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

12. Návrh na schválenie žiadostí o  poskytnutie grantu na 

základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v 

revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi 

bez domova vyhlásenej v rámci grantového programu 

Bratislava pre všetkých  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 40 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 17377/2 mestskej 

časti Bratislava – Rača  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v  Zmluve o nájme 

pozemku č. 8/2019 zo dňa 30.05.2019, uzatvorenej medzi 

Mestskými lesmi v Bratislave ako prenajímateľom a 

Matúšom Burianom, s miestom podnikania v Bratislave, 

IČO: 45647470 ako nájomcom 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

15. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne, Harmincova 2 v Bratislave pre nájomcu 

Black Rose, s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, 

Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

16. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v 

budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 

4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

17. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, 

MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílii Brčekovej 

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

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou, ulica 

Líščie údolie  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Rusovce, parc. č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – časti 

pozemku  parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a zníženia 

nájomného v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 

zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, pre Spoločenstvo 

kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov 

uzatvorenej s  Dopravným podnikom Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave   

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

23. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

24. Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej 

politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
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- spracovateľ: referát parkovacej politiky 

25. Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody 

o spolupráci projektu “baum_cityregion: príprava 

inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” 

programu INTERREG VA SK-AT medzi hlavným mestom SR 

Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ. Regionala 

Regionalmanagement Burgenland 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

26. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave na obchodné účely 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

27. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom stánkov a prislúchajúceho 

vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za 

účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

28. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 

ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli 

zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, 

Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

29. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. 

vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 
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30. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov a pozemkov o odpustenie  nájomného v 

súvislosti s pandémiou Covid-19 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy          č. 754/2021 

zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bolo schválené odpustenie 

nájomného vo výške        50 % nájomcom nebytových 

priestorov, ktoré boli zatvorené alebo boli v 

obmedzenom režime za obdobie sťaženého užívania 

nebytových priestorov počas 2. vlny pandémie 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

32. Návrh na predaj  pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, 

v celosti do výlučného vlastníctva spoločnosti 

TRENDLINE, s.r.o., Bratislava  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

33. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku - technického 

zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení  

spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

33 A Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 21350/1-5, Námestie T. G. Masaryka, do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

34. Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku parc. č. 

15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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35. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 21844/2, v prospech spoločnosti Discovery 

Residence s.r.o., so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

36. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. 

Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská brána, v 

prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

37. Návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v 

Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v 

Bratislave, z dôvodu realizácie a prevádzkovania 

záchytného parkoviska „Park and Ride“ 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

38. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu 

podielu 1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 151/6, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

39. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: organizačné oddelenie 

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

41. Rôzne  
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16.00 h vystúpenie občanov-  

 

Informačné materiály 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(spracovateľ: organizačné oddelenie) 

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 

Bratislavy 

(spracovateľ: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia Etický kódex zamestnanca hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

(spracovateľ: kancelária riaditeľa magistrátu) 

e) Informácia o riešení uloženia zbierkových predmetov 

Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy 

(spracovateľ: oddelenie kultúry) 

f) Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na 

podporu investícií do športovej  infraštruktúry v  

hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu 

telesnej kultúry a grantového Podprogramu č. 4 na 

podporu investícií do športovej infraštruktúry v 

hlavnom meste SR Bratislave v rokoch 2007-2021 

(spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže) 

koniec poznámky) 
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ORGANINAČNÉ POSTUPY PRI ROKOVANÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA – 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 teraz, otváram diskusiu k tomu, aby sme 

urobili klasickú vec. Samozrejme, budeme rokovať všetky 

body, kvôli tomu, aby sa vedeli nachystať naši kolegovia, 

kolegyne, chceli by sme vedieť, ktoré chcete urobiť 

s úvodným slovom a všetky ostatné budú asi bez úvodného 

slova. poprosím, povedzte, ktoré body chcete s úvodným 

slovom.  

Otváram diskusiu k tomuto.  

Okej. Je niekto, ktoré, kto chce úvodné slovo na 

niektorých z bodov? Je pravda, že sme ich riadne. 

Pán Pilinský.  

Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči.  

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

Ďakujem. 
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No asi zmena rozpočtu by si zaslúžila, aby bolo 

povedané nejaké úvodné slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Určite áno, aj keď upozorňujem, že ide o malú 

zmenu rozpočtu. Veľká nás čaká na júnovom zastupiteľstve, 

samozrejme. 

Tam vás chcem všetkých poprosiť, ďakujem, že ste mi 

to pripomenuli, bude o tom určite aj stretnutie 

s poslancami a starostami sa stamo samostatné, kde sa vám 

to predostre a akým spôsobom budú niektoré časť financií, 

ktoré prejdú do Rezervného fondu využitá a rozpustená ďalej 

v rozpočte.  

Takže, dobre ďakujem. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

Ja by som ešte mal záujem prebrať bod číslo päť, 

návrh vézetenka o o ochrannom pásme pohrebísk.  

V zásade len stačí mi v tom, v tom zmysle, keby vedel 

spracovateľ zhrnúť, zhrnúť čo sa nám, čo sa nám zavádza, 
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mení vlastne tým, tým pozmeňovákom, lebo bolo to teda včera 

nejakým spôsobom to dané, tak aby sme vedeli, že, že ako sa 

nám to zmenilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Pilinský,  

tam ste prihlásený? To je nejaký omyl?  

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

Nie, áno. Ešte. Súhlasím teda aj s tou zmenou 

rozpočtu. Ja by som aj rád nejaké úvodné slovo počul k tej 

dohode, čo sa uzavrela so Štátnymi lesmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Výborne. Ko koľkatý je to bod? Aha, tu vidím. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

Tie tri body po.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Okej. Poďme na to.  

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY K 30. 04. 2021 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Za začíname teda bodom číslo dva. Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na rok 2021.  

Poprosím sekciu financií, aby prehovorila teraz.  
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Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Áno. Dobrý deň prajem.  

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

organizačného oddelenia: 

Počkaj, prepáč, prepáč. Musím do toho skočiť. Že ešte 

bod číslo jedna treba schváliť. Hoci bez úvodného slova, 

ale treba ho schváliť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jaj, pre prepáčte, prepáčte. Úplne som sa nastavil do 

módu mestskej rady. Ospravedlňujem sa.  

Samozrejme, bod číslo jedna. Informácia o plnení 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy k roku, k 30. 4. 2021. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Budeme hlasovať o uznesení tak ako je navrhnuté, 
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čiže po A, berie na vedomie splnené uznesenia, 

priebežne plnené uznesenia 

a po bé (B) schvaľuje určenie nového termínu 

priebežného plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva. 

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.) 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som len potom poprosila, možno Peťo Lenč, aby 

si hovoril bližšie na mikrifón, na mikrofón. Strašne slabo 

ťa bolo počuť. Keď budeš čítať nejaké uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.1-Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 04. 2021 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 53 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 04. 2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie  

 

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 č.    782/2021 časť B zo dňa 25. 3. 2021 

1.2 č.    807/2021 bod 2 zo dňa 29. 4. 2021 

 

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

   

2.1 č.   293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 

2.2 č.   661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 

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

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

2.5 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 

2.6 č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
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2.7 č.   789/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 

 

B. schvaľuje  

3. Určenie nového termínu priebežného plnenia uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

p. 
č. 

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 

pôvodný 
termín 

nový termín 
splnenia 
uznesenia 

3.1 primátor 

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

T: priebežne 
T: vždy k 31. 
12. 

 

koniec poznámky) 

 

 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak poďme na tú dvojku. Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

Poprosím Alex Dobiáš,  

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

Dobrý deň prajem ešte raz.  

Ďakujem pekne za slovo. 

V prvom bode by som chcel za sekciu financií 

predstaviť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na rok dvadsaťjedna.  

Túto zmenu predkladáme v súlade s paragrafom 14 

zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

Ide o druhú zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorú by som 

charakterizoval ako menšiu zmenu, pričom na júnové 

zastupiteľstvo pripravujeme pred letom o niečo väčšiu.  

V navrhovanej zmene sa jedná hlavne o presuny na 

základe potrieb jednotlivých oddelení a organizácií, čoho 

súčasťou je aj presun tristodvadsaťdvatisíc na zabezpečenie 

finančného krytia tej dohody medzi, medzi Lesmi SR.  

Do rozpočtu ďalej zapájame bežné príjmy vo výške 

šesťstošesťdesiatšesťtisíc a zapájame aj stotisíc Eur 

z Rezervného fondu.  

Jedná sa hlavne o príjmy navýšených poplatkov za 

parkovaciu politiku, príjmy zo zákonných odťahov a takisto 

navýšenie bežných transferov na základe darovacej zmluvy 
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s čé es o bé nadáciou (ČSOB nadáciou) na obstaranie 

mobiliáru vo výške dvestotisíc Eur.  

Na strane výdavkov ide hlavne o bežné výdavky pre 

potreby parkovacej politiky a o výdavky potrebné na úhradu 

faktúr odťahovej služby.  

Z kapitálových  výdavkov sa navyšujú proste tie 

hlavne pre Metropolitný inštitút Bratislava, a to čiastka 

dvestodvanásťtisíc Eur na štúdie pre skvalitňovanie ďalších 

verejných priestorov a pre oddelenie nájomného bývania 

stotisíc Eur na rekonštrukciu bytového domu na Rezedovej 

ulici.  

Na záver materiálu máte opäť priloženú prílohu, ktorá 

pozostáva zo zoznamu investičných akcií pre rok 2021 

a uvedené sú v štruktúre tak, aby bolo možné odsledovať 

celé tie jednotlivé zmeny vo všetkých zmenách rozpočtu 

jednotlivo.  

Za mňa asi všetko. Ďakujem pekne za pozornosť.  

A som k dispozícii k otázkam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa rád spýtal k tej dohode, čo bola 

uzavretá medzi hlavným mestom a štátnym podnikom Lesy SR.  

Ja samozrejme vítam tú, tú iniciatívu, ale by som 

teda rád u uzrejmil a možno pán kontrolór by mi na to mohol 

odpovedať, či to je úplne v poriadku, aby sa podpisovala 

zmluva, ktorá má určité finančné krytie bez toho, aby boli 

tieto financie vyčlenené v rozpočte. Myslím, že teraz to 

robíme naopak, že najskôr sa podpísala zmluva, až následne 

sa upravuje rozpočet. Tak mňa by zaujímalo stanovisko pána 

hlavného kontrolóra.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Čo sa týka otázky pána poslanca Pilinského, tak tuná 

je (poznámka: nezrozumiteľné slovo) povedať, že zmluva 

s Lesmi bola podpísaná primátorom mesta. v čase podpisu 

zmluvy v podstate je potrebné si uvedomiť, že zmluva má 

v záverečných, alebo v poslednom článku podmienku, že táto 

zmluva bude platná, alebo respektíva účinná až po schválení 

mestským zastupiteľstvom. Čiže, tam je jedna takáto 

podmienka.  

Ale je nutné zdôrazniť, že v čase podpisu zmluvy 

finančné prostriedky, ktoré v podstate boli predmetom tej, 

toho finančného vysporiadania neboli v rozpočte 

naplánované.  

Čiže, ja osobne považujem za nešťastné, že sa 

podpísala zmluva skôr, ako keby bola finančne krytá 

v rozpočte. A samozrejme, logicky mal nasledovať postup 

rozpočet, zastupiteľstvo a následne podpísanie zmluvy 

a zverejnenie zmluvy. Len tento postup sa ne nedodržal. 

Čiže, tam myslím, tam vidím problém. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Dáme si určite na to pozor. Ale fakticky mesto nikdy 

nebolo v risku, alebo bolo, je úplne jasne povedané, 

komunikované so štátnymi lesmi, že my musíme, môžme 

podpísať, musíme zmeniť rozpočet a musíme schváliť 

zastupiteľstvom.  

Takže. Ale, ale súhlasím s pánom kontrolórom. Určite 

že asi ten postup by mal byť trochu naopak. Len, len nás to 

trošku dostalo do takej  v niektorých situáciách menej 

flexibilnej pozície.  

Pán Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja samozrejme tak ako som povedal, ja, ja, ja 

podporujem túto dohodu. Len išlo mi o ten proces. Treba 

myslieť na to, že keď príde nejaká kontrola z enkáú (NKÚ), 

alebo od nejakých kontrolných orgánov, tak oni idú striktne 

podľa zákona, hej?  

Takže, nemyslím si, že totok je nejaká, nejaká sa sa 

sankcionovateľná vec, ale, proste, treba na to do 

budúcnosti myslieť.  
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Viem, že tam bola aj nejaká časová, nechcem povedať, 

že tieseň, ale proste, že teda, keď raz bola dohoda, tak ju 

bolo treba využiť, ale hovorím, pravidlá sú na to, aby sa 

dodržiavali. A s tým sme aj do tohto zastupiteľstva aj 

vedenie s tým, s tým došlo, aby teda sa pravidlá 

dodržiavali.  

Takže ja dúfam, že takýchto, takýchto prípadov do do 

budúcnosti bude čo najmenej.  

Ďakujem. 

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: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je 

v materiáloch,  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu 

hlavného mesta na rok 2021, tak ako máte uvedené v tých 

štyroch bodoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

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

Jožo Krúpa je za, len mne to tu neukazuje.  

(gong) 

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

Ani mne. Ani mne. 

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

Spadlo mi to tu a neviem sa nahodiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

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

Prepáčte.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 63 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď vám to nevadí, dávame to, bude to, bude to 

zaznamenané, ale asi môžme ísť ďalej, že?  

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

Poprosím aj ja som za. Potom aby ste ma. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Napíšte to četu (chat) , prosím vás, vždycky, dobre? 

Ak takáto vec nastane. A bude to v čete (chat). 

Tomáš Malec, ja ťa poprosím, to eviduj, nech to 

niekde je zaregistrované. Dobre? Z nejakej zápis, nebude to 

v tých počtoch, ale bude to v asi v tom. 

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

organizačného oddelenia: 

Je to, do zápisnice to uvedieme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No asi v zápisnici.  

Dobre.  
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

(poznámka: poslanci J. Krúpa a M. Debnárová chceli 

hlasovať za, ale nefungoval im hlasovací systém) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

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

 

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

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

M. Debnárová  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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  
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J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2021 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 

nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 666 534,00 Eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 457 541,00 Eur, 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov o 309 700,00 Eur, 

4. zvýšenie príjmových finančných operácií 

o 100 707,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 3 DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU VÝBORU PRE 
AUDIT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tri. Dodatok číslo jedna k Štatútu 

Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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  

po A, zrušuje body 1.1 až 1.4 v uznesení mestského 

zastupiteľstva, tak ako máte uvedené v materiáli 

a po bé (B), schvaľuje Dodatok číslo jedna k Štatútu Výboru 

pre audit hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

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. 
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Za tridsaťpäť proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.3- Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 36 Áno 35 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  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. zrušuje  

v uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 427/2020 zo dňa 30. 04. 2020 body 1.1 – 1.4, 

týkajúce sa zloženia Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

B. schvaľuje  

dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorý je súčasťou tohto uznesenia.  

koniec poznámky) 
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BOD 4 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, KTORÝM 
SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 
4/2018 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA PREVÁDZKU 
MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 
ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, 
DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA 
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V ZNENÍ 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 
9/2019 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo  štyri, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy 

číslo 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného 

nariadenia číslo 9/2019. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, kde mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje  

bod 1, všeobecne záväzné nariadenie  

a bod 2, dopočítanie zálohových platieb, tak ako je 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.) 

(gong) 

Uzne, Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 
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Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.4- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v 

znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 
 

 Prítomní: 36 Áno 35 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  

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík  M. Kuruc ÁNO 

 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na prevádzku mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia s účinnosťou 1. júla 2021, 

2. dopočítanie zálohových platieb za obdobie 

od 1. januára 2021 do 31. júna 2021 tak, aby suma 

poskytnutých finančných prostriedkov na kalendárny 

rok 2021 zodpovedala finančným prostriedkom, ktoré sú 

schválené všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK NA ÚZEMÍ 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päť, Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Poprosím, aby nám to zhrnula sekcia životného 

prostredia.  

Nech sa páči. 

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

Martin Kollárik bude mať úvodné slovo. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Martin Kollárik, dobre. 
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Nech sa páči. 

Mgr. Martin   K o l l á r i k ,   kancelária riaditeľa 

magistrátu: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) slovo.  

A takže dobrý deň, vážené poslankyne a vážení 

poslanci. 

K tomu predkladanému návrhu v krátkosti.  

Vlastne zákon o pohrebníctve od tej novelizácie 

účinnej od januára minulého roku ustanovuje, že obec si 

môže všeobecne záväzným nariadením určiť šírku ochranného 

pásma pohrebísk v rozsahu najviac päťdesiat metrov od 

hranice pozemku pohrebiska, aj pravidlá umiestňovania 

a povoľovania budov a stavieb v tomto ochrannom pásme, ako 

aj ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme 

vykonávať počas pohrebu.  

A predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia 

reguluje umiestňovanie a povolenie, povoľovanie stavieb ako 

aj tie činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme 

vykonávať počas pohrebu v šírke ochranného pásma päťdesiat 

metrov, ktorá vychádza z tej pôvodnej regulácie (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) zákone o pohrebníctve od roku 2005, 

aj zo súvisiacich predpokladov uvedených v územnom pláne 

mesta.  
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A je poder potrebné uviesť, že v súčasnosti nie sú 

teda územia v bezprostrednom okolí pohrebísk chránené pred 

výstavbou, ani pre neza neželanými činnosťami, preto 

prosíme mestské zastupiteľstvo o schválenie tohto návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia. 

A ešte ako spomenul pán poslanec Tešovič, tak 

všeobecne záväznému nariadeniu je avizovanie poslanecký 

pozmeňujúci návrh, ktorý vzišiel aj z diskusií na komisii 

a na mestskej rade a ktorý umožňuje pre konkrétne 

pohrebiská s ohľadom na špecifiká ich okolitého územia 

určiť ochranné pásma aj v inej šírke ako päťdesiat metrov, 

pokiaľ je pohrebisko súčasťou grafickej prílohy, ktorá teda 

má zobrazovať aj nakreslenie ochranného pásma daného 

pohrebiska.  

Samozrejme, ak treba podrobnejšie zdôvodnenie toho 

pozmeňujúceho návrhu, tak to by som nechal po správnosti na 

predkladateľov.  

Takže ako. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. Stačilo takto. Asi, asi to bolo 

vysvetlené, že čo bola tá vec, ktorá sa zmenila na minulom, 

na mestskej rade. Myslím, že to bolo tak, že, myslím, že je 

to všetkým jasné. 

Pán poslanec Tešovič s faktickou. 

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

Ja sa možno ešte spýtam dve otázočky, že po, ako 

rýchlym vie byť ten proces, pokiaľ by sme chceli doplniť 

prípadne miestnu situáciu v iným mestských častiach, ktoré 

ne nebudú zahrnuté. Teda v prípade, že prejde, prejde ten, 

ten pozmeňovák. 

A druhá otázočka. Tiež nie nepodstatná.  

Zákon, zákon v podstate hovorí, že zákon 

o pohrebníctve hovorí, že pri obmedzení vlastníckeho práva 

je potrebné platiť náhradu. Máme nejakú predstavu, máme to 

nejako vyčíslené, kde nám hrozí, že, že si budú vlastníci 

pýtať nejakú náhradu, alebo prípadne sú na to nejaké 

zdroje? Je to povinnosť v podstate, je to povinnosť nie 

naša, je to povinnosť prevádzkovateľa, ale teda tí 

prevádzkovatelia sú ve veľakrát napojení na, na mestské 

časti a mesto. A teda, niekedy sú aj súkromní. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Asi zozbierame otázky a potom odpovieme.  

Nevidím sekciu životného prostredia. Kto je tu za 

sekciu životného prostredia? 

Mgr. Daniela   G r z n á r i k ,   sekcia životného 

prostredia: 

Ja som tu.  

Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Viacerí, som tu ja a máme tu aj prá právnika 

(poznámka: nezrozumiteľné slová). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, dobre. Perfektne.  

Takže, pome. Pán, zapisujte si a zodpovieme všetko 

naraz, dobre? 

Pán Pilinský. 

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

My sme teda včera to to dostali ten pozmeňovací návrh 

od kolegov, ktorí teda predkladá ho kolega Vagač a pani 

Debnárová. 

Ja chcem veľmi pekne poďakovať aj predkladateľovi 

a spracovateľovi, pretože my sme sa s týmto materiálom dosť 

natrápili na komisii životného prostredia, kde sme na to 

upozorňovali, že tak, ako bol návrh predstavený, ten 

úvodný, tak určite by spôsobil väčšie problémy, tak ako 

spomenul aj teraz kolega Tešovič, preto som rád, že až sí 

síce na na druhýkrát, ale popodarilo sa nám to nejakým 

spôsobom upraviť tak, aby tie problémy nenastávali. Preto 

tam bola tá, tá, tá príloho, tá, tá prílohová časť, kde 

boli tie cintoríny, ktoré majú problém s tým 

päťdesiatmetrovým, a preto bola aj tá formulácia, že určite 

to bude flexibilnejšie.  

A tie mestské časti, ktoré budú v budúcnosti chcieť 

pripraviť si takéto iné ako päťdesiatmetrové ochranné 

pásmo, majú tú možnosť už v to v tomto vézetenku (VZN) 

a bude to určite jednoduchšie znovelizovať vézeten (VZN) 

len, že tam bude do tej prílohovej časti doplnený ten, 

ktorý, konkrétny cintorín, ako keby sa malo zase meniť celá 

filozofia na toho vézetenka (VZN), ktoré prakticky išlo 

v tej istej intencii, ako to predtým stanovoval zákon. 
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To, to znamená, že apriori každý cintorín mal 

päťdesiat metrov ochranné pásmo, čo teda v niektorých 

mestských častiach tých dedinských eee, teda dedinských, 

aj, aj, aj Rača má ta, má taký cintorín, kde bezprostredne 

sa susedí s rodinnými domami, tak by to spôsobovalo 

problémy.  

Takže ešte raz, ďakujem spracovateľom a a ďakujem aj 

poslancom, ktorí teda našli tú, tú spoločnú formuláciu, 

ktorá vychádza z tej intencie, ako sme prijali na našej 

komisii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

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

Áno, pozdravujem. 

Ako členka územnoplánovacej komisie som v podstate 

navrhovala to prvé uznesenie, ktoré umožňovalo mestským 

častiam, aby separátne si zadefinovali ochranné pásma.  
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Rozumieme tomu, že Bratislava má rozličné podmienky, 

aj tie pohreby, aj toho, akým spôsobom by mali byť 

chránené.  

Na staromestskom zastupiteľstve prešla aj podpora 

toho pôvodného návrhu päťdesiatmetrovej ochrany, ale keď sa 

otvorila možnosť zadefinovať to podrobnejšie, alebo teda 

iným spôsobom, tak sme radi, že tie mapky, ktoré zo Starého 

Mesta vzišli a sú aj teda v iných ako mestských častiach 

využité, nemusia otvárať štatút, ale sú riešené vo 

všeobecnom záväznom nariadení.  

Takže, ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Ďakujem pekne. 

Takže len na úvod poviem toľko, že tento materiál sa 

rodil dlhšiu dobu. My ako gestorská komisia územného plánu 

a životného prostredia sme mali samostatne jednu komisiu, 

potom na ďalšie komisie. Skutočne, to bol dlhý proces, kým 

sme našli takéto znenie, ktoré by dostatočne chránilo, ale 
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aj umožňovalo teda tie špeciálne prípady zaregulovať takéto 

ochranné pásmo. 

Takže, vďaka všetkým, aj, ktorí pracovali na tých 

komisiách, aj spracovateľom.  

Dostali ste tento návrh včera, takže ja už len pre 

záznam ho teraz ako prečítam. Všetci ste sa mali možnosť 

zoznámiť.  

Takže, dávame, s Monikou Debnárovou dávame návrh na 

zmenu a doplnenie textu všeobecne záväzného nariadenia, 

a to v paragrafe dve, 2 teda znie:  

Šírka ochranného pásma sa na všetkých pohrebiskách na 

území hlavného mesta určuje v rozsahu päťdesiat metrov od 

hranice pozemku pohrebiska, alebo v rozsahu podľa grafickej 

prílohy tohto nariadenia, ak je grafická príloha jeho 

súčasťou.  

Potom v paragrafe 3 osie, odsek 6 znie: 

Stavebné zásahy realizované v rámci zmeny dokončenej 

stavby je možné uskutočňovať vo vzdialenosti väčšej ako 

tridsať metrov od hranice pozemku pohrebiska s výnimkou 

zmien dokončených stavieb rodinných domov a stavieb 

slúžiacich na vzdelávanie, alebo na zabezpečenie sociálnych 

a zdravotných pohrieb, potrieb, ktoré sa už v súčasnosti 

nachádzajú v menšej vzdialenosti ako tridsať metrov od 
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hranice pozemku pohrebiska. To neplatí pri pohrebiskách, 

ktorých ochranné pásmo je určené podľa prílohy tohto 

nariadenia v rozsahu menej ako tridsať metrov.  

A paragraf 6 znie: 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2021. 

To je všetko. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. 

Ja by som poprosil kolegov o podporu tohto materiálu, 

pretože som rád, že sa naoža naš, našiel spôsob ako 

pristúpiť k jednotlivým cintorínom rôznou, rôznym, rôznym 

spôsobom. Som presvedčený o tom, že v prípade budovania 

nových cintorínov je ochranné pásmo päťdesiat metrov určite 

v poriadku, ale v prípade existujúcich, povedzme ako u nás 

v Záhorskej Bystrici, kde z troch štvrtín je, je cintorín 
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zastavaný v podstate v úplne blízkej, blízkej blízkosti sú 

stavby rodinných domov.  

Takže tá metodika, ktorá sa našla, ešte raz ďakujem 

kolegom poslancom a poslankyniam, že takýto návrh 

predniesli. A ja ho teda podporím. A poprosím aj vás 

ostatných o podporu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán starosta. 

Pán starosta  Uhler. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som v nadväznosti na predošlý, predošlé 

doplnenie chcel doplniť do návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia grafické prílohy jedna až desať, ktorými sa 

upravujú ochranné pásma pohrebísk v mestských častiach 

Jarovce, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Devín, Záhorská 

Ves a Rača.  

Nie som si teraz istý, či, či je potrebné ich tu 

prezdieľať, akože prezdieľať obrazovku, alebo stačí, ak ste 
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ich vše všetci dostali mejlom (mail). To by som možno 

poprosil organizačné oddelenie o, o nejakú, nejaké 

nasmerovanie. Nie je problém, môžem to tu prezdieľať. Mám 

to pripravené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím rýchlu reakciu Ctibora Košťála sa hlásil 

k tomu.  

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

Nie, ja som sa hlásil potom k tomu, že tu ani 

nebudeme hlasovať o týchto pozmeňovákoch, ale ja si ich ako 

predkladateľ môže autorededúrou osvojiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, dobre.  

 

 

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

Takže. Ale za mňa, teda bolo to zaslané. Takže 

netreba teraz akože zdieľať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 88 

Tomáš Malec, prosím ťa, ešte po potvrď to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Dobre. 

Tak Tomáš si povie.  

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

organizačného oddelenia: 

Ja len, ja len v rýchlosti. Ja som to, jak som vám aj 

písal, pán starosta, že poslanci to dostali, ale teda kvôli 

verejnosti by bolo fajn, že to len na sekundu  nazdieľať. 

A môžme ísť ďalej v zásade potom. 

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

Vidíte to?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, vidíme.  

 

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

Okej.  
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Takže príloha číslo jedna, Mestská časť Bratislava-

Jarovce, ochranné pásmo v rozsahu dva metre,  

príloha číslo dva Podunajské Biskupice, ochranné pásmo nula 

metrov.  

Ale oni majú viac cintorínov, ak sa nemýlim. Tu je ďalší 

cintorín v Podunajských Biskupiciach, ochranné pásmo nula 

metrov.  

Staré Mesto, neologický židovský cintorín ochranné pásmo 

desať metrov. 

Ďalšie Staré Mesto, židovský cintorín ochranné pásmo desať 

metrov,  

znova Staré Mesto, evanjelický cintorín Pri Kozej bráne, 

ochranné pásmo desať metrov, 

znova Staré Mesto, Ondrejský cintorín, ochranné pásmo desať 

metrov,  

mestská časť Devín, ochranné pásmo pohrebiska desať metrov, 

Záhorská Bistrica, ochranné pásmo pohrebiska desať metrov 

a Rača, ochranné pásmo pohrebiska nula metrov.  

Ďakujem. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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K tomu máme faktickú. Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som len chcela upozorniť pána riaditeľa 

Košťála, že asi nie je možné, aby autoremedúrou si osvojil 

túto zmenu, alebo doplnenie uznesenia, pretože sa jedná o 

vézetenko (VZN), tak pravdepodobne je potrebné poslanecký 

návrh.  

Tak si ja myslím. Tak si vykladám rokovací poriadok. 

A pravidlá prijímania všeobecne záväzných nariadení.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Fajn, však to urobíme poslaneckým návrhom a budeme si 

úplne istí. Respektíve, pôjdeme normálne cez hlasovanie. 

Pani starostka Aufrichtová. 

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

Ja by som len chcela povedať, neviem či to je možné 

ešte v rámci tohto vézetenka (VZN), ale do budúcna keď sa 

jedná o mestské časti, alebo veci, ktoré sa týkajú mesta 

a sú rozdelené, označíme to tak, aby sa mohli pridávať, aby 

to nebolo, že teraz keď Staré Mesto, ja neviem, vznikne 

nejaké pohrebisko, tak bude stojedna, dvadsaťjedna, 

tridsaťjedna, že mohlo to byť, že nula jedna, jedna akože 

pr prvé, prvý cintorín, potom dva, tri, štyri, dvojka 

Ružinov jedna, dva, tri, štyri. Proste, aby sme vedeli hneď 

ku každej mestskej časti koľko tých príloh je. Lebo teraz 

keď, neviem koľko je pohrebísk v rámci Bratislavy, ale to 

bude úplne vlastne náhodné poradie. Toho číslovania. 

Že myslím si, že by to označenie malo ísť nie nejakým 

náhodným poradím, ale podľa nejakého systému.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujeme.  

Pani poslankyňa Debnárová. 

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

No, ja som len chcela k tomu poďakovať veľmi pekne 

mestu, aj celkovo celej komunikácii okolo týchto pohrebísk, 
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pretože naša mestská časť práve mala ten problém, že by to 

nebolo u nej možné zrealizovať. 

Preto by som chcela aj poprosiť, aby ten návrh, ktorý 

sme dali s Matejom Vagačom, aby bol podprený, pretože 

nehovorí len o nejakom slovnom vylepšení, ale aj 

o grafickom. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Záhradník.  

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

Ďakujem pekne. 

Tak ja sa tiež pridávam k tým ďakovaniam.  

Ja ďakujem, že magistrát spracoval vézeten (VZN), aj 

za to, že bola odvaha ísť na päťdesiatmetrovú hranicu 

ochranného pásma.  

Napríklad, z pozície Karlovej Vsi je táto hranica 

veľmi dôležitá, aby bola zachovaná, aby sme to územie 
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v okolí v našom prípade dvoch cintorínov v Karlovej Vsi 

chránili.  

Ale rozumiem aj tomu pozmeňovaciemu návrhu a myslím 

si, že je to veľmi rozumné riešenie, že vlastne umožníme 

ako keby stanoviť osobitné podmienky podľa miestnych 

pomerov, ktoré vyplývajú z poznania jednotlivých mestských 

častí, tak ako to hovoria kolegovia, či už starostovia, 

alebo mestskí poslanci.  

Takže, ešte raz chcem poďakovať a samozrejme, 

podporím takýto aj pozmeňovací návrh, aj celú, celú, celý 

vézeten (VZN). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím právne, aby sa vyjadrilo k k tomu, čo 

hovorila pani starostka Čahojová, či to môžeme zobrať 

autoremedúrou, alebo akým spôsobom, aby sme to vedeli aj do 

budúcna.  

 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 94 

Podľa nášho právneho názoru, nemáme to ukotvené 

v rokovacom poriadku, avšak z hľadiska zaužívanej praxe sme 

už to vlastne praktizovali aj v minulosti práve pri 

prijímaní všeobecne záväzného nariadenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo sme praktizovali? (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Tú autoremedúru. Že sme si to osvojovali, áno, 

autoremedúrou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

JUDr. Ivana   O z á b a l o v á , oddelenie legislatívno-

právne: 

Predkladateľ. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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To ste mi moc nepomohli teda akože, aká je ozajstná 

právna. 

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

organizačného oddelenia: 

Ja teda, ja teda navrhujem, že poďme hlasovať. Dajme 

hlasovať poslancom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dajme hlasovať. Aj kontrolór kývol uznanlivo hlavou. 

To znamená, že to je, to je asi dobrý spôsob. 

Takže, ďakujem pekne.  

Ja chcem iba povedať na záver jednu vec, pred tým ako 

odovzdám slovo návrhovej komisii, že toto bolo komplikované 

vézetenko (VZN), ktoré v úplnom relatívnom akože kľude, 

síce to trvalo, ale v úplnej symbióze zastupiteľstvo – 

starostovia – magistrát sa vyťukávalo relatívne zopár 

mesiacov na to, že došli sme k produktu, ktorý je dobrý. Má 

hlavu a pätu. Chráni tých, ktorí to potrebujú, napríklad 

Karlovku, kde vieme aký je problém a zároveň nijak 

neznásilňuje už existujúce situácie v niektorých mestských 

častiach. 
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To znamená, že ďakujem všetkým zúčastneným na tomto, 

na tomto procese. Bol to dobrý proces.  

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže, máme dva návrhy na zmenu, alebo doplnenie. 

Prvý je od pána Vagača, síce aj pani, pani poslankyňa 

Debnárová sa prihlásila, ale podpísaný je len pán Vagač.  

Takže prečítam, čo navrhuje.  

Navrhuje zmenu a doplnenie textu v materiáli, a to: 

V paragrafe 2, ktorý bude znieť, teda odstavec 2 je 

tam v zátvorke. Šírka ochranného pásma sa na všetkých 

pohrebiskách na území hlavného mesta určuje v rozsahu 

päťdesiat metrov od hranice pozemku pohrebiska, alebo 

v rozsahu podľa grafickej prílohy tohto nariadenia, ak je 

grafická príloha jeho súčasťou.  

A ďalej v paragrafe 3 odsek 6 znie: 

Stavebné zásahy realizované v rámci zmeny dokončenej 

stavby je možné uskutočňovať iba vo vzdialenosti väčšej ako 

tridsať metrov od hranice pozemku pohrebiska s výnimkou 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 97 

zmien dokončených stavieb rodinných domov a stavieb 

slúžiacich na vzdelávanie, alebo na zabezpečenie sociálnych 

a zdravotných potrieb, ktoré sa už v súčasnosti nachádzajú 

v menšej vzdialenosti ako tridsať metrov od hranice pozemku 

pohrebiska. To neplatí pre pohrebiská, ktorých ochranné 

pásmo je určené podľa prílohy tohto nariadenia v rozsahu 

menej ako tridsať metrov.  

A paragraf 6 znie: 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2021. 

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Une uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom 
pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
doplňujúci a pozmeňujúci návrh p. Vagača do textu materiálu 

 

 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 ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič 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.  

Ďalej tu máme pozmeňovací návrh od pána poslanca 

Uhlera a ten navrhuje doplniť do všeobecne záväzného 

nariadenia grafické prílohy číslo jedna až desať, ktorými 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 100 

sa upravujú ochranné pásma cintorínov v mestských častiach 

Jarovce, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Devín, Záhorská 

Bystrica a Rača.  

Môžte dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 5- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom 
pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
pozmeňovací návrh p. Uhlera – doplnenie prílohy do textu 

materiálu  
 

 Prítomní: 39 Áno 37 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme 

pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy s tými 

pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sme už 

schválili.  
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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:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem. 

Ďakujem aj poslancovi Vagačovi a poslankyni 

Debnárovej za tie tieto vylepšenia.  

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod č. 5- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom 
pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
hlasovanie ako o celku vrátane prijatých zmien a doplnkov 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme 

pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 6 DOHODA O OBMEDZENÍ HOSPODÁRENIA A 
VYUŽÍVANIA LESNÉHO CELKU LESY SR 
BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesť, Dohoda o obmedzení 

hospodárenia a využívania lesného celku LESY SR Bratislava. 

Nech sa páči, máme tu riaditeľa Mestských lesov, 

ktorý nám asi povie nejaké úvodné slovo.  

Ale otázka, že či, však všetci sme o tom počuli 

viackrát asi, asi či to treba ako keby nejak do hĺbky 

riešiť. Myslím, že tam išlo najmä o tú vec, ktorú pán 

Pilinský vyjasnil v tom rozpočtovom bode.  

Pán riaditeľ,  

prosím ťa, len zopár vetami, dobre?  

Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Alebo Andrej Kovarik za sekciu?  

Pán primátor,  
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áno, Andrej je pripravený na úvodné slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa. 

Mgr. Andrej   K o v a r i k , splnomocnenec primátora pre 

životné prostredie a zástupca riaditeľa sekcie životného 

prostredia: 

Môžem, môžem ja, samozrejme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Nech sa páči. 

Mgr. Andrej   K o v a r i k , splnomocnenec primátora pre 

životné prostredie a zástupca riaditeľa sekcie životného 

prostredia: 

V podstate hospodárenie v týchto lesoch, ktoré 

obklopujú mesto je rozdelené medzi také tri hlavné skupiny 

obhospodarovateľov a priestorovo takým majoritným subjektom 

sú práve Lesy Slovenskej republiky, ostatní sú teda naše 

Mestské lesy  Bratislava a ešte, ešte sú to aj minoritní 

zástupcovia, ktorí sú združení v takzvaných urbariátoch.  

A keďže teda Lesy Slovenskej republiky  sú v tomto 

smere takí najdôležitejší partner a obhospodaruje také 
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najväčšie plochy, tak logicky pre dosiahnutie zníženia 

a výrazného zníženia miery ťažby, čo je vlastne predmetom 

tejto dohody, bolo potrebné sa v prvom rade teda dohodnúť 

práve s týmto subjektom.  

To nastavenie tejto ťažby, ktoré teda ne nemyslíme 

si, že je akceptovateľné práve pre spôsob, akým sú 

využívané tieto lesné porasty na rekreáciu, tak to 

nastavenie je vyhotovené na základe takého desaťročného 

plánu, ktorý trvá v podstate od roku 2015 a bude trvať až 

teda do dvetisíc dvadsiateho piateho.  

A to, ten súčasný plán práve predstavuje pomerne 

veľké riziko práve zníženia schopnosti v týchto lesných 

porastoch byť využívané práve pre ako rekreačné zázemie, 

keďže teda sú to práve lokality, ktoré sú v takom blízkom 

kontakte aj s miestami kde teda sa nachádzajú priam priamo 

tie obydlia. Čiže, logicky sú to primárne využívané lesy na 

rekreáciu v prírodnom prostredí.  

A samozrejme, nejaká vysoká miera ťažby v tomto smere 

je prekážkou. Čiže tá snaha o dosiahnutie tejto dohody 

viedlo ku konkrétnym zníženiam ťažieb jednotlivých lesných 

porastoch, ktoré sú špecifikované v tejto dohode.  

A možno aj teda je dobré pripomenúť, že aj počas 

tejto pandémie ten tlak obyvateľov hlavného mesta je 

mimoriadne veľký práve na to, aby vedeli toto rekreačné 
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zázemie mesta v plnej miere využívať a jedinou možnosťou 

vlastne ako, ako to dosiahnuť to, dohodnúť sa teda so 

správcom týchto lesných porastov na takejto zmene. 

A predmetom tej zmeny teda je konkrétna miera zníženia tej 

ťažby, ktorá je v tomto prípade 

z sedemnásťtisíctristodevätnásť metrov kubických na 

osemtisíc metrov kubických za rok. Čiže tá miera zníženia 

je určite zásadná a verím tomu, že bude viditeľná a že ju 

všetci ocenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Kríž.  

Pán, s faktickou pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pardon. Ja som sa chcel riadne prihlásiť, ale asi mi 

stačí faktická.  

Ja som sa chcel spýtať, že v Rusovci, teda v katastri 

Rusoviec vie niekto povedať o koľko percent sa bude menej 

ťažiť? A teda ako je to záväzné pre Lesy SR? 

Ďakujem. 
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Mgr. Andrej   K o v a r i k , splnomocnenec primátora pre 

životné prostredie a zástupca riaditeľa sekcie životného 

prostredia: 

Nevieme asi odpovedať vyslovene takto, že o koľko 

percent. V priestore Rusoviec sa nachádzajú tiež viaceré 

lesné porasty, ktoré sú zaradené do tej takzvanej skupiny 

referenčných lesných porastov, kde sa tá ťažba úplne 

vylučuje. A sú to teda, je tam aj taký na tej priloženej 

mapke k tej dohode, tam si to môžte každý pozrieť, sú tam 

viditeľné tie plochy, ktoré sú prakticky priamo pri 

intraviláne Rusoviec. Dá sa povedať, že sa to naozaj dotýka 

prakticky všetkých mestských častí, ktoré sú v kontakte 

s týmito väčšími lesnými celkami, ktoré teda sú primárne 

v správe Lesov Slovenskej republiky. Je to tak aj 

v Rusovciach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem pekne. 

To bola informácia, ktorú som poslancovi Jenčíkovi 

dlžil dlhšiu dobu, ale ja potrebujem, aby sme tú, tú mapku 

zverejnili, hej? neviem či sa to chystalo, a tak chcem, aby 

bolo zverejnené, keď sa bude niekto pýtať, proste, 

jednoducho sa tam pozrie a je to. Máme konkrétne predsa 

porasty, ktoré sú konkrétne určené. 
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Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte len, ja len, proste, ja mám obavu z toho, že 

jednoducho, my tu ideme prijať nejaké dve rezervácie, 

myslím, že sú dve. My máme, napríklad, v Rusovciach 

ochranné pásma štvrtý, piaty stupeň ochrany, čo ja si 

myslím, že tam by sa nemal rúbať ani jeden strom a nám tu 

rúbu normálne čierne borovice a podobne, podobné dreviny.  

A ja mám obavu len z toho, že tá mapka tam síce je 

priložená, ale nikde nie záväzné, že o koľko menej ročne, 

v akej časti a podobne. Ja viem, že je to náročné nadstaviť 

tak, ale obavu mám z toho, že prijmeme nejaké dve 

rezervácie, tam sa nebude rúbať a oni si to potom budú 

suplovať v, alebo nahrádzať tie kubíky v iných okrajových 

mestských častiach, a teda, aj naše Lesy, ktoré sú síce 

v piatom stupni ochrany, ale sú hospodárske lesy nejaké, 

tak jednoducho začnú rúbať ešte viac jak doteraz. Z tohto 

ja mám obrovskú obavu. Neviem, neviem, nemôžem sa zbaviť 

toho pocitu, lebo nikde to nie je (gong) presne 

zadefinované.  

Ďakujem. 
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Mgr. Andrej   K o v a r i k , splnomocnenec primátora pre 

životné prostredie a zástupca riaditeľa sekcie životného 

prostredia: 

Rozumiem tejto obave. Len krátko vysvetlím, že tá 

dohoda sa týka vlastne celého toho priestoru, ktorý ako 

práve Lesy Slovenskej republiky, teda aj týchto lesných 

porastov v okolí Jaroviec, Rusoviec a Čunova a týka sa 

naozaj každého jedného z tých porastov. A neznamená 

zníženie v jednom, že, že teraz uvidíte, že ďalší vedľa 

bude vyťažený, napríklad, tam. Čiže, určite nie. Je to 

garantované pre celý tento lesný celok.  

A zároveň tá dohoda obsahuje aj také všeobecné 

pravidlá, ktoré určujú akým spôsobom sa vlastne aj tá 

ťažba, ktorá by tam mala prebiehať tá zbytková, akým 

spôsobom by mala prebiehať. A tam sa práve riešia aj 

detaily typu, že naozaj opatrenia po ťažbe, aby teda ten, 

ten priestor bol využiteľný aj na rekreáciu.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ma Maťo, pán riaditeľ Dobšovič,  

niečo ešte doplniť?  
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Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Ak by som mohol ešte doplniť.  

V zásade ono sa nedá úplne presne povedať to číslo 

per porast kor koľko tam bude vyťažené a to z tohto dôvodu. 

My sme v podstate sa dohodli so štátnymi lesmi, že určí sa 

plocha zhruba polovica celého toho lesného celku, bude 

úplne bez hospodárskej ťažby, ale aj na tej druhej 

polovici, kde tá ťažba je prípustná, bude tá ťažba výrazne 

znížená oproti tomu, čo dovoľuje plán. Nedefinujeme na tej 

druhej polovici však kde koľko. To znamená, oni budú musieť 

dodržať proste ten ročný limit. A zároveň sú tam zaradané 

konkrétne pravidlá, podľa ktorých musia ísť, ktoré ich budú 

jednoducho tlačiť k tomu, aby ak už v nejakom poraste 

zasahujú, tak zasahovali čo najjemnejšie.  

A ešte by som k tomu možno dodal, že, že, že eee pri 

tých lužných lesoch bola tá logika taká, že všetky tie 

funkčné biotopy, ktoré tam ešte sú tie pôvodné lužné lesy, 

ktoré sa ešte nezmenili na, na plantáže tých 

rýchlorastúcich topoľov, by mali zostať nedotknuté. A tam, 

kde už sú tie plantáže, by malo dochádzať k postupnej 

premene a využívaniu tých pôvodných drevín, ktoré sú 

typické pre tie lužné lesy.  
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To znamená, malo by sa upúšťať od výsadby šľachtených 

euroamerických topoľov a mala by sa tam vrá, mal by sa tam 

vrátiť klasický náš, náš topoľ.  

Čiže, nedá sa, nedá sa povedať naozaj, že presné 

číslo pre Rusovce. Je to trošku problém. ale čo vám môžeme 

povedať, že na základe tej dohody, naozaj že to, čo je 

funkčné a nedotknuté, zostane tak, ako to je. To znamená, 

nebude pokračovať tá premena tých pôvodných lesov na 

plantáže na, na papier, ak to takto mám povedať. A tam, kde 

už sa toto, bohužiaľ, stalo, čo ruku na srdce je značná 

časť výmery tých lesov, tak tam by sa postupom času malo, 

mal ten stav akoby prinavracať do, do toho eee blízkeho 

prírodnému lesu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pekne ďakujem. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  
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Pán poslanec Kríž.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Napriek tomu, že ide o taký, myslím si, zásadný posun  

aj zmeny nahliadania na lesy a ich nejaké využívanie, tak 

ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska ide o krok správnym 

smerom.  

My sme to preberali aj na komisii, kde sme o tom 

diskutovali možno trochu hlbšie. Mňa presvedčilo hlavne to, 

že tá kompenzácia finančná, ktorá pôjde smerom k Lesom, tak 

bude z veľkej časti využívaná práve na ako keby 

skultúrňovanie práve tých konkrétnych za vybraných lokalít.  

Komunikácie s obyvateľmi by som určite odporúčal to, 

čo povedal kolega Jenčík Rado, že urobiť nejakú takú mapu 

veľmi jednoduchú tak, aby ľudia boli o tomto Bratislavčania 

informovaní. 

Možnože, keď mám tú možnosť, by som sa chcel aj pána 

riaditeľa opýtať na krátku reakciu.  

My sme ako som spomenul, o tom hovorili na komisii, 

ale nech to počujú aj ostatní poslanci. Neviem, či iba ja, 

alebo aj všetci boli, boli adresátmi istého imejlu (e-mail) 

od nejakej organizácie, ktorá sa volá nejaká, neviem či 

Lesná patrola, alebo niečo podobné. Oni viackrát atakovali 
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poslancov s informáciami, že tá zámena je nevýhodná, že je 

finančne nejakým spôsobom nevýhodná pre mesto, že vraj na 

tých lokalitách, ktoré sa teda majú bez ťažby chrániť, tak 

tá ťažba už ako keby v minulosti, alebo v nedávnej 

minulosti prebehla. To znamená, že tá zámena nemá žiadny 

zmysel, akurát pri, oberá mesto o financie. 

My sme si to na komisii vysvetlili, ale možno je 

dobré, aby to aspoň krátko, krátko odznelo tu. Ak by tá 

organizácia, ktorá sa k tomu hlásila, mala naozaj poctivé 

úmysly, tak predpokladám, že by sa ako občania nahlásili na 

zastupiteľstvo. Ale myslím, že sa to tak nestalo. 

Čiže, čiže tiež to už teraz beriem tak, ako to 

vysvetľoval aj tam na komisii pán riaditeľ, že ide 

viacmenej o nejaké účelové, účelovú organizáciu, ktorá nie 

je ani jasná na, kto to vlastne za ňou stojí. Ale asi by 

možnože bolo dobré k tomu povedať pár viet, lebo ten mejl 

(mail) dostali asi aj ostatní poslanci. 

Ďakujem. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Ďakujem. Ďakujem za otázku. Ja to skúsim veľmi, veľmi 

stručne.  
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Podľa našich informácii od štátnych lesov sa jedná 

o ľudí, ktorí v podstate robili pre nich lesnícku činnosť. 

To znamená, že mali tam akoby interest z pohľadu ich 

pracovnej vyťaženosti.  

No a k tým. Ja by som sa potom už vyjadril iba naozaj 

k tým faktom, alebo k tým teda, k tým, k tým veciam, ktoré 

tam uvádzali.  

Naozaj tá dohoda má základnú klauzulu a tá je vo 

výške tej ťažby, ktorá ako pán Kovarik spomínal, klesne 

výrazne, klesne približne desaťtisíc metrov kubických dreva 

ročne. Na základe tohto bola aj vypočítaná tá suma. Tá suma 

bola počítaná, počítaná expertným tímom z Technickej 

univerzity vo Zvolene. A eee naozaj nie je možnosť obísť to 

základné o čo tam ide. To znamená, je zadefinovaná 

maximálna ťažba, ktorá nesmie byť prekročená.  

A sú zadefinované aj konkrétne časti, v ktorých sa 

nebude hospodársky ťažiť vôbec. Bude sa tam, bude sa tam 

v podstate realizovať len ten bezpečnostný výrub stromov 

tak, aby naozaj to bolo v prospech tej rekreácie 

a s minimálnym dopadom napríklad na tú, na tú cestnú 

infraštruktúru pre bežcov, turistov a podobne.  

Takže, takže to, čo tam bolo spomínané, nie je 

pravda.  
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A samozrejme, je možné, že v niektorých tých 

takzvaných zónach kľudu, ktoré sú tam zadefinované, prebed, 

prebehol tak napríklad v posledných desiatich rokoch nejaký 

zásah. No ale spomeňme si, napríklad, na ten, na ten výrub 

na Devínskej kobyle spred troch rokov, kde tam padali tie 

stopäťdesiatročné duby a väčšina z nich tam vtedy ostala, 

pretože sa ozvali, napríklad, aj starostovia, aj mestské 

zastupiteľstvo, aj, aj, aj župa a vtedy sa tá ťažba 

ukončila.  

Takže z nášho pohľadu áno, tento porast tam 

samozrejme dnes figuruje ako zóna kľudu. Väčšina tých dubov 

tam stále stojí a chceme, aby tam aj zostali.  

Takže, za mňa iba toľko.  

Ale ďakujem za otázku. Ak sú ešte k tomu hocijaké 

otázky, kľudne zodpoviem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme na to. Pán starosta Uhler.  

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

Prosím vás, ja len otázočku. 
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Tam je príloha číslo tri, kde sú vyznačené 

bezzásahové územia modrou a červenou farbou. Aký je v nich 

rozdiel? 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Tou červenou farbou sú v skutočnosti označené tie, 

tie územia, kde nebudú žiad, kde, kde, pardon, kde nebude 

žiadna hospodárska ťažba.  

Tá mapa však už má novšiu verziu, ktorú, ktorú určite 

pošleme, pretože tam nie sú vyznačené aj existujúce 

maloplošné chránené územia. To sa týka napríklad Jarovskej 

bažantice, hej, keď môžem povedať konkrétne, kde tá ťažba 

už je, už dnes je pod nejakým, povedzme že detailnejším 

drobnohľadom.  

No a v tých modrých územiach, tam tá ťažba nie je 

úplne vylúčená, len je znížená.  

Čiže, asi tak. Takým spôsobom.  

Naozaj by som v tom inak nehľadal za každú cenu iba 

tie zóny kľudu, alebo úplne bez zásahu. A nakoniec aj 

v mestských lesoch na polovici územia my reálne robíme 

hospodársku činnosť, ale robíme ju takisto v utlmenom 

režime. To znamená, nenaháňame sa za kubíkmi, vieme sa 

prispôsobiť počasiu, dažďu a tak ďalej a vieme aj tú 
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intenzitu toho zásahu robiť výraze, výrazne slabšiu tak, 

aby, aby tam nevznikali nejaké problémy.  

Čiže, my nechceme nejakým spôsobom zhadzovať 

lesníctvo ako také, myslím si, že hľadáme naozaj taký 

vyvážený kompromis, ktorý bude vyhovovať naozaj všetkým.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme, faktická. A potom to celé pozbierame naraz, 

dobre? A zodpovieme.  

Nech sa páči, pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, presne, presne to je problém, že pod rúškom 

bezpečných prierezov, alebo orezov bezpečnostných prierezov 

sa tvária, že vlastne idú, idú robiť, napríklad, u nás 

lesopark, ale ten lužný les idú robiť bezpečným a presne 

minulý rok takto na jar sa stalo, vyrúbali nám tie 

najcennejšie, najkrajšie, najrovnejšie, najobjemnejšie 

borovice aké boli v lesoparku. všetky pahýle, ktoré boli 

popala popadané krížom, krážom, ktoré mohli zobrať, ktoré 

naozaj ohrozujú ľudí, tak tie tam nechali. Lebo hovoria, že 

je to lužný les a tak tam musia zostať. 
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Čiže, a ja nikde nevidím ten, tú zábezpeku toho, že 

toto sa už nebude diať. To, to je celý problém môj, že 

jednoducho, my sa tu síce snažíme, ja.  

Áno, ja to beriem, ja možno postupne sa k tomu 

dostaneme. Nechcem spochybňovať tú samotnú dohodu, len 

možno, možno, neviem. Neviem.  

To je asi, asi všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto. Pán poslanec,  

cítim vašu tú frustráciu, čo sa tohto týka. Urobme 

to, že spojte sa priamo s Maťom Dobšovičom, riaditeľom 

lesov a skúste si povedať, že akým spôsobom my tam máme 

teraz omnoho väčšiu nohu vo dverách, akým spôsobom to môžme 

komunikovať aj so štátnymi lesmi. Hej? Tam sa odmakalo 

akože desiatky a stovky stretnutí. To znamená, že tie 

kontakty sú tam. Tie vzťahy sú tam teraz vybudované aj 

vďaka práci na tejto zmluve a možno to by mohlo byť nejaký, 

nejaký, nejaký akože postup, dobre?  

Pán riaditeľ,  

poprosím ťa, že skontaktujte sa, normálne si 

povedzte, aby, aby, aby tieto lokálne problémy ako keby 

boli nejak pod kontrolou.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Okej. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre?  

Okej. Poďme pozbierať všetky veci naraz a potom ich 

zodpovie naraz. 

Pán poslanec Vagač. 

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

Áno, ďakujem pekne.  

Ja teda musím povedať, že, že gratulujem za túto, za 

tú túto zmluvu, ktorá sa podpísala, že a naozaj veľmi 

ďakujem, že takáto vec sa podarila. Podľa mňa je to naozaj 

historická zmluva. Ako keby sa len, takéto dvere len občas 

otvárali a dala sa tam noha do dverí a a skutočne 

historická zhoda okolností nie len tej dlhoročnej snahy 

mesta a a predstaviteľov, ale aj toho, že sa na chvíľu 

zmenil, zmenilo vedenie štátnych lesov, si myslím, že toto 

sa podarilo, a to sa naozaj podarilo. A a vďaka celej 

sekcii a všetkým tým, ktorí na tom ako pracovali, lebo bol 

vypočutý, podľa mňa hlas občanov a hlas záchrany životného 

prostredia v našich lesoch. A veľké vďaka.  
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A neviem povedať, že kto všetko sa za to pričinil, 

ale rád by som teda bol, keby sa tie mená niekde povedali, 

že toto sú tí ľudia, ktorí, ktorým sa toto do, podarilo 

a dokázali to.  

A ja môžem len povedať, že tento materiál bol na 

našej gestorskej komisii životného prostredia 

a a jednohlasne všetkých štrnásť ľudí zahlasovalo za to. 

A je to vyjadrenie presne toho, čo, čo vlastne chceme a čo 

je vlastne výzva doby. Viac ochraňovať lesy a urobiť to 

prostredie lepší pre kvalitu životného prostredia.  

Takže ešte raz vďaka sekcii, vďaka sekcii životného 

prostredia na magistráte, vďaka Mestským lesom a ak vie 

niekto doplniť tie dôležité mená, ktorým sa to podarilo 

vyrokovať, tak nech tu zaznejú, lebo som na to hrdý. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Jakub Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ja iba rýchlo ešte k pánovi Jenčíkovi. 

Pán Jenčík povedal, že on sa obáva, že keď sa 

vyhlásia nejaké dve rezervácie, že si tie kubíky budú 

chcieť nahradzovať niekde inde na území Bratislavy. 

Našťastie, máme taký zákon, ktorý pri vyhlásení rezervácií 

tomu obhospodarovateľovi lesa, ktorý príde ako keby 

o možnosť ťažiť a mať zisk z predaja dreva, vypláca 

z vládneho štátneho rozpočtu kompenzácie. To znamená, že 

štátne lesy neprídu o žiadne peniaze. A preto naozaj 

netreba sa báť vyhlasovania rezervácií, či už v Bratislave, 

alebo hocikde na Slovensku. Myslím si, že tu prírodu musíme 

chrániť oveľa viacej, ako ju chránime teraz.  

A zároveň ja chcem aj poďakovať zamestnancom Lesov 

Slovenskej republiky, pochybujem, že oni z Banskej Bystrici 

momentálne sledujú naše zastupiteľstvo, ale naozaj nové 

vedenie bolo veľmi konštruktívne. A ja som si zažil ťažké 

debaty za posledných päť rokov a som veľmi rád teda, že sa 

nám podarilo nájsť tento kompromis a tento dobrý prístup. 

A obyvatelia určite ocenia to. Toto je obrovský skok pre 

podporu rekreácie, ochrany prírody, aj pre, pre bežných 

ľudí, ktorí iba sa chodia prechádzať do lesa oddychovať. 

Čiže, týmto pádom ďakujem aj teda štátnemu podniku Lesy 

Slovenskej republiky do Banskej Bystrice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Pilinský. 

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

Ja by som len chcel doplniť, ale možno aj trochu 

opraviť kolegu Mrvu, ktorý teda hovoril, že sa ne netreba 

št báť, že keď sa niečo vyhlási, tak to štát bude platiť. 

No to, to nie je tak úplne pravda. Štát platí v tých 

chránených územiach, ktoré sú vyhlasované v jeho záujme. 

Takže prioritne sú to štátne pozemky. Ak teda my si 

vyhlásime nejakú, nejakú rezerváciu na našom území 

a z našej iniciatívy, tak žiadna majetková ujma nám 

uhrádzaná nebude. Budeme si to musieť nejakým spôsobom ko 

kompenzovať sami.  

Len ta také na upresnenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 
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No, presne tak. Keby to tak bolo na sto percent, tak 

sme nemuseli vyhlasovať iba dve rezervácie, ale v celom 

území Bratislavy sme mohli vyhlásiť rôzne rezervácie. 

A nemuseli sme schvaľovať teraz tristotisíc kompenzáciu. 

Pre Lesy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Maťo,  

chceš na toto reagovať? Pán riaditeľ?  

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Áno. Ja by som to, ja by som to iba krátko doplnil. 

Momentálne prebieha eee vyhlasovanie rezervácie 

Kamene Vydrice, kde v tom koncese naozaj bola vypočítaná 

kompenzácia a bola vypočítaná kompenzácia aj pre hlavné 

mesto za nezasahovanie. To znamená, za to, že nebudeme 

rúbať na vlastnom je navrhnuté štátnou ochranou prírody, že 

tam dôjde, dôjde k vyplácaniu tejto kompenzácii v prospech 

hlavného mesta. To znamená, drevo, ktoré nevyrúbeme, nám 

bude v podstate kompenzované zo štátneho, zo štátneho 

rozpočtu.  
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A ešte by som dodal, v tej dohode je taká klauzula, 

že pokiaľ dôjde k vyhlasovaniu maloplošných chránených 

území, aka rezervácií, tak v podstate aj tá kompenzácia, 

ktorú pra platíme štátu, alebo štátnemu, štátnym lesom, 

bude klesať. Pretože tú časť, toho územia už bude 

v podstate kompenzovať štát zo svojho rozpočtu. Pričom 

štátny podnik sa tam zaviazal, že ich podporí tie 

rezervácie. Čiže, mala by tá suma postupne klesať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme tomu dať dynamiku.  

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Množstvo z toho čo som chcela hovoriť, už odznelo, 

takže sa nebudem opakovať a zrovna sa opýtam, aká bude 

spolupráca v tej bežnej každodennej realite Mestské lesy, 

štátne lesy pri tom vyrubovaní?  Odzneli tu už požiadavky 

na nejaké teda lepšie mapy. Verím, že aj teda všetci 

kolegovia spomínajú v súvislosti s informovaním verejnosti.  
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U nás občania veľmi citlivo reagujú na akékoľvek 

rúbanie z teda okolitých lesoch. Vnímam občanov ako takú 

nejakú hliadku, ktorá, ktorá ozaj robí užitočnú prácu 

a sleduje tieto veci. A aj na základe podnetov od občanov 

teda často reagujeme. Preto by považovala by som za dobré, 

aby dostali občania detailnejšie mapy. Tá, ktorá je 

prílohou materiálu je prakticky pre nejaké ďalšie 

zverejňovanie nepoužiteľná.  

Čiže, detailnejšiu mapu možno šp špeciálne pre 

mestské časti, pre každú tie, tie úseky, ktoré sa ich 

týkajú by boli nápomocné veci.  

Či budú, teda pýtam sa aj, či budú, či budete nejak 

spolurozhodovať o stromoch, ktoré sa budú rúbať, alebo nie?  

A a ešte som sa chcela opýtať, tiež to tu tak nejak 

otvorili predrečníci. Otázka tých chránených území, viete, 

že dlhodobo to už je vec zvyšujem, možno už aj štyridsať 

rokov, snaha o neja nejaký národný park, pracovný názov 

použijem Podunajsko. Veľa z tých lesov, ktoré máme v mape, 

by, teda zasahujú uvažované územie tohto národného parku.  

A mňa zarazilo, v pondelok bolo veľmi dobré, užitočné 

stretnutie, podľa mňa, na Starom Meste, volalo sa to 

Budúcnosť vodnej dopravy na Dunaji. Účastnili sa toho aj 

zástupcovia z ministerstiev, a zarazilo ma, že pán, pán 

Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva 
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životného prostredia SR, keď som sa ho opýtala na, na teda 

nejaké práce, alebo po postup vo veci tohto národného parku 

Podunajsko, tak pozeral a povedal a priznal, že v živote 

o tom nepočul. Čo, čo ma ozaj zarazilo.  

Takže, takže či nevieme nejak spojiť aj túto tému, 

teda tých lesov a možného rúbania a spoluprácu na nejaký, 

nejakej spoločnej práci na budovaní toho, alebo príprave 

toho národného parku Podunajsko, ktorému, pokiaľ si dobre 

pamätám, pán primátor, si tiež vyslovil podporu.  

Takže, prosím, mapu, prosím avízo pre verejnosť keď a 

ako sa bude rúbať a kedy. 

A, a teda rovnako veľmi pekne ďakujem za túto dlhu, 

dlh, je to veľká vec. Sama som sa angažovala bezvýsledne 

dlhé roky. podaril sa vám zázrak. Gratulujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vlačiky. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som sa tiež chcel veľmi pekne poďakovať 

všetkým, ktorí sa na tom, na tejto dohode podieľali. Je to 

naozaj veľká vec. 

Ale vnímam to stále len nejaký, ako nejaký medzikrok 

k podľa mňa najpriaznivejšiemu stavu, a teda ten 

najpriaznivejší stav by bol, keby všetky lesy na katastri, 

v katastri Bratislavy prešli pod správu mesta Mestských 

lesov, pretože tak budeme mať aj do budúcnosti najväčšiu 

istotu, aby nedochádzalo k takým veciam ako došlo tu na 

Kolibe v dvetisíctrinástom, keď sa zamenili lesy štá, medzi 

štátnymi lesmi a súkromnými vlastníkmi, ktorí ich následne 

nelegálne vyrúbali a sme tu značne ochudobnení.  

Takže je to výborný krok. Ešte raz teda ďakujem, ale 

ten, podľa mňa, cieľ, ku ktorému by sme mali smerovať, je 

návrat k veľkému lesoparku a všetko pod správou hlavného 

mesta.  

A čo sa týka tej mapky, tam súhlasím s tým, čo bolo 

povedané, toto je nepoužiteľná. A jednak kvalitou je to bez 

vysvetliviek, takže na tom treba ešte popracovať a až potom 

to zverejňovať, lebo z tohto je to veľmi nejasné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

S faktickou pani starostka Kolková. 

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

Bratislava - Devín: 

Môžem, využijem túto príležitosť. Môžem sa opýtať? 

Tam sa nedá a konkrétne v tom lese na Kolibe donútiť tých, 

čo to vyrúbali, aby tam nasa, nazad nasadili les? Lebo 

akékoľvek pokuty, alebo čo, tie sú, podľa mňa, bezvýznamné 

v takomto prípade. Jediné dobré riešenie by bolo, keby sa 

vedelo donútiť, že aby tam vrátili ten les.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, kto chce odpovedať.  

Poďme to dokončiť asi.  

S faktickou pán Vlačiky. 

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

Ja len stručne.  

Tam vlastne prebiehal súd medzi ministerstvom 

pôdohospodárstva a tými vlastníkmi, lebo ministerstvo 
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pôdohospodárstva im to vrátilo z ostatných plôch späť na 

lesné plochy. To sa dostalo až na Najvyšší súd. A Najvyšší 

súd vlastne to vrátil späť ministerstvu, že má, uznal 

vlastne nejaké tri, alebo štyri argumenty, len v jednej 

veci to malo ministerstvo lepšie odargumentovať a to sa, 

bohužiaľ, od roku 2016 nestalo. Takže je aj na nás, aby sme 

na ministerstvo tlačili, aby toto dotiahli do konca.  

Ten les medzičasom na tej väčšej z tých plôch 

vyrástol sám od seba naspäť. Na tej menšej z tých plôch, 

dokonca to ten majiteľ dostal za úlohu zalesniť, a teda 

vyzerá, že na tom pracuje, i keď, teda sme ho museli 

vyslovene k tomu dotlačiť, a teda vypočul som si na svoju 

osobu (gong) rôzne milé slová. Ale tak dúfam, že sa to 

podarí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja úplne krátko.  
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Oukej. Však všetky pozitívne slová tu padli, ale 

chcem sa opýtať, že to naozaj neexistoval iný spôsob dohody 

s tým, s tou, s tými Lesmi Slovenskej republiky? Lebo mne 

to príde trošku absurdné, že my sa snažíme, my sa snažíme 

zachovať teda tú rekreačnú funkciu lesa a nakoniec my 

musíme platiť ako keby jedny verejné zdroje platiť iným 

verej, do ine, inému, inému, inej organizácii, ktorá 

pracuje s verejnými zdrojmi.  

A ako keby nemám k tomu žiadnu pripomienku, aj som za 

tú zmenu rozpočtu hlasoval. Len sa chcem opýtať, že či tie 

Lesy Slovenskej republiky  oni, oni majú, oni majú nejaký 

limit vo svojich vlastných predpisoch, alebo v zákone, 

ktorým sa oni spra, s ktorým oni pracujú, alebo sa, 

s ktorým, s ktorým sa spravujú, že naozaj oni musia za toto 

pýtať od mesta, a teraz akéhokoľvek, či Bratislavy, alebo 

iného, proste takéto peniaze? No ja musím povedať, že ja 

keď som to počul, tak mne to prišlo trochu absurdné.  

Ale tým nijak ako keby neznižujem tú, tú dobrú vec, 

ktorá sa tým podarila, ale, ale len možno do budúcna ako 

návod pre iné mestá, že či tiež budú musieť platiť takéto 

peniaze.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Samozrejme, je to absurdné. Ja súhlasím. na druhej 

strane viete, že ani len ministerstvá nevedia medzi sebou 

fungovať na základe toho, čo ste povedali, že v podstate 

ide o jednu kasu. A už vôbec nie, že štátna organizácia 

a hlavné mesto. Oni okrem zo zákona, majú povinnosť 

vytvárať nejaký spôsob, nejaký hospodársky výsledok. To bol 

hlavný argument, ktorý sme počúvali relatívne stále za ten 

rok a pol.  

S bývalou ministerkou životného, teda pro, 

pôdohospodárstva sme mali dohodu, že nám dajú päťdesiat 

percent zľavu na tie vyťažené kubíky, to už neplatilo 

s pánom Mičovským. Ten ale navrhol dobrú vec, že všetky tie 

peniaze ostanú v území a budú sa používať na rekreáciu.  

To znamená, že my budeme mať aj nejakým spôsobom pod 

kontrolou. Oni nám budú dávať ten investičný plán, myslím 

že tak je to, schvaľovať dopredu na začiatku roka. A to 

znamená, že nejakým spôsobom je tam aj dohodnutá kontrola 

tých peňazí ako budú minuté v našom území. To sa nám zdal 

dobrý výsledok.  

Je tam veľa zvlášť, je tam veľa z vecí, ktoré 

nedávajú logiku z nášho pohľadu, ale je tam strašne veľa 

vecí, ktoré nedávajú žiadnu logiku z ich pohľadu. To 
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znamená, že toto bolo maximálne možné priblíženie sa týchto 

dvoch pohľadov, ktoré sme dokázali dosiahnuť.  

A keď sa nám podorí, podarí dodržať to, že oni budú 

investovať v okolí našich tritisíc hektárov, 

tritisícšesťsto hektárov do ich lesov a budú sa tam robiť 

tie veci pre rekreáciu, ja som, ja mám v tomto svedomie 

čisté ako keby v tomto prípade. 

Takže, Maťo, keď ma chceš nejak doplniť. Pán 

riaditeľ. 

Ing.  Matej   D o b š o v i č ,   riaditeľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave:  

Áno. Oni už prišli teraz s návrhmi na opravu 

konkrétnych, napríklad, lesných ciest, aby, aby aj tam ten 

pobyt, pohyb ľudí tam mal trošku úroveň, aj keď je 

napríklad daždivé počasie a podobne. A prišli s tým za 

nami, že či sme okej s tými konkrétnymi návrhmi. Ale 

následne teda, toto je ako keby také medziobdobie. Následne 

by sa mal vytvoriť projekt podobný koncepcii rozvoja 

mestských lesov, kde by sa to malo presne zadefinovať na 

celé budúce obdobie nejaký zásobník, z ktorého oni budú 

vyberať a realizovať tie jednotlivé veci.  

Čiže, takáto by mala byť tá logika.  

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

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ešte kolegovi Buocikovi. 

Áno, je to absurdné, ale akože, toto platí. Oni ako 

štátna organizácia musia hospodáriť s majetkom účelne. 

A podľa nich účelne je tak, aby vytvorili zisk. A bohužiaľ 

teda, ten, ten zákon platí tak, že nielenže verejný sektor 

platí štátu, ale aj štát pla platí štátu. To, to znamená, 

za obmedzenia v národných prírodných rezerváciách, alebo 

prírodných rezerváciách platí z rozpočtu ministerstva 

životného prostredia do kapitoly ministerstva 

pôdohospodárstva.  

Takže takto to funguje. Môžme si tom myslieť čo 

chceme, ale bohužiaľ, taká je, taká je realita. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

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

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Pán Buocik,  

hovoríte mi z duše. Toto bol presne môj argument, keď 

som si prečítala niekde v úvode zákona o lesoch je aj 

úlohou, teda spomenuté, že úlohou lesov je aj rozvíjať tú 

rekreačnú funkciu lesa.  

Čiže, tam by som možno, ale hovorím, vy ste právnik, 

tak pomôžte kolegom z ma z magistrátu, keď teda v týchto 

veciach rokujú a nech teda hlavne zdôrazňujeme túto, túto 

skutočnosť. Je to v zákone. Majú to ako povinnosť, ako 

svoju úlohu. Takže, nemajú len hospodáriť.  

A dúfam, že pán, teda odstúpenie pána ministra nám 

nejak nepoškodí v tejto veci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takto. V tejto sekunde keď odhlasujeme tento bod, tak 

tá zmluva bude právoplatná, keďže sa zmení rozpočet, 

odhlasujeme zmluvu, takže už potom to poďme rýchlo urobiť.  

Pani poslankyňa Štasselová,  
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nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som teda chcela nejakú technickú, ale stlačila som 

niečo iné a už som sa bála to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

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

ale, dve poznámky. 

Teda naozaj si pamätám, ako sme tvorili pred piatimi 

rokmi živú reťaz a chránili pred výrubom, ja neviem, Sihoť 

a tak ďalej.  

Čiže, takisto sa pri, pridávam k tým, ktorí to 

oceňujú, lebo naozaj je to veľká vec.  

A druhá vec, že určite bude na stole návrh zákona 

v nejakej podobe, neviem, či už to bude koalícia, alebo 

opozícia, to sa uvidí, kde časť lesov, ktoré sú teraz pod 

správou štátu, hlavne pri veľkých mestách, budú, je to 
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návrh, boli, aby tie lesy boli zverené týmto mestám. Lebo 

mestá v podstate lepšie, lepšie hospodária v lesoch.  

Takže, ak takéto niečo zachytíte, ja neviem, pripojte 

sa, podporte to a tak ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Veľa sa tu ďakovalo. Ja chcem povedať, že je, keď som 

niekoho zabudol, sa ospravedlňujem. Treba povedať, že toto 

je iniciatíva, ktorá tu bola dlho a my sme nadviazali na 

niečo, o čo sa ľudia usilovali dlho.  

Takže ja poďakujem určite pani Pätoprstej, pani 

Čahojovej, pánovi poslancovi Šíblovi, Maťovi Dobšovičovi, 

Andrejovi Kovarikovi, Jakubovi Mrvovi, ktorí boli, 

minimálne poslední traja, štyria boli v prvej línii toho, 

tých vyjednávaní zložitých a dlhých.  

Ďakujem pekne.  

Dúfam, že som nikoho nezabudol.  

A Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Takže, budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako je 

uvedené v materiáli,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Dohodu o obmedzení hospodárenia a využívania 

lesného celku štátnym podnikom LESY SR Bratislava. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

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

Zasa mi to nefunguje, ale som za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Napíš to, prosím ťa do četu (chat), jak sme sa 

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťosem. 

Tešíme sa.  

(poznámka: poslankci M. Debnárová a T. Korček chceli 

hlasovať za, ale nefungoval im hlasovací systém) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.6- Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania 
lesného celku LESY SR Bratislava 

 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 
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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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

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

T. Korček  O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku 

LESY SR Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dohodu o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku 

podnikom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
A NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU 
Z HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
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2020, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo sedem, Informácia 

o riadnej individuálnej účtovnej uzávierke za rok 2020 

a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti 

za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 

na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spočno spoločnosti 

OLO á es (a.s.). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán kontrolór Miškanin.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či som správne pozeral materiál, ale ja som 

v danom materiáli nenašiel správu nezávislého audítora 

z overenia účtovnej závierky, tak sa len chcem spýtať 

predkladateľa, či táto účtovná závierka bola overená 

audítorom a aký bol výrok audítora?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Za účelové správy mestských podnikov koho tu máme?  

Je to ťažko orientovať.  

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

Dobrý deň. 

Máme tu aj zástupcov spoločnosti OLO, tak ak by sa 

mohli vyjadriť.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. To bude najlepšie.  

Ing. Pavel   R u d y ,  člen predstavenstva, finančný 

riaditeľ obchodnej spoločnosti OLO, a. s. : 

Dobrý deň. 

Počujeme sa?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Áno. 

Ing. Pavel   R u d y ,  člen predstavenstva, finančný 

riaditeľ obchodnej spoločnosti OLO, a. s. : 

Samozrejme, že účtovná závierka bola zauditovaná 

nezávislým audítorom a výrok bol bez nálezu.  

Myslím, že my sme aj audítorskú, alebo teda správu 

audítora posielali 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nevidíme vás. Pán riaditeľ. Bolo by fajn zapnúť 

kameru, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) zastupiteľstve 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Ing. Pavel   R u d y ,  člen predstavenstva, finančný 

riaditeľ obchodnej spoločnosti OLO, a. s. : 

Vidíte teraz?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem. 

Ing. Pavel   R u d y ,  člen predstavenstva, finančný 

riaditeľ obchodnej spoločnosti OLO, a. s. : 
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Čiže ešte raz. My sme, samozrejme, máme zauditovanú 

účtovnú závierku a máme aj správu audítora. Je teda bez 

výroku, že všetko je v poriadku.  

Myslím, že tu audítorskú správu sme aj posielali teda 

s dokumentami na mesto, ale v prípade keď treba, tak ju 

vieme, samozrejme, dodatočne ešte dodať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej. Však keby pán kontrolór ešte niečo chcel 

vedieť, tak sa spýta.  

Pán poslanec Buocik. 

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

Ďakujem, ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som členom dozornej rady OLa (OLO) a eee eee teda 

aby aj teda pre ostatných kolegov, ten zisk, ktorý dosiahla 

spoločnosť OLO je zhruba jedna celá deväť milióna. Tam je 

povinný odvod do Rezervného fondu ak si dobre pamätám okolo 

stopäťdesiattisíc Eur. A suma zhruba jedna celá sedem 

milióna aj v zmysle eee, v zmysle takto schvaľovaného 
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účtovnej závierky, má byť vyplatená jedinému akcionárovi, 

teda mestu Bratislava do rozpočtu Bratislavy. 

Tá, tá moja, to nie je pripomienka, to je skôr 

informácia aj pre ostatných kolegov. Spoločnosť OLO eee je, 

je jedna z firiem, ktorú, ktoré čaká asi aj s 

béveeskou(BVS), ktoré čaká teda že pomerne masívna eee eee 

masívna obnova technologická. Či sa bavíme o spaľovni, 

alebo sa bavíme o nejakom riešení toho biologicky 

rozložiteľného odpadu. A toto už je, myslím že druhé, druhé 

schvaľovanie účtovnej závierky od kedy som teda ja 

poslanci, ja s zvoleným, zvoleným členom dozornej rady.  

Ja by som možnože chcel aj na tomto fóre otvoriť tú 

debatu, že ja som presvedčený o tom, že tie peniaze majú 

ostávať v tom OLe (OLO) práve preto, že tie povinnosti si 

pred sebou tla, si, si budeme dlhodobo tlačiť. Jasné, že 

tie investície sú, sú na úrovni desiatok miliónov euro, ale 

trochu iná situácia bude vtedy, ak, ak by sme, čo ja viem, 

štyri, päť rokov po sebe zisk na úrovni dvoch miliónov Eur 

nechávali spoločnosti a tá firma by mala niekde v, niekde 

v nerozdelenom zisku desať miliónov Eur, iným spôsobom by 

sa roz, rozmýšľalo o tých, o tých nevyhnutných zmenách, 

ktoré vyplývajú z legislatívy.  

Tým nechcem povedať, že nebudem hlasovať za toto, za 

schválenie tejto účtovnej závierky. Len by som chcel aj 

ostatných kolegov upozorniť na to, že eee možnože prestaňme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 149 

rátať s tými peniazmi z z mestských firiem, prestaňme 

s nimi rátať v rozpočte a nechávajme si tie peniaze v tých 

firmách, pretože v tých firmách sú tie peniaze legislatívne 

nevyhnutné. Z dôvodu zmeny legislatívy je ich potrebné tam 

nechať.  

Ale teda tento návrh podporím. Ale myslím, že toto je 

fórum, kde takúto debatu môžme otvoriť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, dlhodobo sa o tomto bavíme a absolútne súhlasím. 

dokonca zákon nám ukladá, aby peniaze zo zisku za odpadové 

hospodárstvo zostali v odpadovom hospodárstve.  

A ja, mne nedá nepripomenúť, že riešime tu nejaký 

vrecový zber a dlhodobo hovorím o tom, že v rodinných 
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domoch je oveľa lepšie a praktickejšie riešenie zber 

triedeného odpadu z nádob z rodinných domov aspoň, pri tých 

bytových domoch je to komplikovanejšie. Tam sa dajú rôzne 

variácie vymýšľať. Ale napríklad, z takýchto peňazí sa dajú 

nakúpiť tie nádoby pre rodinné domy. A nedávam to ako 

návrh, ale proste, je to, je to na zamyslenie. Že presne na 

to sú tie peniaze, ktoré sú, tie peniaze nie sú na to, aby 

sa robili teraz chodníky, alebo sadila zeleň z toho. 

Proste, my sa máme starať o to odpadové hospodárstvo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som, samozrejme, aj na tej dozornej rade som 

mala túto, aj keď som rozprávala prvýkrát s pánom 

riaditeľom, tak presne tento ako keby pohľad, ale na druhej 

strane musím naozaj povedať, že, že čekovala som 

a prechádzala som s pánom riaditeľom ako teraz nová 

predsedníčka dozornej rady všetky rozvojové projekty. 

A všetky rozvojové projekty a iniciatívy sú kryté.  
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Čiže áno. Bolo by fajn, keby vlastne celý zisk zostal 

v OLe (OLO), ale vieme aká táto postpandemická, alebo ešte 

pandemická situácia je v súvislosti s inými podnikmi. 

Takže, súhlasím s vami, ale v tomto momente nemusíme mať 

obavu, že tie rozvojové projekty budú stagnovať, alebo 

nebudú kryté.  

Takže len dopĺňam informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja zase úplne s tým zas nesúhlasím. Ja si myslím, že 

rozhodujú o výnosoch, rozhodujú akcionári. A je to 

každoročná záležitosť rozhodnutia mesta, pretože aj mesto 

môže mať svoje priority a spoločnosti má na to, aby 

generovali, alebo teda je dobré, keď generujú zisk a ako 

akcionár o tom rozhodne. 

Samozrejme, keď mesto zistí, alebo potrebuje, že aj 

tá spoločnosť musí plniť svoje rozvojové investičné 

aktivity a ten zisk nie je potrebný, alebo je potrebný, aby 
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zostal v tej spoločnosti, tak nech tam zostane. Ale myslím 

si, že, že rámcovo to stanoviť, že aby zisk zostával 

automaticky v tých mestských spoločnostiach, nie je správne 

riešenie. Myslím si, že má to byť normálne každoročná, 

každoročné rozhodnutie predstavenstva, respektíve  dozor, 

valného, valnej hromady, ktorá naozaj podľa výsledkov 

a potrieb spoločnosti rozhodne o využití, využití financií. 

Tak to je, podľa mňa, racionálne rozumné riešenie. Keď sa 

mestu darí, nepotrebuje, môže nechať, nech sa darí jeho 

firmám a opačne zase.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja samozrejme tento materiál podporujem. Ale chcem 

iba technicky oznámiť, že pri predchádzajúcom bode som 

hlasoval za, alebo teda chcel som hlasovať za, ale vypadlo 

mi hlasovacie zariadenie. Tak. 

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

Ďakujem pekne. 

V kľude to dajte do četu, tam to zbierame všetko, 

dobre?  

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Len veľmi stručne chcem zareagovať na slová pána 

Buocika a musím povedať, že čiastočne s ním súhlasím.  

V ekonómii ale, bohužiaľ, platí o pravidlách. Čiže 

každé pravidlo platí ako kedy a ako kde. Pri každej 

z mestských firiem to využitie zisku môže byť iné. 

Konkrétne v OLe (OLO) je to zhruba dvadsať rokov čo bola 

postavená spaľovňa a vopred sa vedelo, že po dvadsiatich 

rokoch si tá spaľovňa bude vyžadovať investíciu 

v desiatkach miliónov Eur a celé na fungovanie OLO bolo 

nastavené tak, že dvadsať rokov sa zisk mal odkladať do 

špeciálneho fondu, aby sa za dvadsať rokov bolo z čoho 

opraviť tú spaľovňu.  
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No a dvadsať rokov sa tam ten zisk neodkladal, 

dvadsať rokov sa ten zisk vždycky prejedol v meste a teraz 

stojíme pred tým, že ak budeme ten kotol rekonštruovať, tak 

t celé bude musieť zaplatiť mesto zo svojich peňazí, lebo 

v OLe (OLO) na to nie je nasporené naozaj ani euro takmer.  

A z pohľadu tohto naozaj je potom logické, aj aby ten 

zisk bola, bol ďalej používaný pre mesto. Keď ten prvotný 

plán nebol naplnený a mesto bude musieť platiť investície, 

tak je aj logické, aby aj časť toho zisku z OLa (OLO) 

naozaj cho išla na financovanie aktivít mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Záhradník. 

 

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

Ďakujem pekne. 

Tiež by som sa chcel vyjadriť aj ako člen dozornej 

rady. Nechcem opakovať argumenty, ktoré už povedali 

kolegovia. Tiež si myslím, že je veľmi dobrá, dobrá správa 

to, že OLO sa vrátilo do zisku, že sa to táto spoločnosť 

vlastne pod v tomto volebnom období stabilne vrátila do 
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pozitívneho hospodárenia, lebo viete, že v minulosti to tak 

nebolo. 

Ten jeden aspekt samozrejme v zmysle všetkých 

pravidiel jeho hlavný akcionár rozhoduje o použití 

hospodárskeho výsledku. To je úplne legitíme, správne, 

pochopiteľné a hlavný akcionár ako hlavné mesto rozhoduje 

ako sa so ziskom na naloží.  

Ale tiež by som sa prihováral vzhľadom na ten 

technologický dlh, ktorý tam v OLe (OLO) vzniká, a aby sme 

takú debatu o tom, či by nebolo vhodné aspoň časť tých 

zdrojov ako keby nechávať v OLe (OLO), aby sme tú debatu 

zrealizovali, lebo má to aj vplyv na takú vnútornú 

motiváciu toho menežmentu (manažment) a celej tej 

spoločnosti, že oni vlastne pozitívne hospodária, 

vygenerujú zisk a potom na konci dňa, alebo na konci roka 

to celé stiahne hlavné mesto. Viete? A potom v OLe (OLO) sa 

povie, no tak vytvorili sme zisk, ale celé si to zobralo 

hlavné mesto. 

My to samozrejme rozumieme z toho nášho pohľadu. Tak 

taký je život. Ale možno by bolo aj, aj žiadúce, ak by nám 

to rozpočet hlavného mesta dovolil naozaj tam vytvárať 

v tom Rezervnom fonde OLa (OLO) nejaké, nejaké zdroje, 

ktoré sa potom vlastne použijú na, na financovanie tej 

technickej infraštruktúry.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani viceprimátorka Kratochvílová. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja by som len takú krátku poznámku.  

Projekty OLa (OLO) a projekty mesta sú spoločné. 

Mesto má schválenú stratégiu nakladania s odpadovým 

hospodárstvom a samozrejme vie, že to aby sa tieto projekty 

plnili vrátane aj rekonštrukcie spaľovne, bude musieť OLO 

plánovať. Bude mať teda pripravený investičný plán. Čiže 

tam nie je obava o to, a, že tieto projekty nebudú 

financované.  

Teraz vlastne nie len OLO, ale ostatné  mestské 

podniky fungujú trošku v inom nastavení. Mesto naozaj veľmi 

úzko spolupracuje s OLOm (OLO) a platí to aj opačne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu  uznesenia tak, ako je 

uvedené v materiáli, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.7- Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

 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 ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo  

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  
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J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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 ÁNO 

 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 
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spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dohodu o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku 

podnikom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 8 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 
A NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU 
Z HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2020, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
KSP, S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Táňa, poprosím ťa.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno.  

Bod číslo osem, Informácia o riadnej individuálnej 

účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti káespé esero (KSP, s.r.o.). 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Takže rovno poprosím návrhovú komisiu. 

Nech sa páči, pán Lenč.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti káespé (KSP), tak ako je 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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8- Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku 
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z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
 

 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 ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo  

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované 

na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., 

so sídlom Vajnorská uHca 135, 831 04 Bratislava, ICO 35847689: 

1.  Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2020 

2.  Návrh spoločnosti na rozdelenie zisku z hospodárenia 

obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A NÁVRHU NA 
NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM 
ZA ROK 2020, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM 
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: 
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Bod číslo deväť, Informácia o riadnej individuálnej 

účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym 

výsledkom za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 

valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť. 

Takže bez úvodného slova a rovno otváram diskusiu. 

Pán poslanec Jenčík,  

máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja tiež bez nejakých okolkov rovno dám, dávam návrh 

uznesenia vzhľadom na to, že sa bude konať valné 

zhromaždenie. 

Čiže, najprv prečítam návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby na valnom zhromaždení Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, á es (a. s.), ktoré sa uskutoční 

8. 6. 2021 o desiatej vo Vodárenskom múzeu predložil 

a hlasoval za následné úpravy stanov spoločnosti:  

po prvé,  v článku 14 stanov spoločnosti predložil 

doplnenie bodov 14.18.4., ktoré bude znieť: 
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udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle článku 17.1. 

po prekovaní vo Výbore zástupcov akcionárov, 

po druhé, v článku 17.1. sa ruší Stanovisko a 

prerokovanie s výborom zástupcov akcionárov sa vyžaduje na: 

a nahrádza sa slovami: 

Stanovisko prerokovanie s výborom zástupcov 

akcionárov, akcionárov a predchádzajúci súhlas dozornej 

rady sa vyžaduje na 

Krátka dôvodová správa k tomu. 

Poslal som to aj mejlom (mail) teraz pánovi, pánovi 

Malecovi. 

Takáto zmena stanov sa navrhuje z dôvodu ochrany 

záujmov hlavného mesta ako majoritného akcionára 

v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. 

Predchádzajúca navrhovaná zmena stanov umožňovala 

predstavenstvu neobmedzenú možnosť nakladať s majetkom 

spoločnosti bez predchádzajúceho súhlasu kontrolných 

orgánov spoločnosti. A navrhovaná zmena hovorí len 

o prerokovaní a stanovisku, ale nikde nevys nevytvára 

brzdu, alebo protiváhu možnému nesprávnemu konaniu 

predstavenstva.  

Dozorná rada ako obligadórny, obry, ob pardon, 

obligatórny orgán spoločnosti a kontrolný orgán spolič 
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spoločnosti by mala mať možnosť obmedziť predstavenstvu 

uzatvárať nevýhodné zmluvné vzťahy.  

Ďakujem pekne. 

A ešte, pardon, už keď som pris, pri tom, tak to isté 

si myslím aj v spoločnosti o vyplácaní divident os, teda 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť vyplácanie 

dividend mestu. Dlhodobo to hovoríme. Béveeska má obrovský 

investičný dlh a my proste berieme, berieme úplne že do tla 

všetko, všetko do, do eura a dlhé roky za sebou je to, 

podľa môjho, veľmi nesprávny postup. 

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. 

Ja potom poprosím, aby sa vyjadrila pani doktorka 

Ľahká k tomuto návrhu a takisto aj organizačné, alebo je to 

také že bez prípravy a pomerne zásadný materiál. 
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S faktickou teraz poprosím pani doktorku, pani 

poslankyňu Debnárovú. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja som len chcela k tomu povedať, že takto významný 

materiál akože predložiť priamo na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva bez toho, že by sme to všetci videli, 

neviem, že či čakáte celkovú podporu, ja si myslím, že sa 

o tom treba baviť, ale ani keď som to nevidela, tak určite 

by som za to nezahlasovala. Aj keď to vyzerá dobre, čo 

hovoríte, ale určite nie.  

Ďakujem. 

 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vagač. 

Táňa,  

už to zoberiem.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak v prvom rade sa chcem vyjadriť k predrečníkovi, 

lebo my sme dostali materiál informáciu o riadnej 

individuálnej účtovnej uzáv závierke a to, čo on predkladá 

je neprediskutované. Ťažko sa k tomu dá teraz hneď vyjadriť 

a určite nebudem hlasovať za, lebo takúto vec by sme mali 

dostať dopredu a a malo by to prejsť minimálne grémium, 

alebo proste, tými príslušnými orgánmi.  

Ale ja sa chcem vyjadriť k tomu, čo sme dostali.  

My sme dostali materiál, informáciu o riadnej 

individuálnej uzávierke a chcem k tomu povedať toľko, že je 

mi ľúto, ale bolo predstavenie ako pre poslancov, béveeska 
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(BVS) robila takéto predstavenie tohto materiálu, ale 

respektíve ich hospodárskeho výsledku a na to chcem 

povedať, že môžme len gratulovať, že sa podaril takýto zisk 

a ak si dobre pamätám, tak pán riaditeľ uvádzal, že, že 

minulý, v minulom období to boli väčšinou straty a v rádovo 

miliónoch, ak si dobre pamätám mínus tri a pol milióna. 

Dneska sme v zisku v hodnote dve celé šesť milióna a a to 

je, to je naozaj na, na gratuláciu.  

A a tiež zase si poviem, predrečníkovi, že, že o to, 

že kde sa majú tie peniaze použiť. No to je akože niekedy 

až smiešne, že, že tieto peniaze pred tým sa kdesi stratili 

v útrobách bévesky (BVS), respektíve v Infre, a dneska sa 

ten, tá loď otočila. My by sme mali v podstate zatlieskať 

súčasnému vedeniu bévees (BVS), že, že vytvorili takúto 

hodnotu, takýto zisk. To isté platí pre, pre, pre OLO.  

Ale toto sú, toto sú veci, ktorým musíme byť len ako 

radi a a škoda, že, že toho predstavenia, kde sme mohli 

dávať rôzne otázky, tak sa zúčastnilo tak málo poslancov.  

Takže, pre mňa (poznámka: nezrozumiteľné slovo) tento 

materiál, za tento materiál samozrejme zahlasujem. 

A ešte raz chcem poďakovať súčasnému vedeniu, že, že 

dokázali otočiť kormidlo tejto lode a vytvárajú zisk.  
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A samozrejme eee, eee keď si pozriete tú správu, tak 

dávajú sa veci aj do Rezervného fondu. Sú tam rozvojové 

programy. A investuje sa tak, ako sa má. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel reagovať teda. 

Neviem, či, pán kolega, viete, že mesto predkladá na 

valné zhromaždenie aj zmenu stanov. Materiál sa volá zmena 

stanov. A neviem, či bol prerokovaný v mestskom 

zastupiteľstve.  

Čiže, to je jedna vec. 

A druhá vec, ide o to, že Výbor akcionárov zriadilo 

toto vedenie. Jedna vec je Výbor akcionárov, ktorí najprv 

mal súhlasiť so s s prerokovanými materiálmi, ktoré potom 

následne schvaľovalo predstavenstvo. Teraz stačí, aby sa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 173 

k tomu len vyjadrovalo, že sa menia nejaké postupy. Ale 

zároveň minulý, v minulej zmene stanov, teda neviem kedy to 

bolo, v januári, alebo kedy, vypadla kompetencia dozornej 

rady. Akoby sa vyjadrovať k vážnejším dokumentom. 

Čiže, ja si myslím, o nič iné nejde, len aby sa 

k tomu vyjadril vždy Výbor, Výbor akcionárov a dozorná 

rada. Myslím, aj členom dozornej rady by malo na tom 

záležať, aby sa mohli vyjadrovať k materiálom, ktoré. Lebo 

nemôžu sa teraz ani zúčastňovať na, na predstavenstvách.  

Ďakujem. 

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 by som možno len pánovi kolegovi Vagačovi 

pripomenul, že my sme minulý rok ako hlavné mesto 

vynaložili viac ako sedem miliónov na odkúpenie Infry, plus 

ešte sme kvázi v rámci tejto, tejto, tohto obchodu, tohto 

biznisu eee sa zbavili jedného lukratívneho pozemku 

v Ružinove. 
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Takže, ešte bude treba zopár takýchto rokov, aby, aby 

sa nám tá investícia, ktorú sme do, do na do späť prevzatia 

tohto, tohto po podniku Infra, ktorý sme potom teda 

následne zrušili a, a zlúčili s béveeskou (BVS), aby sa nám 

to vrátilo. 

Takže, takýchto rokov s takýmto ziskom nám bude treba 

ešte, ešte zopár.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán hlavný kontrolór,  

nech sa páči. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel v podstate vyjadriť k tejto 

účtovnej závierke z pohľadu, v podstate aj oboznámiť 

poslancov aj so závermi výboru pre audit hlavného mesta, 

kto, ktorý uviedli v správe za rok dvadsať dvadsať takú 

výhradu.  
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Konkrétne v tejto predloženej účtovnej závierke 

v poznámkach v bode osem je uvedená informácia, že 

schválenie audítorskej spoločnosti schválilo valné 

zhromaždenie a schválilo spo spoločnosť pévécé (PwC). Je nu 

nutné povedať, že mesto, hlavné mesto v roku 2019 vykonalo 

verejné obstarávanie na Výbor audito, na výber audítorskej 

spoločnosti, ktorá mala auditovať hlavné mesto a mestské 

podniky. Výsledkom bola uzatvorená rámcová zmluva a k tejto 

rámcovej zmluvy pristúpili niektoré podniky, ale 

nepristúpilo mesto, nepristúpilo k tejto rámcovej zmluve 

METRO a Bratislavská vodárenská spoločnosť.  

Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo dovolím si 

zoš, zošérovať jeden, jeden eee dokument, kde v podstate 

náš výbor pre audit, ktorý zvolilo mestské zastupiteľstvo 

jasne konštatuje, že došlo k neplneniu rámcovej dohody 

a neprišlo k podpisu s audítorskou spoločnosťou zo strany 

bévees (BVS).  

Má to do dopad jeden a možno veľký, že zatiaľ čo 

v roku 2020 náklady na audítorské, na audit a poradenstvo 

boli sedemdesiatjednatisíc, tak v prípade, ak by bola 

uzatvorená zmluva s touto vysúťaženou firmou, ktorú 

vysúťažilo mesto, tak by boli ročné náklady okolo 

dvadsaťtritisíc. 

Čiže, mňa by zaujímalo a reálne by som sa chcel 

spýtať vedenia, prečo odignorovalo tento fakt a uzatvorilo 
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zmluvu s pévécé (PwC) a neuzatvorilo zmluvu o výkon 

audítorských služieb so spoločnosťou, ktorá bola riadne 

vysúťažená hlavným mestom a bola uzatvorená rámcová dohoda?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že poprosím reakciu Veroniky Ľahkej, 

ktorú tu vidím, alebo vedenia beves (BVS) na na tie otázky.  

Asi začneme čím len chcete.  

Veronika, stačí? 

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

podnikov: 

Možno môžem aj ja úplne k tej prvej veci a k návrhu 

pozmeňujúcemu pána poslanca Jenčíka.  

Stanovy a zmena návrhu na zmenu stanov spoločnosti 

nie je predmetom rokovania dnešného mestského 

zastupiteľstva, rokujeme aktuálne o účtovnej závierke. 

Návrh na zmenu stanov bol prerokovaný na predchádzajúcom 

mestskom zastupiteľstve v apríli, kde bola zapracovaná 

vlastne zmena podľa návrhu pána Jenčíka, že sa vlastne 
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zachovalo ustanovenie 12.16 stanov spoločnosti. A takýto 

návrh je vlastne predkladaný predstavenstvu spoločnosti 

bévees (BVS) na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 

toho 8. 6. 

Čiže, zmena stanov, ktorá bola schválená na mestskom 

zastupiteľstve minulý mesiac, bude predkladaná na valné 

zhromaždenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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

podnikov: 

Zároveň teda je to asi skôr otázka na organizačné 

oddelenie, ale ja si myslím, že nie je možné ani v prípade 

bodu, ktorý sa prerokováva účtovná závierka, tam dávať 

pozemeňujúci návrh k stanovám spoločnosti. O tom sa asi 

malo hlasovať v úvode na doplnenie bodu rokovania mestského 

zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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K tomu by som chcel vyjadrenie organizačného tiež. 

Ale zatiaľ poprosím.  

Dobre. S faktic, dokončíme vlastne to kolečko.  

Pán riaditeľ bévees (BVS), reakcia na hlavného 

kontrolóra.  

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

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť: 

Dobrý deň prajem. 

Dámy a páni,  

možno len treba poopraviť dve veci.  

Pán Miškanin jaksik zabudol, že v čase, keď sa 

schvaľoval auditor pre bévees (BVS), tak béveeska (BVS) 

súťažila nie len seba samú, ale aj dve dcérske spoločnosti 

v tom čase existujúce Bioenergy a Infra servisis (Infra 

services). Takže práve z tohto dôvodu reálne náklady na 

audit sú na audit troch spoločností. to znamená, reálne keď 

to zoberiete, dokonca štyroch, pretože individuálne musíte 

odauditovať Bioenergy, Infra servisis (Infra services) a 

bévees (BVS) a ešte musíte urobiť takzvanú konsolidovanú 

účtovnú závierku. 
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Čiže, keď si to zoberiete z hľadiska čisto 

praktického, pán Miškanin a hlavné mesto nám ponúkali audit 

len bévees (BVS) bez konsolidácie a bez dcérskych 

spoločností.  

Zároveň vzhľadom k tomu, že pán Miškanin toto 

otvoril, si dovolím upozorniť, že spoločnosť Akcept audit 

(ACCEPT AUDIT), ktorá bola vysúťažená z pohľadu mesta, bola 

dlhoročným audítorom spoločnosti Infra servisis (Infra 

services) a reálne aj pri nazvime to preberaní menežérskej 

(manažérskej) kontroly v Infra servisis (Infra services) 

v roku 2019, aj pri audítorských už záležitostiach týkajúce 

sa roku 2019 a roku 2020 sme zistili, že nazvime to, tá ich 

profesionalita nebola celkom na úrovni, ktorú by sme 

očakávali pri stomiliónovej spoločnosti v prípade bévees 

(BVS) a týmto pádom sa bévees (BVS) a jej vedenia 

a predstavenstvo rozhodlo, že pôjdeme cestou veľkej 

štvorky. Čiže inými slovami, vysúťažili sme 

prajswoterhouscuprs (PricewaterhouseCoopers) a akcionári 

nie len hlavné mesto, ale aj ostatní akcionári sa s našim 

návrhom stotožnili.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Spomínam tú faktickú pána poslanca Jenčíka.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja by som na pani, pani Ľahkú chcel reagovať. 

No tak po prvé, je to poslanecký návrh a trvám na 

tom, aby sa o ňom hlasovalo.  

A po druhé, tento materiál, ktorý ste predložili, je 

súčasťou materiálov, ktoré sa budú schvaľovať na valnom 

zhromaždení. A takisto môj návrh má byť súčasťou hlasovania 

na valnom zhromaždení. To je všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Organizačné.  

 

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

organizačného oddelenia: 
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Dobre.  

My sme si to tu prešli. A v zásade musím dať za 

pravdu teda pánovi poslancovi, že, že akonáhle teda 

predložil, predložil nejaký pozmeňujúci návrh súvisiaci 

teda aspoň čiastočne s bodom prerokovaným, tak by sa malo 

dať o ňom hlasovať. Teda že ide o v podstate doplnenie 

uznesenia tým pádom.  

Na základe nejakej teda minulej skúsenosti a sme si 

to teda prešli aj s právnym a. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Okej.  

Ďakujem pekne.  

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže máme návrh pána poslanca Ječíka. 

A teda bolo by to doplnenie do uznesenia. Bod A by 

bolo to, čo je pôvodne navrhnuté, berie na vedomie a toto 

by bolo ako bé (B).  
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A teda znie to, že žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby na valnom zhromaždení Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, á es (a. s.), ktoré sa uskutoční 

8. 6. 2021 o desiatej hodine vo Vodárenskom múzeu, 

predložil a hlasoval za následne úpravy stanov spoločnosti: 

Podľa môjho skromného názoru je to mierne zmätočne 

napísané, ale môžeme to nejako učesať.  

Čiže, aby 

po prvé,  v článku 14 spoločnosti predložil doplnenie 

bodu 14.18.4., ktoré bude znieť: 

udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle článku 17.1. 

po prekovaní vo Výbore zástupcov akcionárov, 

po druhé, tu by malo byť, podľa mňa tiež, že aby, teda pán 

primátor niečo urobil,  

čiže, v článku 17.1. aby teda, podľa mňa navrhol zrušenie 

textu: 

Stanovisko a prerokovanie s výborom zástupcov akcionárov sa 

vyžaduje na: 

a to sa má nahradiť tex, novým textom v znení: 

Stanovisko prerokovanie s výborom zástupcov akcionárov a 

predchádzajúci súhlas dozornej rady sa vyžaduje na: 

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:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za dva, proti trinásť, zdržalo sa pätnásť a 

nehlasovalo deväť. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č.9- Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za 

rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
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spoločnosť, a. s. 
 

návrh p. R. Jenčíka – doplnenie časti B do uznesenia 
 

 Prítomní: 39 Áno 2 Nie: 13 Zdržal sa: 15 Nehlasovali: 9 

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

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

R. Lamoš  ZDRŽAL SA J. Mrva NIE 

T. Palkovič  NIE D. Petrovič  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák NIE L. Štasselová NIE 

M. Vagač NIE J. Vallo NIE 

M. Vetrák  M. Vlačiky NIE 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ZDRŽAL SA 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ZDRŽAL SA 

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

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

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

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

T. Korček NIE O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský ZDRŽAL SA S. Svoreňová  

R. Tešovič ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Dobre. Takže keď toto neprešlo, tak potom návrh 

uznesenia ostáva v takej podobe, ako je v materiáli.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením v obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, á es (a. s.), tak ako 

je to uvedené v materiáli ďalej.  

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 tridsať, proti nula, zdržalo sa tri, nehlasovalo 

sedem. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

 

 

po 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9- Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za 

rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s. 
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hlasovanie o pôvodnom znení uznesenia 
 

 Prítomní: 40 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 3 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ZDRŽAL SA M. Kuruc ÁNO 

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

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

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

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský NEHLASOVAL S. Svoreňová NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a 

návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2020, 

ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a. s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované 

valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská 

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

Bratislava, ICO 35850370: 

1.  Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. za rok 2020 
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2.  Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti 

za rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 ŠTATÚT PREDSTAVENSTVA OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 
SPOLOČNOSŤ, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo desať. Štatút predstavenstva 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, á 

es (a.s.). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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 

schvaľuje návrh Štatútu predstavenstva obchodnej 
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spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, á es 

(a.s.), tak ako je uvedené v materiáli. 

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 tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali štyria. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

 
Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.10- Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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 Prítomní: 40 Áno 36 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 ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 

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

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

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

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

Uznesenie  
zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 

48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370. 

koniec poznámky) 

BOD 11 PERSONÁLNE ZMENY V OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI MESTSKÝ PARKOVACÍ 
SYSTÉM, SPOL. S R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ideme ďalej. Bod číslo jedenásť, Personálne zmeny 

v obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, 

spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Igor Polakovič. Pán poslanec Polakovič,  

nech sa páči. 

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

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som bol, ja som bol členom výberovej komisie a, 

a teda po vyhlásení výsledkov výberového konania a teda 

zverejnení tlačovej správy sa ku mne ako aj k viacerým 

poslancom dostali neanonymné referencie, ktoré ma priviedli 

k pochybnostiam, či bol konečný výber našej komisie správny 

a že či sme vybrali vhodného človeka na túto pozíciu.  

Ja nechcem spochybniť výsledok výberového konania, 

ani hlasovanie členov výberovej kom komisie, a to aj 

napriek tomu, že to výberové konanie bolo celkom tesné 

prvého a druhého eee účastníka, alebo prvého a druhého 

navrhovaného delilo, delilo iba jedna celá tri bodu. 

A tiež, že vlastne víťaz tu dostal historicky najmenší 
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priemerný počet bodov z doteraz zo sedemnástich výberových 

konaní na šéfky a šéfov mestských organizácií a firiem.  

No ak by mi tieto referencie boli známe počas 

výberového konania, celkom určite by som aj ja osobne danú 

kandidátku hodnotil úplne inak. O svojich dôvodoch som 

hovoril už na minulotýždňovom híringu a kandidátka ma teda 

svojimi odpoveďami nepresvedčila. Za mňa musím povedať, že 

empéeska (MPS) je kľúčovou spoločnosťou nachádzajúcou sa 

momentálne v kľúčovom čase napĺňa jednu z hlavných priorít 

tohto zastupiteľstva, ktorá je implementácia parkovacej 

politiky.  

A ako člen a predseda dozornej rady Mestského 

parkovacieho systému, poznajúc úlohy, ktoré v týchto dňoch 

a mesiacoch pred sebou spoločnosť aktuálne má, som 

presvedčený, že si v súčasnej situácii nemôžme dovoliť 

takéto riziko. A preto ja osobne som sa rozhodol, že 

nebudem hlasovať za zvolenie žiadneho z navrhovaných 

kandidátov a chcem aj vyzvať kolegyne a kolegov poslancov, 

aby sa výberové konanie zopakovalo niekedy začiatkom 

budúceho roku, keď budú v tejto spoločnosti utrasené veci, 

ktoré na nábeh parkovacej politiky potrebujeme.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ako je 

uvedené v materiáli,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

po A schvaľuje odvolanie magistra Petra Bánovca 

z funkcie riaditeľa a vymenovanie magistry Zuzany 

Jakubcovej do funkcii konateľky obchodnej spoločnosti 

Mestský parkovací systém,  

a po bé (B) poveruje primátora prijať rozhodnutie 

jediného spoločníka obchodnej spoločnosti. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prepáčte, sú tam dve verzie? Jako to je? vie, vedia 

všetci, hej?  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za nula, proti jedna, zdržalo sa tridsaťpäť, 

nehlasovali štyria. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie NEBOLO prijaté  

Bod č. 11- Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Mestský 
parkovací systém, spol. s r.o. 
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 Prítomní: 40 Áno 0 Nie: 1 Zdržal sa: 35 Nehlasovali: 4 

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

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

R. Lamoš  NEHLASOVAL J. Mrva ZDRŽAL SA 

T. Palkovič  ZDRŽAL SA D. Petrovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová ZDRŽAL SA 

M. Vagač ZDRŽAL SA J. Vallo ZDRŽAL SA 

M. Vetrák  M. Vlačiky ZDRŽAL SA 

 

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

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 M. Kuruc ZDRŽAL SA 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

 

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

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

T. Korček ZDRŽAL SA O. Kríž ZDRŽAL SA 

P. Pilinský NIE S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ŽIADOSTÍ O 
 POSKYTNUTIE GRANTU NA ZÁKLADE 
ODPORÚČANÍ ODBORNEJ GRANTOVEJ 
KOMISIE V REVIDOVANEJ VÝZVE PRE 
ORGANIZÁCIE PRACUJÚCE S ĽUĎMI BEZ 
DOMOVA VYHLÁSENEJ V RÁMCI GRANTOVÉHO 
PROGRAMU BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvanásť, Návrh na schválenie 

žiadostí o  poskytnutie grantu na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie v revidovanej výzve pre 

organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vyhlásenej v rámci 

grantového programu Bratislava pre všetkých. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ho 

máte v materiáli. Troška komplikovanejšie, ale v princípe, 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o poskytnutie 

grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
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odporúčaní odbornej grantovej komisie a rozhodnutia 

primátora, tak ako je to uvedené v tej tabuľke ďalej. 

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 tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 12-Návrh na schválenie žiadostí o  poskytnutie 
grantu na základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v 
revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez 
domova vyhlásenej v rámci grantového programu Bratislava 

pre všetkých 
 

 Prítomní: 39 Áno 38 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie žiadostí o  poskytnutie grantu na 

základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v revidovanej 

výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 

vyhlásenej v rámci grantového programu Bratislava pre 

všetkých 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na základe odporúčaní odbornej grantovej komisie 

zo dňa 20. 04. 2021 a rozhodnutia primátora č. 8/2021 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie 

žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez 

domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v rámci grantového programu Bratislava pre 

všetkých v roku 2021 zo dňa 13. 04. 2021 a v ňom odbornou 

komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné 

subjekty v dvoch oblastiach a zároveň schvaľuje presun 

finančných prostriedkov v sume 1 074,50 Eur z 1. oblasti 

výzvy do 2. oblasti výzvy nasledovne: 
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Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s 

ľuďmi bez domova: 

P. 
č. Žiadateľ Názov projektu 

Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 
fCRESŤANIA V 

MESTE 

Potravinová pomoc 

núdznym ľuďom spojená 

s poradenstvom a 

plánovaním krokov ku 

kvaHtativnej zmene 

3 400,00 
Eur 

3 400,00 
Eur 

2 Proti prúdu Silnejšie Proti prúdu 
10 000,00 

Eur 
10 000,00 

Eur 

3 
Divadlo bez 
domova 

Divadlo pre všetkých 
2021 

6 000,00 
Eur 

6 000,00 
Eur 

 

Spolu 

 

19 400,00 
Eur 

19 400,00 
Eur 

 

Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez 

domova: 

P. 
č. Žiadateľ Názov projektu 

Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Vagus 
Ukončovanie 

bezdomovectva a 

prevencia pred stratou 

30 000,00 
Eur 

30 000,00 
Eur 

2 

DEPAUL 

SLOVENSKO, 

nezisková 

organizácia 

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 
Eur 

14 889,00 
Eur 

3 
Občianske 

združenie 

Ubytovanie ako krok k 

zmene vo vylúčených 
19 019,00 

Eur 
19 019,00 

Eur 

4 
Občianske 

združenie 

STOPA 

Ukončime bezdomovectvo 
2021 

17 333,00 
Eur 

8 666,50 
Eur 
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5 
Maltézska 

pomoc 

Teplé obedy pre ľudi bez 

domova v čase pandémie a 
19 000,00 

Eur 0,00 Eur 

6 
Návrat, 

občianske 

združenie 

Bývajme aj ďalej - cesty 
z Kopčian 

8 500,00 
Eur 

8 500,00 
Eur 

 

Spolu 

 
108 741,00 

Eur 
81 074,50 

Eur 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. RAČA, PARC. Č. 17377/1 A PARC. 
Č. 17377/2 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA 
– RAČA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo trinásť.  

Viacerí sa ma pýtate, že kedy dáme obed, asi aby ste 

si vedeli zariadiť veci. Dáme o jednej? Dáme teraz dve 

hodiny ako hlasovacej smršte? A diskute diskutérskej 

smršte? Keď áno, tak dobre. Poďme na to. O jednej obed. 

Dobre? Aby ste sa vedeli zariadiť, kto potreboval vedieť.  
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Čaká nás teda dvojhodinová, dvojhodinový maratón 

diskusií a hlasovaní. Poďme na to.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, 

v katastrálnom území Rača mestskej časti Bratislava – Rača. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

My sme mali na našej školskej a kultúrnej komisie 

prihláseného pracovníka z tohto CVČ, ktorí mali nejaké 

obavy z toho, akým spôsobom bude potom riešené to náhradné 

oplotenie, nakoľko teda tie informácie sme teda úplne 

nemali. Ja by som sa len, a a sľúbili sme mu, že, že teda 

pri pri schvaľovaní tohto materiálu na to upozorníme, aby 

tam teda bola vin-vin situácia pre každého.  

Oni sa tam ako keby obávali, že potom tá, to 

budovanie toho plotu bude mať byť v ich réžii. Prípadne 

ďalšia obava bolo, že aby im to postavenie toho nového 

oplotenia, ak tam teda nejaké oplotenie vôbec  bude, 

znemožňovalo užívanie toho, toho ich majetku. 
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Takže ja by som len chcel na to upozorniť, prípadne 

sa, sa, sa spýtať, ak ste s nimi rokovali, ako bola táto 

vec uzavretá?  

A priznám sa, že keď sme sa o tom bababavili skôr aj 

s pani viceprimátorkou Plavúchovou, tak ja som to pochopil 

tak, že ako keby mestská časť išla zobrať celý ten areál. 

To znamená, aj v rámci toho ooválu, ktorý bol, bol tuším 

budovaný ešte v predchádzajúcom volebnom období. Ale tunák 

je to len vyčlenená nejaká časť pozemku, ktoré teda 

bezprostredne v styku či už s tou Hlinickou ulicou, alebo 

paralelne ako je medzi tým chodníčkom a a teda tým, tým 

samotným lesíkom zo strany od električkovej trate.  

Takže, hovorím, jedna vec je, či tam došlo teda 

k nejakej dohode s s vedením CVČ? A ďalšia vec je teda, že 

v akom režime bude tá, tá športová plocha, ktorá tam teda 

bola budovaná aj s so sponzorských financií, ale teda aj 

s financií samosprávnych a bohužiaľ teda, je väčšinou času 

zavretá a to nie je iba z dôvodu kovidu (covid), ale 

takýmto spôsobom bola ne nevyužívaná aj predtým.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani viceprimátorka Antalová,  

nech sa páči. 
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Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ja možno podám krátke vysvetlenie k situáciu 

okolo zverenia pozemku pri CVČ Hlinická. 

Ak ste si správne všimli, tak v tomto materiáli sa 

zveruje len pozemok, alebo teda vysporiadava len pozemok 

mimo areálu CVČ. To znamená, priestor medzi cestou a plotom 

centra voľného času. Je to taký malý úsek popri, popri 

ulici, pretože táto časť pozemku je v správe hlavného mesta 

a zvyšok areálu má zverené protokolom priamo Centrum 

voľného času a bude sa riešiť samostatne.  

Čo sa týka dohody medzi CVČ a mestskou časťou, tak 

tam prebiehajú intenzívne rokovania za účasti všetkých 

troch strán, teda hlavného mesta, mestskej časti aj centra 

voľného času a hľadajú sa teraz. Akurát to stretnutie 

prebehlo pred dvomi dňami, kde sa hľadá riešenie ako osadiť 

plot a ako urobiť tú revitalizáciu lesíka v za zachovania 

samozrejme podmienok a všetkých (gong) potrieb pre centrum 

voľného času.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani viceprimátorka Zaťoviča, 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som chcela len potvrdiť slová námestníčky 

Plavúchovej. 

Áno, prebiehajú tam intenzívne rokovania. Mám toto 

v gescii a už tam doklepávame len posledné veci, ktoré 

potom budú asi zrejme následne aj v júnovom zastupiteľstve, 

nakoľko sa tam jedná ešte o ďalšie parcely. Vlastne už sa 

len dohaduje vizualizácia možno plotu, lebo bránky medzi 

cévecečkom (CVČ) a týmto parčíkom. 

Ja sa veľmi tomuto teším, že sa to po dlhej dobe 

podarilo a že dôjde to do zdarného konca a naozaj zmizne 

škaredé železné oplotenie a bude tam veľmi pekný parčík, 

tak ako mestská časť má v pláne to urobiť.  

No len toľko k tomu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

A môžem sa teda (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Takže ďalší krok bude odzverenie toho pozemku už čo je teda 

za za plotom vnútri v areáli vrátane toho oválu odzverenie 

CVČ a aj to potom bude následne presunuté pod správu 

mestskej časti?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, Zdenka. 

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

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som len chcela odpovedať. Nie športový areál 

nebude odzverený CVČ, odzverený bude len ten parčík. Len 

teraz tie parcely boli troška ináč sú pomenované a dôjde 

tam k nejakému geometrickému plánu, ale športový areál 

určite nebude odzverovaný centrumu voľného času, to zostáva 

ďalej tam.  
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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 ja by som sa spýtal možno pána riaditeľa 

magistrátu, ktorá alternatíva je odporúčaná, aby sme o nej 

hlasovali?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, Ctibor Košťál, nech sa páči. 

Ctibor? Čo sa stalo? Haló! 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mo možno pani Palušová bude vedieť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ctibor,  

si prihlásený, neviem čo sa deje?  

Dobre. O ktorej alternatíve hlasujeme, je otázka 

návrhovej komisii.  

Mgr. Sláva  Haulíková P a l u š o v á ,    oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Ak môžem, tak myslím, že tam bola schválená tá 

alternatíva číslo jedna a to jedno euro za celý rok na ten 

nájom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Okej.  

Takže ideme hlasovať o alternatíve číslo jedna. 

Upozorňujem, že ide o osobitný zreteľ. A teda návrh 

uznesenia je v materiáli uvedený a je to teda, že  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 213 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom časti pozemku tak ako je to uvedené, v mestskej 

časti Bratislava-Rača s podmienkami a náležitosťami ako je 

uvedené v materiáli. 

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 tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.13- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 17377/2 mestskej časti 

Bratislava – Rača 
 

hlasovanie o alternatíve I 
 

 Prítomní: 38 Áno 38 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  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 215 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 17377/2 mestskej časti 

Bratislava – Rača 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

pism. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obci v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemkov registra ,3“ KN parc. č. 17377/1 - orná pôda vo 

výmere 214 m2 a parc. č. 17377/2- orná pôda vo výmere 30 

m
2
, zapísané na LV č. 400, k. ú. Rača, ktoré v stave 

registra „C“ KN zodpovedajú časti pozemku pare. č. 17377/1 

- ostatná plocha, bez založeného listu vlastníctva, 

mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21 v Bratislave, 

IČO 00304557, za účelom rekultivácie a udržiavania predmetu 

nájmu, ktorý bude užívaný na športové a voľnočasové 

aktivity obyvateľov lokality Krasňany, za nájomné v sume 

1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dni od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „E“ KN 

v Bratislave, k. ú. Rača, pare. č. 17377/1 a pare. č. 

17377/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 pism. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov predkladáme 

z dôvodu plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, 
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ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o 

potreby obyvateľov tejto mestskej časti. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
ZMENY PREDMETU NÁJMU V  ZMLUVE O 
NÁJME POZEMKU Č. 8/2019 ZO DŇA 
30.05.2019, UZATVORENEJ MEDZI 
MESTSKÝMI LESMI V BRATISLAVE AKO 
PRENAJÍMATEĽOM A MATÚŠOM BURIANOM, S 
MIESTOM PODNIKANIA V BRATISLAVE, 
IČO: 45647470 AKO NÁJOMCOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štrnásť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny 

predmetu nájmu v  Zmluve o nájmu pozemku číslo 8/2019 zo 

dňa 30.5.2019, uzatvorenej medzi Mestskými lesmi 

v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom Burianom, 

s miesnym podnik s miestom podnikania v Bratislave ako 

nájomcom. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je 

v materiáli,  

čiže, mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa zmenu predmetu nájmu v zmluve 

uzatvorenej medzi Mestskými lesmi a prenajímateľom Matúšom 

Burianom, tak ako to máte ďalej uvedené aj s podmienkami 

v materiáli. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 
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Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.14-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v  Zmluve o 
nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa 30.05.2019, uzatvorenej 
medzi Mestskými lesmi v Bratislave ako prenajímateľom a 
Matúšom Burianom, s miestom podnikania v Bratislave, IČO: 

45647470 ako nájomcom 
 

 Prítomní: 38 Áno 36 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v  Zmluve o nájme 

pozemku č. 8/2019 zo dňa 30.05.2019, uzatvorenej medzi 

Mestskými lesmi v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom 

Burianom, s miestom podnikania v Bratislave, IČO: 45647470 

ako nájomcom 

Uznesenie  
zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu predmetu 

nájmu v zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa 30. 05. 

2019, uzatvorenej medzí mestskou príspevkovou organizáciou 

Mestské lesy v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom 

Burianom, s miestom podnikania v Bratislave, IC04 5647470, 

ako nájomcom takto: 

text v znení: 

„Hlavné mesto Bratislava je vlastníkom nehnuteľností (v 

ďalšom texte označené spolu ako „predmet nájmu“, alebo aj 

ako „pozemok“): časť o výmere 20 m² v zmysle prílohy 

číslo 1 z pozemku registra C, parc. č. 19188/3 – záhrada 

o výmere 3465 m², ktorý je zapísaný na LV č. 3610, 

katastrálne územie Vinohrady, v podiele 1/1 a ktorý bol 
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zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe 

zverovacieho protokolu č. 118803350100 zo dňa 8. 11. 2001.“ 

sa nahrádza textom v znení: 

„Hlavné mesto Bratislava je vlastníkom nehnuteľností 

(v ďalšom texte označené spolu ako „predmet nájmu“ alebo aj 

ako „pozemok“): časť vo výmere 20 m² v zmysle prílohy číslo 

3 z pozemku registra C, parc. č. 19176/1 – lesný pozemok 

vo výmere 30 3181 m², ktorý je zapísaný na LV č. 3610, 

katastrálne územie Vinohrady, v podiele 1/1, a ktorý bol 

zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe 

zverovacieho protokolu č. 118810910800 zo dňa 

25. 11. 2008.“, 

s podmienkou: 

Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dni od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v 

uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

Navrhovanú zmenu predmetu nájmu na nájom časti pozemku 

registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 

parc. č. 19176/1 vo výmere 20 m2, pre Matúša Buriana ako 

nájomcu pôvodného pozemku v súlade so schváleným uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 161/2019 zo dňa 25. 04. 2019 predkladáme ako prípad 
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hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pism. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov z dôvodu presunu mobilného 

stánku s občerstvením v súlade s nevyhnutnou potrebou 

realizácie náplne činnosti mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave, ako prenajímateľa 

zmluvy o nájme pozemku č. 8/2019, pri zveľaďovaní lesného 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV NA ZIMNOM ŠTADIÓNE, 
HARMINCOVA 2 V BRATISLAVE PRE 
NÁJOMCU BLACK ROSE, S.R.O., JURIGOVO 
NÁMESTIE 436/1, BRATISLAVA AKO 
PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani viceprimátorka Kratochvílová,  

poprosím ťa na chvíľu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 
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I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Bod číslo pätnásť, Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne, Harmincova 2 

v Bratislave pre nájomcu  Blek Rous esero (Black Rose, 

s.r.o.), Jurigovo námestie 436/1, Bratislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Rovno prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu materiálu tak ako je 

predložný v našich materiáloch. 

Čiže, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov 

zimného štadióna pre nájomcu Blek Rous esero (Black Rose, 

s.r.o.) s podmienkami ako je 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: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznes uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.15- Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov 
na Zimnom štadióne, Harmincova 2 v Bratislave pre nájomcu 
Black Rose, s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, Bratislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 
 

 Prítomní: 38 Áno 34 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 
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T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo NEHLASOVAL 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 
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R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne, Harmincova 2 v Bratislave pre nájomcu Black Rose, 

s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, Bratislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových 

priestorov Zimného štadióna, Harmincova 2, Bratislava, vo 

výmere 185,77 m² a časti pozemku vo výmere 54 m² na 

prevádzkovanie vonkajšieho sedenia pre nájomcu Black Rose, 

s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, 841 04 Bratislava, IČO 

45328587, na dobu určitú 1 rok od 01. 06. 2021 do 31. 05. 

2022 za ročné nájomné 16 688,45 Eur bez dane z pridanej 

hodnoty za účelom prevádzkovania reštaurácie a 

pohostinských služieb, bufetu a vonkajšieho sedenia, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV V BUDOVE VÝUKOVÉHO BAZÉNA 
NA PLAVÁRNI PASIENKY, JUNÁCKA 4 V 
BRATISLAVE PRE NÁJOMCU FOND NA 
PODPORU ŠPORTU AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší bod číslo šestnásť je Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni 

Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na 

podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Otváram diskusiu. 
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Pani poslankyňa Debnárová,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som sa len chcela spýtať, že či ten výukový bazén 

v tomto čase ako má schválenú, alebo teda navrhovanú 

nájomnú zmluvu, takže či bol predtým obsadený niekým iným, 

alebo že či mal nejaké, nejaké voľné obdobie medzitým, kým 

bola schválená teda navrhovaná táto zmluva?  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím o reakciu pána riaditeľa STARZu (STARZ). 

Ing. Zlatica   Č e m a n o v á ,     

námestníčka riaditeľa Správy telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

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: 

Alebo?  
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Pani Čemanová,  

nech sa páči.  

Ing. Zlatica   Č e m a n o v á ,     

námestníčka riaditeľa Správy telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

priestory, ktoré prenajímame, boli doteraz voľné. 

Takže, sme tam nemali nikoho.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďak ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto ďalší nie je prihlásený, prosím návrhovú 

komisiu. Pán Lenč. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať nájom nebytových priestorov v 

budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky pre nájomcu 

Fond na podporu športu s náležitosťami, 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 a prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.16- Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v 
budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v 
Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 
 

 Prítomní: 38 Áno 34 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove 

výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v 

Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

nájom nebytových priestorov v budove výukového bazéna v 

Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave vo výmere 50,94 

m² pre nájomcu Fond na podporu športu, Stromová 9, 

Bratislava, za ročnú cenu nájmu 4 075,20 Eur, na dobu 

neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy, za účelom zriadenia 2 

kancelárií 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 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
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nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 
VES, PARC. Č. 490/2 A 490/3, ULICA 
POD ROVNICAMI, MUDR. KATARÍNE 
JANTÁKOVEJ A ING. EMÍLII BRČEKOVEJ 

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, pozemky v katastrálnom území 

Karlova Ves Pod Rovnicami doktorke Kataríne Jantákovej a 

inžinierke Emílii Brčekovej. 

Otváram diskusiu. 

A prosím hneď návrhovú komisiu. 

Nech sa páči, pán Lenč. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Čiže, Mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať ako 

prípad hodný osobitného zreteľa na predaj pozemkov ako sú 

uvedené v materiáli, v katastrálnom území Karlova Ves do 

podielového spoluvlastníctva doktorky Kataríny Jantákovej a 

inžinierky Emílie Brčekovej s podmienkami ako 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 traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

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

Kataríne Jantákovej a Ing. Emílii Brčekovej 
 
 

 Prítomní: 37 Áno 34 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský NEHLASOVAL S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne 

Jantákovej a Ing. Emílii Brčekovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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 pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísaných 

na LV č. 4971, parc. č. 490/2 – záhrady vo výmere 36 m², 

do výlučného vlastníctva Ing. Emílie Brčekovej, bytom 

xxxxxx a parc. č. 490/3 – záhrady vo výmere 26 m², 

do podielového spoluvlastníctva MUDr. Kataríny Jantákovej, 

xxxxxx,podiel 5/26, a Ing. Emílie Brčekovej, bytom 

xxxxxxxxxxx, podiel 21/26, za kúpnu cenu celkove 

12 400,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
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hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní 

od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných 

na LV č. 5556 a č. 5570 – pozemkov priľahlých k predmetu 

predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie 

uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s ich 

nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti 

oplotený, udržiavaný na náklady žiadateliek, tvorí súčasť 

oplotenej záhrady v užívaní žiadateliek, teda skutkový stav 

bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 
VES, PARC. Č. 498/2 A PARC. Č. 
535/46 AKO MAJETKOVOPRÁVNEHO 
USPORIADANIA VZŤAHU K POZEMKU POD 
STAVBOU, ULICA LÍŠČIE ÚDOLIE 

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 ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, pozemok v katastrálnom území 

Karlova Ves, ak ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu 

k pozemku pod stavbou, ulica Líščie údolie. 

Nech sa páči, diskusia. 

A prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže návrh uznesenia máte v materiáli. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území 

Karlova Ves do podielového spoluvlastníctva Michala Homolu, 
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Jána Homolu, Martina Homolu a Antona Homolu s podmienkami 

ako 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 tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.18-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou, ulica Líščie 

údolie 
 

 Prítomní: 37 Áno 33 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský NEHLASOVAL S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou, ulica Líščie 

údolie 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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 predaj 

pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, 

zapísaného na LV č. 4971, parc. č. 498/2 – záhrady vo 

výmere 29 m², 

2. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 535/46 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 1 m² vytvoreného GP č. 47/19 z 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 22338 – ostatné 

plochy vo výmere 10 010 m², k. ú. Karlova Ves, 

zapísaného na LV č. 4971,  
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do podielového spoluvlastníctva Michala Homolu, podiel 1/6, 

Jána Homolu, podiel 1/6, Martina Homolu, podiel 1/6, a 

Antona Homolu, podiel 1/2, všetci bytom xxxxxx, za kúpnu 

cenu celkove 6  000,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kupujúci sa zaväzujú zriadiť bezodplatne na dobu 

neurčitú vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a 

prevádzkovania inžinierskej siete a s tým spojené 

právo vstupu na pozemok registra „C“ KN parc. č. 498/2 

– záhrady vo výmere 29 m², zapísaný na LV č. 4971, k. 

ú. Karlova Ves. V prípade, že kupujúci nezriadia 

uvedené vecné bremeno, toto uznesenie stratí platnosť 

v časti predaja pozemku parc. č. 498/2, k. ú. Karlova 

Ves. 

2. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

3. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako spoluvlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV 
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č. 1673 – pozemkov a stavby rodinného domu priľahlých k 

predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a 

udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s 

ich nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v 

súčasnosti oplotený, udržiavaný na náklady žiadateľov, 

tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateľov, teda 

skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 21768/5, 
SPOLOČNOSTI NA SLAVÍNE S. R. O. 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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 Staré Mesto spoločnosti Na Slavíne. 

Mi to preskočilo? Ale nevadí. Ja to tu nájdem.  
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Mužský hlas: 

Toto bolo (poznámka: nezrozumiteľné slovo) stiahnuté. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Mužský hlas: 

Stiahnuté. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, to bolo stiahnuté. Áno. Tak to čítala som 

devätnástku, ale bola tam dvadsiatka.  
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BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RUSOVCE, PARC. Č. 585/5, 
RASTISLAVOVI LEHOTSKÉMU 

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 raz. Bod číslo dvadsať, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Rusovce Rastislavovi 

Lehotskému. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemku v katastrálnom území Rusovce 

Rastislavovi Lehotskému s podmienkami a náležitosťami ako 

je uvedené v materiáli. 

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, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.20- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Rusovce, parc. č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému 
 

 Prítomní: 38 Áno 35 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   
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik NEHLASOVAL 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Rusovce, parc. č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Rusovce, 

parc. č. 585/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

44 m², LV č. 1779, Rastislavovi Lehotskému, bytom 

xxxxxxxxxxxx, za účelom vybudovania a užívania prejazdu 

na parkovacie stojiská v súvislosti s realizáciou rodinného 

domu a parkovacích stojísk na pozemkoch parc. č. 590/10, 

parc. č. 590/11, parc. č. 590/12, parc. č. 590/13 

a parc. č. 590/15, parc. č. 590/16, parc.č. 590/17, 

parc. č. 590/18, parc. č. 590/19, parc. č. 590/20, 

parc. č. 590/21, parc. č. 590/22, parc. č. 590/23, 

parc. č. 590/24, vo vlastníctve Rastislava Lehotského, 

na dobu neurčitú, za nájomné 4,00 Eur/m²/rok, čo 

predstavuje 176,00 Eur ročne, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN 

v k. ú. Rusovce parc. č. 585/5 vo výmere 44 m², 

Rastislavovi Lehotskému 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 

predkladáme z dôvodu, že pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu rodinného domu a parkovacích stojísk 

na vlastných pozemkoch potrebuje Rastislav Lehotský 

preukázať k časti pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy dotknutej prejazdom k parkovacím stojiskám 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
ROZŠÍRENIA PREDMETU NÁJMU – ČASTI 
POZEMKU  PARC. Č. 2880, K. Ú. 
DÚBRAVKA, A ZNÍŽENIA NÁJOMNÉHO V 
ZMLUVE O NÁJME POZEMKU Č. 08 83 0784 
11 00 ZO DŇA 08. 11. 2011 V ZNENÍ 
DODATKOV, PRE SPOLOČENSTVO KRESŤANOV 
CHRISTIANA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa rozšírenie predmetu nájmu – 

časti v ka v v katastrálnom území Dúbravka, a zníženia 

nájomného v Zmluve o nájme pozemku číslo 08 83 0784 11 00 

zo dňa 8. 11. 2011 v znení dodatkov, pre Spoločenstvo 

kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán poslanec Palkovič. 

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

Tak ak sa k tomu nikto iný neprihlásil, ja by som 

možno len poprosil, aby ten nájomný vzťah vlastne 
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pokračoval za tých podmienok, ktoré tam doteraz majú a teda 

by som dal návrh, aby sme hlasovali o alternatíve dva.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, tak prosím 

návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme hlsovať o návrhu uznesenia ako je 

v materiáli, čiže 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa rozšírenie predmetu nájmu v katastrálnom 

území Dúbravka pre občianske združenie Spoločenstvo 

kresťanov Kristiana (Christiana) v alternatíve dva, tak ako 

navrhol pán poslanec. 

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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

Tým pádom je toto vybavené, hej? Bod dvadsaťjedna, 

pán Lenč?  

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.21- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – časti 

pozemku  parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a zníženia 
nájomného v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo 

dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, pre Spoločenstvo 
kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave 

 
alt. II – p. T.Palkovič 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 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   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – časti pozemku  

parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a zníženia nájomného v 

Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 

2011 v znení dodatkov, pre Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom v Bratislave  

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov rozšírenie 

predmetu nájmu – časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 2880 – zastavané plochy a nádvoria, 

k. ú. Dúbravka, z pôvodnej výmery 760 m² o ďalších 470 m² 

na celkovú výmeru 1 230 m², v zmluve o nájme pozemku 

č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov 

pre žiadateľa občianske združenie Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom Červeňákova 5, Bratislava, 

IČO 31752012, za účelom prevádzkovania detského centra, 

detského klubu a centra voľného času pre deti predškolského 

a školského veku, prijatím dodatku č. 08 83 0784 11 03 

k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 
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zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, za nájomné 

0,50 Eur/m²/ročne (v zmysle rozhodnutia č. 33/2015 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a predbežnej odplaty 

za vecné bremeno, podľa tabuľky 100, položka 191b) 

za rozšírenú časť predmetu nájmu – časť pozemku parc. č. 

2880 vo výmere 470 m², t. z. v sume 235,00 Eur/rok, čo 

predstavuje nájomné v sume 615,00 Eur/rok za celý predmet 

nájmu vrátane rozšírenia – časť pozemku parc. č. 2880 

vo výmere 1 230 m², 

s podmienkou: 

Dodatok č. 08 83 0784 11 03 bude nájomcom podpísaný do 30 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 08 

83 0784 11 03 nebude v tejto lehote podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu a zníženia 

nájomného v zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 

zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov pre žiadateľa 

občianske združenie Spoločenstvo kresťanov Christiana 

so sídlom v Bratislave predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ už 

dlhodobo (od roku 2011) v prenajatých nebytových 
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priestoroch vo výmere 318,30 m² v stavbe so súpis. č.1183 

na Bagarovej 20, k. ú. Dúbravka, a na prenajatej časti 

pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m², k. ú. Dúbravka, 

prevádzkuje detské centrum, detský klub a centrum voľného 

času pre deti predškolského a školského veku. Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo 

uznesením č. 269/2011 z 29. 09. 2011 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov 

vo výmere 318,30 m² v stavbe na Bagarovej 20 v Bratislave, 

k. ú. Dúbravka, a nájom časti pozemku parc. č. 2880 

vo výmere 760 m² v k. ú. Dúbravka, na základe čoho bola 

s nájomcom uzatvorená zmluva o nájme nebytového priestoru 

č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 a zmluva o nájme 

pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 262 

BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
ZMENY PREDMETU NÁJMU ZMLUVY O NÁJME 
Č. 088300691400 V ZNENÍ JEJ 
NESKORŠÍCH DODATKOV UZATVORENEJ S 
 DOPRAVNÝM PODNIKOM BRATISLAVA, 
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, 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 dvadsaťdva, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o 

nájme číslo 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov 

uzatvorenej s  Dopravným podnikom Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme schvaľovať ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zúženie predmetu nájmu v Zmluve uzatvorenej so 

spoločnosťou  Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, tak ako máte uvedené v materiáli. 
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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: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.22- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme 
č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej 
s  Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so 

sídlom v Bratislave 
 

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

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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   

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

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s 

 Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so 

sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zúženie predmetu 

nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej dodatkov 

č. 088300691401 až č. 088300691406, uzatvorenej s obchodnou 

spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 

00492736, o pozemok registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, 
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parc. č. 21752/13 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

136 m², zapísaný na LV č. 1656. 

Navrhovanú zmenu predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenú s 

obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že ide o zúženie predmetu nájmu tejto nájomnej 

zmluvy o pozemok registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 21752/13 vo výmere 136 m², uzatvorením dodatku č. 

088300641407 vzhľadom na to, že pozemok sa nevyužíva v 

súlade s účelom, na ktorý bol prenajatý. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsaťtri, Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Otváram diskusiu. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Pán starosta Hrčka, nevidím vás, ani nepočujem.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

A ja len by som chcel upozorniť, 

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

Že z nejakého, neviem akého dôvodu mám posledných 

pätnásť, dvadsať minút obrovské technické problémy 

s hlasovacím zariadením, pričom wépenka mi nonstop ide, ale 

zariadenie ma permanentne odhlasuje. Musel som reštartovať 

počítač. Napriek tomu pri každom prihlásení ja neviem 

zahlasovať. 

Čiže, neviem kde je problém. v spojení to určite 

nebude. Lebo keby bol problém v spojení, tak by padala 

wépeenka, ale wépenka funguje. Ale aplikácia. Ja som každé 

dve, tri minúty odhlásený. Prihlásim sa, pozerám, 

odhlásený. Nemôžem zahlasovať. Prebieha hlasovanie, 

odhlásený. 

Takže by som poprosil nejakým spôsobom to riešiť, 

lebo potom sa naozaj nemusím zúčastňovať zastupiteľstva, 

kde technicky neviem hlasovať.  

Ďakujem. 

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

Všetci to riešime tak, že to dávame do správy, keď sa 

nám to nepodarí. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ale keď sa mi to nepodarí jedenkrát, tak to chápem, 

to je technický problém. Keď ma 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

desať alebo pätnásť minút nonstop odhlasuje, to neni 

problém, ktorý by bol na akejkoľvek inej strane.  

Čiže, keby to bolo jedenkrát, som ticho a neriešim. 

Ale riešim to pätnástu minútu a naozaj ma to nebaví. 

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. 

Ak to bolo všetko, tak ja len poprosím kolegov, aby 

sa na to pozreli, ak je to v našich silách, aby to dali do 

poriadku. 
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S faktickou pán poslanec, pán starosta Chren,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Janko, 

len otázka, nemáš náhodou šetrič obrazovky? Lebo keď 

sa spustil šetrič, tak toto to robilo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Tak to bola, bol návrh riešenia od pána 

starostu. 

S faktickou pán poslanec Grendel. 

Nech sa páči. 

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

Ja mám iný návrh riešenia, že kedy sa vrátime 

k prezenčnému zastupiteľstvu?  
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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: 

No, na začiatku sme o tom hovorili. Tak všetci dúfame 

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

Žiaľ, nepočul som. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Že už skoro. Tak neviem, či to vyjde aj takto 

náš, že či v júni?  

Aha, do pondelka sa majú vyjadriť kluby. Takže záleží 

to do značnej miery od vás, poslancov.  

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Štasselová s faktickou. 

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

Pripájam sa k Janovi, že asi je problém na strane 

magistrátu, lebo mne tiež posledných pätnásť minút, mne sa 

dá hlasovať, ale s veľkým oneskorením. Musím opakovane 

hlasovať.  
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Čiže, skúste to skontrolovať len pre istotu. 

Ďakujem. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujem.  

Kolegovia sa už tomu venujú. 

Pán starosta Hrčka s faktickou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len na tú odpoveď. Od rána, teda meškal som 

nejakých tridsať minút, priznávam, ale odvtedy sedím 

a absolútne žiadny problém som nemal, normálne som 

hlasoval. Mohol som sa prihlásiť do diskusie, všetko 

a naozaj ten problém je, keď si zoberieme deväť tridsať, 

jedenásť tridsať, tak z dvoch hodín je to posledných 

pätnásť minút. Dovtedy naozaj ani ťuk. Nič som na tom 

počítači nemenil. Som dostatočne počítačovo zdatný na to, 

aby som si vedel niektoré veci skontrolovať.  

Čiže, naozaj ma mrzí. Neotravoval by som s tým, keby 

to nebolo vážne.  

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

A nebola to síce diskusia k bodu dvadsaťtri, ale 

nikto iný sa k bodu dvadsaťtri neprihlásil.  

Tak ja prosím pána Lenča, návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Môžte, môžme o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

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

 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

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

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD 24 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ZA ÚČELOM 
REALIZÁCIE PARKOVACEJ POLITIKY V 
HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVE V 
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PILOTNEJ ZÓNE MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

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 dvadsaťštyri, Zmluva o spolupráci za účelom 

realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči. 

Je to bez diskusie.  

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci za účelom realizácie 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v 

pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
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Môžete 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 tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem. 

 

 

 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  
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Bod č. 24- Zmluva o spolupráci za účelom realizácie 
parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v 
pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

 Prítomní: 38 Áno 35 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej 

politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej 

politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ŠTANDARDIZOVANEJ 
DOHODY O SPOLUPRÁCI PROJEKTU 
“BAUM_CITYREGION: PRÍPRAVA 
INŠTITUCIONALIZÁCIE REGIÓNU 
BRATISLAVA – OKOLIE” PROGRAMU 
INTERREG VA SK-AT MEDZI HLAVNÝM 
MESTOM SR BRATISLAVA A RAKÚSKYMI 
PARTNERMI NÖ. REGIONAL A 
REGIONALMANAGEMENT BURGENLAND 

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 dvadsaťpäť, Návrh na schválenie 

štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu baum 

sityregion (baum_cityregion): príprava inštitucionalizácie 

regiónu Bratislava – okolie, programu INTERREG VA SK-AT 

medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

a rakúskymi partnermi Regional a Regionalmanagement Burgel 

Burgenland. 

Bez diskusie tiež sme si odsúhlasili, ale otváram 

diskusiu. 

Pardon. Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu, nech sa páči. 
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Pán Lenč,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme schvaľovať dohodu o spolupráci medzi 

hlavným mestom SR Bratislavy NÖ. Regional a 

Regionalmanagement Burgenland v rámci projektu baum 

sityregion (baum_cityregion), príprava inštitucionalizácie 

regiónu Bratislava, okolie spolufinancovaného v rámci 

programu o spolupráce Interreg V-A Slovenskej republiky –

Rakúsko 2014 až 2020. 

Nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

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

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.25-Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody 
o spolupráci projektu “baum_cityregion: príprava 

inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” programu 
INTERREG VA SK-AT medzi hlavným mestom SR Bratislava 
a rakúskymi partnermi NÖ. Regionala Regionalmanagement 

Burgenland 
 

 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 ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody o spolupráci 

projektu “baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie 

regiónu Bratislava – okolie” programu INTERREG VA SK-AT 
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medzi hlavným mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi 

NÖ. Regionala Regionalmanagement Burgenland 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dohodu o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou, 

NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland v rámci 

projektu baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie 

regiónu Bratislava – okolie spolufinancovaného v rámci 

Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – 

Rakúsko 2014 – 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA 
PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
NA ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU, 
ODBOJÁROV 9 V BRATISLAVE NA OBCHODNÉ 
ÚČELY 

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 dvadsaťšesť, Návrh na schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave na obchodné účely. Na obchodné účely. 

Otváram diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme schvaľovať podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu s podmienkami tak, ako sú uvedené 

v materiáli. 

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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 26- Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na 
obchodné účely 

 

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

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

M. Debnárová  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 ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský NEHLASOVAL S. Svoreňová  
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R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom časti nebytových priestorov na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné účely 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti 

nebytových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

Odbojárov 9 v Bratislave, na obchodné účely vo výmere 81,30 

m², súpis. č. stavby 1295, parc. č. 15142/1, k. ú. 

Bratislava-Nové Mesto, podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú, s 

podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu 
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle 

zákona SNR č. I38/I99I Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa § 281 zákona č. 5I3/I99I Zb. Obchodného 

zákonníka v znení 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 na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na 

obchodné účely 

za nasledovných súťažných podmienok: 

4.  Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislava 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 

zastúpená: Rastislavom Križanom, PhD., riaditeľom 

IČO: 00179663 

5.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Prenájom časti nebytových priestorov na I. nadzemnom 

podlaží Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave, k. ti. Nové Mesto, pare. č. I5I42/I, súpisné 

číslo stavby 1295, zapísané na EV č. 1516, vo výmere 81,30 

m2. 
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6.  Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno: Ing. Jana Bublincová, STARZ, Junácka 4, 831 04 

Bratislava, Telefón: 02/44 373 200 

E-mail: bublincova@starz.sk 

7.  Doba nájmu: 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

8.  Účel nájmu: 

Obchodné účely (predajňa, kaviareň, espresá, bistrá). 

9.  Výška nájomného: 

Minimálna výška ročného nájomného je 150,00 Eur/m2/rok bez 

dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa bude účtovať daň z 

pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. K 

nájomnému sa budú účtovať služby spojené s nájmom. 

10.  Podmienky účasti v súťaži: 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby - podnikatelia a 

právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní 

návrhu vyhlasovateľovi: 

1. Identifikácia záujemcu - u právnickej osoby: obchodné 

meno, sídlo, IČO, 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. 
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2.  Čestné vyhlásenie záujemcu: 

- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v 

ust. § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí 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 dozorného orgánu nie 

je osoba uvedená v ust. § 9a ods. 6 zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 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, 
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3.  Zloženie finančnej zábezpeky 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 

33333, 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. 

5.  Obsah súťažného návrhu: 

1.  Ponuka výšky nájomného v Eur/m^/rok plochy nebytového 

priestoru. 

2.  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v 

súťaži podľa hodu 7. 

3.  Zloženie finančnej zábezpeky. 
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4.  Termín obhliadky 

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 

nájmu s vedúcim ZŠ O. Nepelu Mgr. Milanom Mičuchom, PhD., 

na telefónnom čísle 0911/433 007. 

5.  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 04.06.2021 najneskôr do 

18.06.2021 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 označením: 

„OVS - Zimný štadión O. Nepelu - obchodný priestor - 

NEOTVÁRAŤ“ 

Náklady na predkladanie súťažných návrhov znáša záujemca. 

6.  Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 

1. Najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m2/rok 

2. V prípade, že budú doručené dva a viac rovnakých 

súťažných návrhov s najvyššou cenou, víťaz bude určený 

elektronickou aukciou. 
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3.  Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie 

zmluvy: 

1.  Obálky s návrhmi sa hudú otvárať a návrhy sa budú 

vyhodnocovať do 15 dní po skončení obchodnej verejnej 

súťaže. Vyhodnocovanie súťažných návrhov je neverejné. 

2.  O výsledku obchodnej verejnej súťaže (návrh sa 

prijíma/návrh sa odmieta), ako aj o jeho prípadnom 

zrušení budú záujemcovia písomne upovedomení. 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude 

upovedomený písomne najneskôr v lehote 15 dní od 

zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva o nájme bude 

uzatvorená do 60 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

3.  Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené na 

úradnej tabuli STARZu a na internetovej stránke 

www.starz.sk najneskôr do 25.06.2021 

4.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo: 

1.  Kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O 

zrušení súťaže hudú navrhovatelia, ktorí podali 

návrhy, písomne upovedomení. 

2. Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu víťazného 

súťažného návrhu. 

3. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
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4. V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z 

hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 

5. uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z 

obchodnej verejnej súťaže. 

6. Opakovanie súťaže v náhradnom termíne 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 

internetovej stránke www.starz.sk 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA 
PRENÁJOM STÁNKOV A PRISLÚCHAJÚCEHO 
VONKAJŠIEHO SEDENIA V AREÁLI ZDRAVIA 
ZLATÉ PIESKY 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: 
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Bod číslo dvadsaťsedem, Návrh na schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov 

a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia 

Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho 

občerstvenia. 

Otváram diskusiu. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno. Takže schvaľujeme podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho 

sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky s tými podmienkami, 

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.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021________________________________________________ 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 27- Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho 

sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom 
poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 

 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

___________________________________________________________ 

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

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v 

Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb 

rýchleho občerstvenia 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov a 

prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté 

piesky, k. ú. Trnávka, parc. č. 4358/1, podľa ust. § 9a 

ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 

neurčitú za účelom poskytovania služieb rýchleho 

občerstvenia s podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej 

verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto 

uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona SNR 

č. I38/I99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 

zákona č. 5I3/I99I Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov týmto 

 

v y h l a s u j e  

obchodnú verejnú súťaž o víťazný návrh na uzatvorenie 

zmluvy na prenájom stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho 

sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom 

poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1.  Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 
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Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislava 

Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 

zastúpená: Eadislavom Križanom, PhD., riaditeľom 

IČO: 00179663 

2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Prenájom stánkov rýchleho občerstvenia v Areáli zdravia 

Zlaté piesky. Senecká cesta 2, Bratislava, k. ú Trnávka, 

parc. č. 4358/1, EV č. I. 

a)  stánok č. I6a o výmere 33 m2 a časti pozemku na 

vonkajšie sedenie - terasu o výmere 27 m2 

b)  dva (2) stánky spolu o výmere 36 m2 a časti pozemku 

na vonkajšie sedenie - terasu o výmere 115 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 od účinnosti zmluvy na dobu 

neurčitú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

5.  Účel nájmu: 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia počas prevádzky 

kúpaliska . 
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6.  Výška nájomného: 

1. Predajný stánok - 150,00 Eur/m2/rok bez dane z 

pridanej hodnoty. 

a)  za stánok č. I6a o výmere 33 m2 je stanovené 

minimálne nájomné vo výške 4 950,00 Eur bez dane z 

pridanej hodnoty 

b)  za dva (2) stánky o výmere 36,00 m2 je stanovené 

minimálne nájomné vo výške 5 400,00 Eur bez dane 

z pridanej hodnoty 

Nájomné za letnú sezónu 2021 bude vypočítané 

alikvotné odo dňa účinnosti zmluvy. 

K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty 

v zmysle platných právnych predpisov. 

2. Vonkajšie sedenie k stánku - 0,10 eur/m2/deň bez dane 

z pridanej hodnoty. Minimálne nájomné za sezónu od 

15.05. - 15.09. (124 dní) je nasledovné: a) za 

vonkajšie sedenie - terasu o výmere 27 m^ pri stánku 

16a je stanovené vo výške 334,80 Eur/sezónu bez dane z 

pridanej hodnoty h) za vonkajšie sedenie - terasu o 

výmere 115,00 m2 pri dvoch stánkoch je stanovené vo 

výške 1 426,00 Eur/sezónu bez dane z pridanej hodnoty. 

Minimálne nájomné spolu za stánok č. 16a a vonkajšie 

sedenie k stánku je stanovené vo výške 5 284,80 Eur bez 

dane z pridanej hodnoty. 
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Minimálne nájomné za dva (2) stánky a vonkajšie sedenie k 

stánkom je stanovené vo výške 6 826,00 Eur bez dane z 

pridanej hodnoty. Nájomné za letnú sezónu 2021 bude 

vypočítané alikvotné odo dňa účinnosti zmluvy. 

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, za údržbu a pravidelné 

odborné prehliadky trafostanice, elektrorozvodov a 

rozvodných skríň. 

 

7. Podmienky účasti v súťaži: 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osohy - podnikatelia a 

právnické osohy. Každý účastník súťaže predloží pri podaní 

návrhu vyhlasovateľovi: 

1.  Identifikácia záujemcu - u právnickej osohy: obchodné 

meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia, osoba 

oprávnená konať, bankové spojenie, telefónne číslo a  

e-mail, u fyzickej osohy - podnikateľa: meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa 

miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, 

IČO, DIČ, bankové spojenie, telefónne číslo a e-mail. 

2.  Čestné vyhlásenie záujemcu: 
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- u fyzickej osohy, že nie je osobou uvedenou v 

ust. § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí 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 osohy, že jej zakladateľom, 

vlastníkom obchodného podielu, štatutámym 

orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom 

riadiaceho, výkonného alebo dozomého orgánu nie 

je osoba uvedená v ust. § 9a ods. 6 zákona SNR 

č. 138/1991 Zh. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, 

- čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá 

záväzky voči hlavnému mestu SR Bratisiava, voči 

STARZ, voči príslušnému daňovému úradu, 

sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej 

poisťovni, nie je v likvidácii, v konkurze ani v 

reštmkturaiizácii a nie je voči nemu vedené 

žiadne exekučné konanie, 

3.  Zloženie finančnej zábezpeky na účet Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

SR Bratislavy vedený vo Fio banke, a.s., číslo účtu 

SK97 8330 0000 0025 0191 4109, variabilný symbol 

22222, vo výške 1 000,00 Eur. O prevode zábezpeky 
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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. 

 

8.  Obsah súťažného návrhu: 

1.  Ponuka výšky nájomného v Eur/m2/rok za predajný 

stánok 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 
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Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 

nájmu s vedúcim AZ Zlaté piesky Ing. Marianom Birom na 

telefónnom čísle 02/44 257 018. 

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 04.06.2021.najneskôr do 

18.06.2021 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 označením: 

„OVS - Prenájom stánku rýchleho občerstvenia č. 16a a 

vonkajšieho sedenia v AZ Zlaté piesky - NEOTVÁRAŤ, alebo 

“OVS - Prenájom 2 stánkov rýchleho občerstvenia a 

vonkajšieho sedenia v AZ Zlaté piesky - NEOTVÁRAŤ“ 

Náklady na predkladanie súťažných návrhov znáša záujemca. 

11.  Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 

1. Najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m2/rok za predajný 

stánok a najvyššie ponúkané nájomné v Eur/m2/deň za 

vonkajšie sedenie spolu 
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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 

uzatvorenie zmluvy: 

1. Obálky s návrhmi sa budú otvárať a návrhy sa budú 

vyhodnocovať do 15 dní po skončení obchodnej verejnej 

súťaže. Vyhodnocovanie súťažných návrhov je neverejné. 

2.  O výsledku obchodnej verejnej súťaže (návrh sa 

prijíma/návrh sa odmieta), ako aj o jeho prípadnom 

zrušení budú záujemcovia písomne upovedomení. 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude 

upovedomený písomne najneskôr v lehote 15 dní od 

zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva o nájme bude 

uzatvorená do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

3.  Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené na 

úradnej tabuli STARZu a na internetovej stránke 

www.starz.sk najneskôr do 25.06.2021 

13.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo: 

1. Kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O 

zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali 

návrhy, písomne upovedomení. 
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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 termíne 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 internetovej 

stránke www.starz.sk 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
ZVEREJNENIA ZÁMERU NA PONUKOVÉ 
KONANIE NA PRENÁJOM ČASTI POZEMKOV V 
AREÁLI ZDRAVIA ZLATÉ PIESKY A 
KÚPALÍSK ROSNIČKA, DELFÍN, LAMAČ, 
RAČA, KRASŇANY A TEHELNÉ POLE NA 
LETNÚ SEZÓNU 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsaťosem, Návrh na schválenie podmienok 

zverenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti 

pozemkov v ade, v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk 

Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na 

letnú se sezónu. 

Otváram diskusiu. 

Návrhová komisia,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Čiže, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podmienky zverejnenia zámeru na ponukové konanie 

na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, 

kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné 
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pole na letnú sezónu za podmienok, ako je 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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 28-Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru 
na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli 
zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, 

Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 
 

 Prítomní: 38 Áno 36 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer NEHLASOVAL Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na 

ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli 

zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, 

Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podmienky zverejnenia zámeru na ponukové konanie na 

prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a 

kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné 

pole na letnú sezónu podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 v 

spojení s § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

formou priameho nájmu na: 

1. ambulantný predaj, prípadne iný účel, 

2. umiestnenie športových zariadení alebo detských 

atrakcií, 

s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú uzatvorené podľa schválených podmienok 

zverejnenia zámeru, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu 

tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu 

Podmienky zverejnenia zámeru - Krátkodobý nájom 

pozemku 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislavy (ďalej len „vyhlasovateľ“) v zmysle 

ust. § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 v spojení s ust. § 9a 

ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zh. o majetku obcí uverejňuje 
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svoj zámer prenajať časť pozemkov v Areáli zdravia Zlaté 

piesky (parc. č. 4358/1, k. ú. Trnávka), na Kúpalisku 

Delfín (pare. č. 9382/1, k. ú. Nivy), na Kúpalisku Rosnička 

(parc. č. 2417/1, k. ú. Dúhravka), na Kúpalisku Lamač 

(parc.č. 1749/1, k. ú. Lamač), na Kúpalisku Rača (parc. č. 

141/1, k. ú. Rača), na Kúpalisku Krasňany (parc. č. 

1516/12, k. ú. Rača) a na Kúpalisku Tehelné pole (parc. č. 

11279/3, k. ú. Nové Mesto) formou priameho nájmu. 

V. Účel nájmu pozemkov: 

1. ambulantný predaj, prípadne iný účel, 

2. umiestnenie športových zariadení alebo detských 

atrakcií 

VI. Obsah ponuky záujemcu o nájom: 

1. Cenová ponuka obsahujúca minimálne: cenu za m2/deň, 

požadovanú výmeru nájmu, lokalizáciu a vizuál predaja 

(ktorý musí byť v súlade s Manuálom pre osadzovanie a 

posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore 

hlavného mesta prijatým dňa 31.03.2016), dobu nájmu, 

účel nájmu a presný sortiment predaja/služieb 

2. Identifikácia záujemcu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, 

IČ DPR, registrácia, osoba oprávnená konať, telefónne 

číslo a e-mail. 
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VII. Minimálna cena nájmu: 

1. Za nájom pozemku na ambulantný predaj alebo iný účel 

nájmu: 1,99 Eur/m2/deň bez dane z pridanej hodnoty; k 

cene nájmu bude vyhlasovateľ účtovať daň z pridanej 

hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 

2. Za nájom pozemku na umiestnenie športových zariadení, 

alebo detských atrakcií: 0,33 Eur/ m2/deň bez dane z 

pridanej hodnoty; k cene nájmu bude vyhlasovateľ 

účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 

právnych predpisov. 

VIII. Prekladanie ponúk: 

1. Záujemcovia o nájom môžu svoje písomné ponuky doručiť 

osobne, alebo prostredníctvom pošty (rozhodujúci je 

deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi) v 

lehote najneskôr do 18.06.2021, do 12.00 hod. na 

adresu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 

Bratislava v zalepenej obálke s označením:  

- „Ponuka na nájom pozemku n a - AZ Zlaté piesky - 

NEOTVÁRAŤ“, 

alebo 

- „Ponuka na nájom pozemku n a - LK Rosnička - 

NEOTVÁRAŤ“, 

alebo 
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- „Ponuka na nájom pozemku n a - LK Delfín - 

NEOTVÁRAŤ“, alebo  

- „Ponuka na nájom pozemku na - LK Lamač - 

NEOTVARAT“, alebo 

- „Ponuka na nájom pozemku n a - LK Rača - 

NEOTVÁRAŤ“, alebo  

- „Ponuka na nájom pozemku n a - LK Krasňany - 

NEOTVARAT“, 

alebo 

- „Ponuka na nájom pozemku n a - LK Tehelné pole - 

NEOTVÁRAŤ“. 

2. Náklady na ponuku znáša záujemca. 

V. Kontakty: 

1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Ing. Jana Bublincová, 

Telefón: 02/44 373 200, 0911/769000, E-mail: 

bublincová® starz.sk 

2. Kontakt na obhliadku: vedúci strediska/kúpaliska 

VI. Kritériá hodnotenia ponúk: 

1. Výška ponúkaného nájomného za m2/deň. 

VII. Postup pri uzatváraní nájomnej zmluvy: 

1. Záujemcovia, ktorých ponuky budú spĺňať podmienky 

tohto zámeru, budú vyzvaní na rokovanie s 
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vyhlasovateľom ohľadom lokalizácie a vizuálu 

predaja (tak aby tento bol v súlade s Manuálom pre 

osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo 

verejnom priestore hlavného mesta prijatým dňa 

31.03.2016), požadovaných služieb spojených s 

nájmom a doby nájmu, pričom záujemca na základe 

tohto rokovania môže zmeniť alebo doplniť svoju 

ponuku. Rokovanie so záujemcami bude v poradí podľa 

ponúknutej ceny za prenájom a to od najvyššej po 

najnižšiu. 

2. Zmluvy na krátkodobý nájom vypracované 

vyhlasovateľom budú uzatvorené na dobu určitú s 

dĺžkou podľa dohody so záujemcom, najdlhšie do 

konca letnej sezóny. 

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú 

zmluvu aj s viacerými vyhranými záujemcami pre 

jednotlivé kúpaliska, ak to bude z kapacitných 

dôvodov konkrétneho kúpaliska, alebo areálu možné. 

VIII. Ďalšie informácie: 

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie 

kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky 

predložené ponuky. 
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2. O výsledku ponukového konania (ponuka sa prijíma/ 

ponuka sa odmieta), ako aj o jeho prípadnom zrušení 

hudú záujemcovia písomne upovedomení. 

3. Opakovanie ponukového konania v prípade 

nepredloženia ponúk 

4. Výsledky ponukového konania hudú uverejnené na 

intemetovej stránke www.starz.sk najneskôr do 

25.06.2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCOV 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV O ODPUSTENIE 
NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S 2. VLNOU 
PANDÉMIE COVID-19 V SPRÁVE 
TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 
ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dvadsaťdeväť, Návrh na riešenie žiadostí nájomcov 

nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti 
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s 2. vlnou pandémie KOVID 19 (COVID-19) v Správe 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Otváram diskusiu. 

A rovno prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje  

odpustenie nájomného vo výške päťdesiat percent nájomcom, 

ktorí sú vypeno vymenovaní v bodoch 1.1 a 1.2 a odpustenie 

nájomného vo výške  sto percent, ktoré sú tam v tom ďalšom 

odseku a odpustenie sankcií, ktoré sú v odseku tri. Podľa 

materiálu, ktorý máte predložný.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.29-Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou 
pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 Prítomní: 37 Áno 35 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  
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J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej   

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov 

o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie 

COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. 1. odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle zákona 

č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov za 2. vlnu pandémie COVID-19, 

 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za 

obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov, 

s nárokom na dotáciu na nájomné, uvedeným v 

tabuľke č. 1, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za 

obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov z 

ceny nájomného zníženého o 5 % v prípadoch, keď sú 

v cene nájomného zahrnuté služby spojené s nájmom, 
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s nárokom na dotáciu na nájomné, uvedeným v 

tabuľke č. 2, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

1a. Mestská príspevková organizácia Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy neeviduje 

voči žiadateľovi žiadnu pohľadávku k 30. 09. 2020. 

1b. Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy 

za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, resp. 

ich uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia 

výzvy na ich úhradu; 

2. odpustenie nájomného vo výške 100 % nájomcom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorí užívajú 

priestory v obmedzenom režime z dôvodu pokračovania 

obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19, poklesom 

tržieb a uzatvorením prevádzky zimného štadióna z 

prevádzkových a technických dôvodov, uvedeným v 

tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

2a Mestská príspevková organizácia Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy neeviduje 

voči žiadateľovi žiadnu pohľadávku k 30. 09. 2020. 

2b Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy 

za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, resp. 

ich uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia 

výzvy na ich úhradu; 

3. odpustenie sankcií – zmluvnej pokuty nájomcom, ktorí 

požiadali o odpustenie v súvislosti s platobnou 

neschopnosťou spôsobenou pandémiou COVID-19, uvedeným 

v tabuľke č. 4, ktorá je prílohou tohto uznesenia. 
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Príloha k uzneseniu  
 

For. 
č. Nájomca Výmera v m2 Číslo 

nájomnej 
zmluvy 

Doba 
nájmu Účel nájmu Dátum 

doručenia 
žiadosti 

Ročné nájomné 

v € bez DPH 

Platby za 

služby za rok v 

€ bez DPH 

Mesačné 

nájomné v € 

bez DPH 

Platba za 

služby za 

mesiac v € 

bez DPH 

Obdobie 
sťaženého 
užívania 

Odpustené podľa 

vzorca MH v € bez 

DPH 
Predmet nájmu : Nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, pare. č. 15142/1, súpisné číslo 1295, zapísané na LV č. 1516, k.ú. Bratislava-Nové Mesto 

1. Café Zimák, s.r.o. 81,30 10/2011 29.4.2011-28.2.2021 kaviareň 22.4.2021 20 331,35 8 181,20 1 694,28 682,60 15.10.2020-28.2.2021 3 868,61 
2. VD Hostels, s.r.o. 41,00 11/2011 2.5.2011-28.2.2022 bufet Ceco 22.4.2021 6 433,24 5 768,40 536,10 480,70 15.10.2020-30.4.2021 1 769,13 
3. Nectar Land, s.r.o. 132,20 12/2011 29.4.2011-28.2.2022 piváreň, reštaurácia 22.4.2021 34 914,75 18 847,20 2 909,56 1 570,60 15.10.2020-30.4.2021 9 601,55 
4. JANKOVICH SK, s.r.o. 91,20 13/2011 29.4.2011-28.2.2022 zmrzlina, kaviareň 23.4.2021 25 110,62 11 311,20 2 092,55 942,60 15.10.2020-30.4.2021 6 905,38 
5. UNITY SK, s.r.o. 106,40 15/2011 1.7.2011-30.4.2021 

predajňa športových a hokejových 

potrieb 
26.4.2021 13 685,38 2 030,40 1 140,45 169,20 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 304,12 2 299,89 

6. 
Samuel Petráš 5,97 63/2011 1.11.2011-doba neurč. brusiareň a požičovňa korčuli 26.4.2021 501,22 

261,60 
41,77 

21,80 24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 

11,14 
84,22 

7. TJI, s.r.o. 37,56 5/2014 1.10.2014-10.3.2021 bufet (ZŠ O.N. hala E)  
3 852,39 2 529,00 428,05 281,00 15.10.2020-28.2.2021 977,36 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Zimnom štadióne Harmincova v Bratislave, pare. č. 2753/10, súpisné číslo 3211, zapísané na LV č. 1, k.ú. Bratislava-Dúbravka 
8. black Rose, s.r.o. | 185,7v| 31/201o| 1.7.2010-31.5.202l|reštaurácia, bufet, zimná záhrada | 23.4.202l| 10 380,6o| podľa skut.l 865,05| 0,Oo| 15.10.2020-30.4.202l| 2 854,63 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Plavárni Pasienky v Bratislave, pare. č. 15123/10, súpisné číslo 3077, zapísané na LV č. 5876, k.ú. Bratislava-Nové Mesto 
9. Andrea Nagyová 37,61 42/2001 1.10.2001-doba neurč. kaderníctvo 23.4.2021 3 323,95 243,60 277,00 20,30 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 

88,64 
670,34 

10. 
Adnan Eljezi-ALADIN 32,56 9/2010 1.5.2010-doba neurč. rýchle občerstvenie, zmrzlina 26.4.2021 3 847,76 954,00 320,65 79,50 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 

102,60 
775,95 

11. M - GASTRO, s.r.o. 392,26 5/2012 16.6.2012-31.12.2030 reštaurácia, kaviareň 23.4.2021 26 542,82 2 511,60 2 211,90 209,30 15.10.2020-30.4.2021 7 299,27 
12. 

Ing. Robert Csóka 31,30 2/2013 1.3.2013-doba neurč. predajňa športového tovaru 8.3.2021 6 545,16 829,92 545,43 69,16 
24.10.-8.11.2020 

19.12.2020-18.4.2021 174,53 1 319,90 
13. Slov.plav.marketingová, s.r.o. 81,43 10/2015 1.10.2015-doba neurč. predajňa športových potrieb 

26.1.2021 
5 519,09 

286,20 
459,93 23,85 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 

122,65 
927,51 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Plavárni Pasienky v Bratislave, pare. č. 15123/14, súpisné číslo 2951, zapísané na LV č. 5876, k.ú. Bratislava-Nové Mesto 
14. BOOND MODE, s.r.o. 45,30 13/2008 1.3.2008-doba neurč. predajňa odevov 26.4.2021 5 341,59 1 055,40 445,14 87,95 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 

118.70 
897.70 

15. Zdenka Kulašíková 
12,00 

10/2009 1.5.2009-doba neurč. kaderníctvo 28.4.2021 1 192,06 633,60 99,34 52,80 
24.10.-8.11.2020 

19.12.2020-18.4.2021 
31,79 

240,39 
16. STARFIT plus, s.r.o. 463,70 258/2017 1.12.2017-30.11.2027 fitnes 26.4.2021 19 383,19 144,00 1 615,27 12,00 15.10.2020-30.4.2021 5 330,36 

Predmet nájmu : Nebytové priestory v budove Sauny a Kúpaliska Delfín, Ružová dolina 18 v Bratislave, pare. č. 9382/19, súpisné číslo 614, zapísané na LV č. 961, k.ú. Nivy 
17. Edita Konečná 34,36 3/2001 1.1.2001-doba neurč. kaderníctvo 23.4.2021 2 716,07 414,00 226,34 34,50 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-18.4.2021 

72,43 
547,73 

18. Zamiro, s.r.o. 416,63 79/2008 1.1.2009-doba neurč. reštaurácia 26.4.2021 21 494,97 podľa skut. 1 791,25 0,00 15.10.2020-30.4.2021 5 911,09 
19. Dušan Šoltés 4,00 17/2013 15.10.2013-doba neurč. masáže 23.4.2021 234,07 91,05 31,21 12,14 

24.10.-8.11.2020 
19.12.2020-30.4.2021 

9,98 
82,99 

Predmet nájmu : Nebytové priestory v Športovej hale na Harmincovej ul. č. 3 v Bratislave, pare. č. 2751, zapísané na LV č. 1, k.ú. Dúbravka 
20. IFITNESSCITY, s.r.o. | 293,68| 37/2007| 1.6.2007-dobaneurč.|fitnes | 26.4.202l| 5 574,44| 200,4o| 464,54| 16,7o| 15.10.2020-30.4.202l| 1 839,54 

spolu: 55 240,12 

Príloha č. 1 k návrhu uznesenia mestskej rady 
Tabuľka č. 1 - nebytové priestory zatvorené resp. v obmedzenom režime - dotácia z MH SR 
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For. 
č. Nájomca Výmera v 

m2 
Číslo 

nájomnej 
zmluvy 

Doba 
nájmu Účel nájmu Dátum 

doručenia 
žiadosti 

Ročné 
nájomné 

v € bez DPH 

Platby za služby 

za rok 
v € bez DPH 

Mesačné 

nájomné v 
€ bez DPH 

Platba za 

služby za 

mesiac v € 

bez DPH 

Obdobie 
sťaženého 
užívania 

Odpustené podľa 

vzorca MH v € bez 

DPH 
Predmet nájmu : Nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, pare. č. 15142/1,15141/21, súpisné číslo 1295, zapísané na LV č. 1516 , k.ú. Bratislava-Nové Mesto 

1. HC Slovan BA-mládež 535,80 217/2016 1.8.2016-doba neurč. šatne 28.4.2021 12 859,20 v cene N 1 071,60 0,00 19.12.2020-30.4.2021 2 256,53 
2. Jumpins Joe 79,19 107/2020 1.8.2020-doba neurč. šatne 27.4.2021 1 821,60 v cene N 151,80 0,00 19.12.2020-30.4.2021 319,60 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Zimnom štadióne Harmincova v Bratislave, pare. č. 2753/10, súpisné číslo 3211, zapísané na LV č. 1, k.ú. Bratislava-Dúbravka 
  

3. HOBA Bratislava 442,56 145/2019 1.8.2019-31.5.2022 šatne 27.4.2021 5 413,52 v cene N 531,07 0,00 19.12.2020-30.4.2021 1 118,21 
           

spolu: 3 694,34 
 
 
 
 

Zľava 
STARZu 

Por. 
č. Nájomca Výmera v m2 Číslo 

nájomnej 
zmluvy 

Doba 
nájmu Účel nájmu Dátum 

doručenia 
žiadosti 

Ročné nájomné 

v € bez DPH 

Platby za 

služby za rok 

v€bez DPH 

Mesačné 

nájomné v € 

bez DPH 

Platba za 

služby za 

mesiac v € bez 

DPH 

Obdobie 
sťaženého 
užívania v € bez DPH v % 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 83 1 04 Bratislava, pare. č. 15142/1, 15141/21, súpisné číslo 1295, zapísané na LV č. 1516, k.ú. Bratislava-Nové Mesto 
1. 

TJI, s.r.o. 37,56 5/2014 1.10.2014-10.3.2021 bufet (ZŠ O.N. hala II)  3 852,39 2 529,00 428,05 
281,00 1.10.-14.10.2020 

1.3.-10.3.2021 
199,75 
142,68 

100% 
100% 

spolu: 342,43 
 
 
 

Por. 
č. 

Nájomca Výmera y m^ 
Číslo 

nájomnej 
zmluvy 

Doba 
nájmu 

Účel nájmu Dátum 
doručenia 
žiadosti 

Ročné nájomné 

y € bez DPH 

Mesačné 

nájomné v € 

bez DPH 

Suma odpustených sankcií 

(zmluvná pokuta) 
v€ 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepeiu, Odbojárov 9, 831 04 Bratisiava, pare. č. 15142/1, súpisné čísio 1295, zapísané na LV č. 1516, k.ú. Bratisiava-Nové Mesto 
1. Café Zimák, s.r.o. 81,30 10/2011 29.4.20II-28.2.202I kaviareň 22.4.2021 20 331,35 I 694,28 266,71 
2. VD Hostels, s.r.o. 41,00 11/20II 2.5.2011-28.2.2022 bufet Ceco 22.4.2021 6 433,24 536,10 393,52 
3. Nectar Land, s.r.o. 132,20 12/2011 29.4.2011-28.2.2022 piváreň,reštaurácia 22.4.2021 34 914,75 2 909,56 2 004,32 
4. UNITY SK, s.r.o. 106,40 15/2011 I.7.20II-30.4.202I predajňa šport.a hok.potrieb 26.4.2021 13 685,38 I 140,45 172,28 
5. Jumping Joe 1800,00 107/2020 I.8.2020-doba neurč. ľadová plocha 7.2.2021 30 000,00 3 000,00 23,12 

Predmet nájmu : Nebytové priestory na Piavárni Pasienky v Bratisiave, pare. č. 15123/10, súpisné čísio 3077, zapísané na LV č. 5876, k.ú. Bratisiava-Nové Mesto 
 

6. M - GASTRO, s.r.o. 392,26 5/2012 I6.6.20I2-31.12.2030 reštaurácia, kaviareň 23.4.2021 26 542,82 2 211,90 97,33 
Predmet nájmu : Nebytové priestory na Piavárni Pasienky v Bratisiave, pare. č. 15123/14, súpisné čísio 2951, zapísané na LV č. 5876, k.ú. Bratisiava-Nové Mesto 

 

7. STARFIT plus, s.r.o. 463,70 258/2017 I.I2.20I7-30.II.2027 fitnes 26.4.2021 19 383,19 I 615,27 408,03 
        

spoiu: 3 365,31 

koniec poznámky) 

 
Tabuľka č. 2 - nebytové priestory s odpočtom 5 % z nájomného 

Tabuľka č. 3 - nebytové priestory zatvorené resp. v obmedzenom režime - zľava STARZu 

Tabuľka č. 4 - odpustenie sankcií 
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BOD 30 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCOV 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV O 
ODPUSTENIE  NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S 
PANDÉMIOU COVID-19 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsať, Návrh na riešenie žiadostí 

nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie  

nájomného v súvislosti s pandémiou KOVID 19 (COVID-19). 

Nech sa páči, diskusia. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno.  

Takže budeme schvaľovať odpustenie nájomného vo výške 

päťdesiat percent podľa toho komplikovaného uznesenia, 

ktoré máte pred sebou. 

Nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 329 

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 tridsaťsedem poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.30- Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov o odpustenie  nájomného v súvislosti 

s pandémiou Covid-19 
 

 Prítomní: 38 Áno 37 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 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

koniec poznámky)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 331 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a 

pozemkov o odpustenie  nájomného v súvislosti s pandémiou 

Covid-19 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. Odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle zákona č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zneni 

neskorších predpisov: 

 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boH 

zatvorené alebo boH v obmedzenom režime za obdobie 

sťaženého užívania nebytových priestorov počas 2. 

vhy pandémie, uvedeným v tabuľke č. 1, ktorá je 

prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

  Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné 

mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 

30. 09. 2020. 

  Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 
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nájmu, alebo ich ubradili/ubradia v lehote 

15 dni od doručenia oznámenia o odpustení 

nájomného. 

 Žiadatelia v prípade platných nájomných 

zmlúv ťormou dodatku pristúpia k novým 

zmluvným podmienkam v lehote 15 dni od 

doručenia oznámenia o odpustení nájomného s 

výnimkou tých žiadateľov, ktorí už ťormou 

dodatku pristúpili k novým zmluvným 

podmienkam; 

 nájomcom nebytových priestorov, ktorými sú 

neziskové organizácie, občianske združenia, kuMme 

inštitúcie, školy a ostatné subjekty vykonávajúce 

činnosť vo verejnom záujme, ktoré boH zatvorené 

alebo boH v obmedzenom režime za obdobie sťaženého 

užívania počas 2. vhy pandémie, uvedeným v tabuľke 

č. 2, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

  Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné 

mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 

30. 09. 2020. 

  Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 
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nájmu, alebo ich ubradili/ubradia v lehote 

15 dni od doručenia oznámenia o odpustení 

nájomného; 

 nájomcom pozemkov určených na šport uvedeným v 

tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto uznesenia, s 

podmienkami: 

  Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné 

mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 30. 

09. 2020. 

  Žiadatelia počas trvania obmedzení platili 

zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu, alebo ich uhradili/uhradia v lehote 15 dni 

od doručenia oznámenia o odpustení nájomného. 

2.  Odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 

18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 

mesta SR Bratislavy nájomcom nebytových priestorov, 

ktoré boH zatvorené alebo boH v obmedzenom režime za 

obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov, s 

ktorými bola uzatvorená nájomná zmluva s účinnosťou 

neskôr ako 01. 08. 2020, uvedeným v tabuľke č. 4, 

ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 
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  Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné mesto 

SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku dňu 30. 09. 

2020. 

  Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy 

za služby spojené s uživanim predmetu nájmu, alebo 

ich uhradili/uhradia v lehote 15 dni od doručenia 

oznámenia o odpustení nájomného. 

  Žiadatelia v prípade platných nájomných zmlúv 

formou dodatku pristúpia k novým zmluvným 

podmienkam v lehote 15 dni od doručenia oznámenia 

o odpustení nájomného. 

3. Neodpustenie nájomného nájomcom pozemkov pod stavbami 

uvedeným v tabuľke č. 5, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia. 
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por.č. nájomca predmet nájmu 
číslo nájomnej 

zmluvy/účinnosť účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

zálohy 
za 
služby/r 
ok 

neuhradené 

zálohy za 

služby 

neuhradené 

platby za 

nájomné ročné 
nájomné mesačné 

nájomné 
obdobie sťaženého 

užívania 

odpustené 

podľa vzorca 

Ministerstva 

hospodárstva 

1. DONET, s. r. o. 

NP vo výmere 156,55 m2 
nachádzajúce sa na 
prízemí v objekte na 
Bielej 6, súpis. č. 419, k. 
ú. Staré Mesto na 
pozemku pare. č. 21 

07 83 0523 12 
00/13.9.2012 

predajňa tovaru a 
výrobkov 26.3.2021 3494,40 1747,20 3472,27 4876,80 406,40 19.12.2020- 18.4.2021 819,57 

2. Marke shop s. r. o. 

nebytový priestor č. 1.43. 
vo výmere 47,26 m2 v 
podchode na Hodžovom 
námestí 

07 83 0001 19 01/ 
27.6.2019 

predajňa dámskeho a 
pánskeho textilu a ich 

módnych doplnkov 15.3.2021 1000,00 0,00 0,00 10990,00 915,83 19.12.2020- 18.4.2021 1846,9 

3. KATO s.r.o. 

nebytové priestory spolu 
výmere 77,52 m2 v 
Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto na Laurinskej č. 7, 
v objekte súp. č. 100136 
na pare. č. 4, LV č. 1656 

07 83 0133 06 00/ 
22.3.2006 predaiňa obuvi 8.4.2021 622,38 4149,20 3472,27 12955,40 1079,62 19.12.2020- 18.4.2021 2177,23 

4. Funki Punki s. r. o. 

vo výmere 55,64 m2 
nachádzajúci sa v telese 
stavby podchodu 
Patrónka v Bratislave, k. 
ú. Karlova Ves na 
pozemku pare. č. 2630/1 

07 83 0340 14 00/ 
30.10.2014 bistro - paiacinkáreň 15.4.2021 0,00 0,00 0,00 3376,64 281,39 19.12.2020-30.4.2021 623,73 

 spolu 5 467,43 
   

 

príloha č. 1 k uzneseniu iľka č. 1 NP zatvorené a v obmedzenom režime 
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Tabuľka č.2 NO, DZ, Kl, Školy príloha č. 2 k uzneseniu 

 

Tabuľka č.2 NO, DZ, Kl, Školy            príloha č. 2 k uzneseniu 

por.č. nájomca predmet nájmu 
číslo nájomnej 
zmluvy/účinnosť účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

zálohy za 
služby 

neuhradené 
zálohy za 
služby 

neuhradené 
platby za 
nájomné 

ročné 
nájomné 

mesačné 
nájomné 

obdobie 
sťaženého 
užívania 

odpustené 
podľa vzorca 
Ministerstva 
hospodárstva 

1. 
DC Ihrisko 
Včielka 

stavba - nebytový priestor 
vo výmere 170,50m2 

postavej na pozemku pare. 
č. 

12612/7 a časť pozemku 
12612/8 0 výmere 372 
m2, k. ú. Nové Mesto 

078310491700/ 
20.12.2017 

Interiérový detský park a 
priľahlý pozemok za účelom 
vykonávania športových a 

vzdelávacích aktivít 
zameraných na rozvoj 

psychomotoriky zdravých a 
postihnutých detí 18.3.2021 0,00 0,00 0,00 1763,48 146,96 

15.10.2020- 
30.4.2021 484,97 

2. Inklúzla , o.z. 

stavba - nebytový priestor 
vo výmere 103,12m^ v 

stavbe so supls.č.1183 na 
Bagarovej ul.č.20 v 

Bratislave , k.ú.Dúbravka 
078303061900/ 

12.6.2019 rehabilitačné stredisko 24.2.2021 2260,60 0,00 128,64 1029,16 85,76 
1.1.2021- 
30.4.2021 171,52 

3. 

Box klub 
Boxer 
Dúbravka 

nebytový priestor vo 
výmere 195,85 m2 v 
stavbe s. č. 1188 na 
Batkovej ulici č. 2 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka 
78309470600/ 
16.12.2006 

prevádzkovanie úponových 
športov, loptových športov, 

aeróbnych športov a 
posilňovne. 21.4.2021 4202,40 0,00 0,00 2087,64 173,97 

15.10.2020- 
30.4.2021 

574,07 
           spolu 1230,56 
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Tabuľka č.3 pozemky na šport príloha č. 3 k uzneseniu 

Por.č. Nájomca účel nájmu 

dátum 
doručenia 
žiadosti 

predmet žiadosti - 
odpustenie 
nájomného 

ročné 
nájomné 

ené 
nájomné 

k 
30.9.202 

0 
mesačné 
nájomné 

obdobie 
sťaženého 
užívania 

predpokladané 
odpustené 
nájomné 

1. 

DRÁŽDIAK ŠPORT 

s.r.o. 

vybudovanie a 

prevádzkovanie 

športového areálu 1.4.2021 
Žiadosť 0 zľavu na 

nájomnom 5335,56 0,00 444,63 
19.12.2020- 

31.12.2020 

 

     

5436,93 0,00 453,07 
1.1.2021- 
30.4.2021 1002,45 

2. 

Telovýchovná 
jednota Slavoj 
Ovsište športový areál 4.5.2021 

žiadosť 0 zľavu na 
nájomnom 4041,00 0,00 336,75 

19.12.2020- 
30.4.2020 746,44 

 
spolu 1748,89 
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Tabuľka č.4 NP bez dotácie          príloha č. 4 k uzneseniu 

por.č. nájomca predmet nájmu 

číslo nájomnej 
zmluvy/účinno 
st’ účel nájmu 

dátum doručenia 
žiadosti 

záloha za 
služby 

neuhradené 
zálohy za 
služby 

neuhradené 
platby za 
nájomné ročné 

nájomné mesačné 
nájomné 

predmet 
žiadosti/obdobie 
sťaženého užívania 

snrra ----------  
odpusteného 
alebo 
zníženého 
nájomného 

1. Ing. Miloš Soják 

NP vo výmere 309,4m^ v 
stavbe so súpis č. 1188 
na Batkovej č.2 v 
Bratislave , k. ú Dúbravka 0783057420/ 

16.9.2020 športová činnosť 20.4.2021 0,00 0,00 

 

765,7 76,57 

15.10.2020-30.4.2021 

240,8 

2. ŠEVT a.s. 

NP č. 1.45 vo 
výmere93,71m^ v 
podchode na Hodžovom 
nám., k.ú. Staré Mesto, 
par.č.21550/1, 
21550/2,21550/4 078302592000/ 

05.10.2020 

Maloobchodná 
predajňa s 
kancelárskymi 
potrebami a tlačivami 23.2.2021 0,00 0,00 0,00 33800 2816,66 

od 19.12.2020 do 
18.4.2021 

5680,26 
 spolu 5921,06 
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Tabuľka č.5 Neodpustenie nájomného - pozemky príloha č. 5 k uzneseniu 

 

Por.č. Nájomca 
číslo nájomnej zmluvy/ 

účinnosť účel nájmu 
predmet žiadosti - odpustenie 

nájomného 
ročné 
nájomné 

neuhradené 

nájomné k 

30.9.2020 
mesačné 
nájomné obdobie sťaženého užívania 

predpokladané 

odpustené nájomné

1. Jozef Duchoň 
0893018808/ 
7.10.1993 

pozemok pod stavbou, v 

ktorej nájomca vlastní 

NP odpustenie nájomného 762,13 600,05 63,51 
Od 19.12.2020 do 

18.4.2021 

5305,32 1326,28 442,11 
19.12.2020 do 
31.12.2020 

2. ALMATEX, s.r.o. 

88303390700/ 
18.6.2007 

pozemok pod stavbou, v 

ktorej nájomca vlastní 

NP 
odpustenie nájomného 5406,11 0,00 450,5 1.1.2021 - 18.4.2021 

 
spolu 

 

koniec poznámky) 
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BOD 31 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY          Č. 754/2021 
ZO DŇA 18. 02. 2021, KTORÝM BOLO 
SCHVÁLENÉ ODPUSTENIE NÁJOMNÉHO VO 
VÝŠKE        50 % NÁJOMCOM 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, KTORÉ BOLI 
ZATVORENÉ ALEBO BOLI V OBMEDZENOM 
REŽIME ZA OBDOBIE SŤAŽENÉHO UŽÍVANIA 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV POČAS 2. VLNY 
PANDÉMIE 

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 zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy číslo 754/2021 zo dňa 18. 2. 2021, 

ktorým bolo schválené odpustenie nájomného vo výške 50 

percent nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli 

zatvorené alebo, tridsaťjedna, alebo boli v obmedzenom 

režime za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov 

počas 2. vlny pandémie. 

Nech sa páči, diskusia. 

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Dobre. 

Takže budeme hlasovať o schválení zmeny uznesenia 

mestského zastupiteľstva, tak ako to máte v materiáli. ale 

organizačné ma upozornilo, že sa tam zmenilo niečo 

v tabuľke, takže to by ste mali mať tiež pred sebou. Čiže, 

s tou zmenenou tabuľkou. 

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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 342 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 31-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy          č. 754/2021 zo dňa 

18. 02. 2021, ktorým bolo schválené odpustenie nájomného vo 
výške        50 % nájomcom nebytových priestorov, ktoré 
boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za obdobie 
sťaženého užívania nebytových priestorov počas 2. vlny 

pandémie 
 

 Prítomní: 38 Áno 36 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy          č. 754/2021 zo dňa 

18. 02. 2021, ktorým bolo schválené odpustenie nájomného vo 

výške        50 % nájomcom nebytových priestorov, ktoré 

boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za obdobie 

sťaženého užívania nebytových priestorov počas 2. vlny 

pandémie 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 754/2021 zo dňa 18. 02. 2021 v časti príloh 

takto: 

1. príloha uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 754/2021 zo dňa 18. 02. 2021 

označená ako Tabuľka č. 1 – NP zatvorené a v 

obmedzenom režime, sa nahrádza prílohou tohto 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy označenou ako Tabuľka č. 1 NP zatvorené a v 

obmedzenom režime, 

2. príloha uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 754/2021 zo dňa 18. 02. 2021 

označená ako Tabuľka č. 2 – NO, OZ, KI, Školy, sa 

nahrádza prílohou tohto uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy označenou 

ako Tabuľka č. 2 – NO, OZ, KI, Školy. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA PREDAJ  POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 
15585/2 POD STAVBOU VO VLASTNÍCTVE 
ŽIADATEĽA, V CELOSTI DO VÝLUČNÉHO 
VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI TRENDLINE, 
S.R.O., 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 tridsaťdva, Návrh na predaj  v katastrálnom 

území Ružinov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, v 

celosti do výlučného vlastníctva spoločnosti Trenlajn esero 

(TRENDLINE, s.r.o.), Bratislava. 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o schválení predaja 

novovytvoreného pozemku v katastrálnom úž území do 

výlučného vlastníctva spoločnosti Trendlajn (TRENDLINE) za 

podmienok ako je uvedené v materiáli. 

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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.32- Návrh na predaj  pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa, v celosti do výlučného vlastníctva spoločnosti 
TRENDLINE, s.r.o., Bratislava 

 

 Prítomní: 38 Áno 36 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 ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  
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R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj  pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, v celosti 

do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., 

Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Ružinov, parc. č. 15585/2 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 607 m², oddeleného podľa GP č. 005/2020 

od pozemkov registra „E“ KN parc. č. 15574/500, LV č. 8090, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

parc. č. 15575, LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, parc. č. 15586, LV č. 7868, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, v celosti, do výlučného 

vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., Gagarinova 7/A, 
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Bratislava, IČO 35862432, za kúpnu cenu 280,09 Eur/m², 

celkove za 607 m² je kúpna cena 170 014,63 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 33 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU - TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA 
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA ONDREJA NEPELU, 
DO SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 
ORGANIZÁCIE SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH 
A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ 

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 tridsaťtri, Návrh na zverenie nehnuteľného 

majetku - technického zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení. 

Otváram diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Tak budeme hlasovať o schválení zverenia nehnuteľného 

majetku - technického zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu, ktoré máte vymenované v návrhu, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení. 

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 tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.33- Návrh na zverenie nehnuteľného majetku - 
technického zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení 

 

 Prítomní: 37 Áno 36 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 
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T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  
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R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku - technického 

zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie nehnuteľného majetku – technického zhodnotenia 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktoré hlavné mesto SR 

Bratislava nadobudlo na základe zmluvy o vysporiadaní 

zhodnotenia cudzieho majetku zo dňa 16. 12. 2019, uzavretej 

so Slovenským zväzom ľadového hokeja (ďalej len „zmluva"), 

ktoré je špecifikované v bode 3.1. zmluvy: 

- mantinely a sklá v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

ktoré majú zodpovedať pravidlám IIHF, v obstarávacej 

cene 200 944,00 Eur, 

- mantinely s komponentami pre úpravu hráčskych 

striedačiek v obstarávacej cene 17 924,00 Eur, 
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- podlahové gumy v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v 

obstarávacej cene 161 293,36 Eur, 

- kabeláž pre internet a WIFI vo všetkých priestoroch 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu v obstarávacej cene 75 

815,15 Eur, 

- rozvádzač powerlock v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v 

obstarávacej cene 15 246,37 Eur,  

do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, Bratislava, IČO 

00179663, za účelom usporiadania nehnuteľného majetku – 

technického zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

ktoré je súčasťou zimného štadióna Ondreja Nepelu. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

BOD 33A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
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PARC. Č. 21350/1-5,NÁMESTIE T. G. 
MASARYKA, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz áno, bod číslo tridsaťtri A, Návrh na zverenie 

pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, Námestie Tomáša 

Garrigueka Masaryka, do správy mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto. 

Otváram diskusiu. 

Bez diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o uznesení, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje odňatie nehnuteľného majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy, kto, ktorý je vymenovaný 

v materiáli do správy organizácie Generálny investor 

Bratislavy a zverenie pozemkov, ktoré sú tu vymenované do 

správy Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

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

Hlásim sa, že som za, ale nejde mi zariadenie 

hlasovacie. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

Dám to do četu (chat) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujeme. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 

(poznámka: poslankyňa Z.Aufrichtová chcela hlasovať 

za, ale nešlo jej hlasovacie zariadenie) 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 33A-Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21350/1-5,Námestie T. G. Masaryka, do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 Prítomní: 37 Áno 35 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 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 
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M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

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 

 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21350/1-5,Námestie T. G. Masaryka, do správy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. Odňatie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy podľa § 6 ods. 1 písm. b) bod 5 všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

zo správy mestskej organizácie Generálny investor 

Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO 

00698393, pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 21350/2 – 

ostatné plochy vo výmere 238 m², parc. č. 21350/3 – 

ostatné plochy vo výmere 18 m², parc. č. 21350/4 – 

ostatné plochy vo výmere 17 m², parc. č. 21350/5 – 

ostatné plochy vo výmere 34 m², LV č. 1656, k. ú. 

Staré Mesto, spolu so zeleňou, spevnenými plochami a 

pomníkom československej štátnosti skladajúceho sa 

z priestorovej pamätnej tabule s textom „28. októbra 

1918 vznikla Československá republika vlasť dvoch 
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bratských národov Čechov a Slovákov“, zo zníženého 

pylónu od autorov prof. akad. soch. Bohumila Kafku, 

prof. akad. soch. Jozefa Poruboviča a Ing. arch Ivana 

Salaya a z plastiky T. G. Masaryka od Ladislava 

Šalouna, nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 21350/2, k. ú. Staré Mesto, 

s podmienkou: 

Protokol o odňatí správy bude mestskou organizáciou 

Generálny investor Bratislavy podpísaný do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že protokol o odňatí správy 

v tejto lehote nebude mestskou organizáciou Generálny 

investor Bratislavy podpísaný, toto uznesenie stratí 

platnosť; 

2. Zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21350/1 – ostatné plochy vo výmere 148 m², 

parc. č. 21350/2 – ostatné plochy vo výmere 238 m², 

parc. č. 21350/3 – ostatné plochy vo výmere 18 m², 

parc. č. 21350/4 – ostatné plochy vo výmere 17 m², 

parc. č. 21350/5 – ostatné plochy vo výmere 34 m², LV 

č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

nachádzajúcich sa pred budovou Slovenského národného 

múzea na Námestí T. G. Masaryka v Bratislave, spolu so 

zeleňou, spevnenými plochami a pomníkom 

československej štátnosti skladajúceho sa z 
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priestorovej pamätnej tabule s textom „28. októbra 

1918 vznikla Československá republika vlasť dvoch 

bratských národov Čechov a Slovákov“, zo zníženého 

pylónu od autorov prof. akad. soch. Bohumila Kafku, 

prof. akad. soch. Jozefa Poruboviča a Ing. arch Ivana 

Salaya a z plastiky T. G. Masaryka od Ladislava 

Šalouna, nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 21350/2, k. ú. Staré Mesto, do správy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, za účelom 

revitalizácie námestia, zabezpečenia skvalitnenia 

čistoty a poriadku na dotknutom námestí a zjednotenia 

starostlivosti a údržby verejného priestranstva v 

danej lokalite, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedený účel, je 

povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 60 dní odo 

dňa účinnosti protokolu o odňatí správy podľa bodu 1 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 362 

tohto uznesenia, inak uznesenie v bode 2 stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 34 NÁVRH NA ZMENU ÚČELU NEHNUTEĽNOSTI V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, STAVBY SO 
SÚPIS. Č. 1464 NA POZEMKU PARC. Č. 
15272/3, ZVERENEJ DO SPRÁVY MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťštyri, Návrh na zmenu účelu 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Ružinov zverenej do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Otváram diskusiu. 

Bez diskusie.  

Nech sa páči, pán Lenč. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 363 

Budeme schvaľovať zmenu účelu využitia stavby 

zverejne do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov za 

podmienok ako je 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 tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 34- Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, 
k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku parc. č. 

15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-
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Ružinov 
 

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

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová ÁNO 

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku parc. č. 

15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu účelu využitia stavby so súpis. č. 1464 na 

Tomášikovej 25 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 15272/3, zapísanom na LV č. 1201, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverenej 

protokolom č. 118404069700 zo dňa 29. 09. 1997, do správy 

mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 
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IČO 00603155, z účelového využitia na knižnično-informačné 

služby na zriadenie materskej školy, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej 

časti Bratislava-Ružinov v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná 

predmet uznesenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej 

správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

3. Dodatok k protokolu č. 118404069700 o zverení majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

zo dňa 29. 09. 1997 bude mestskou časťou Bratislava-

Ružinov podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 35 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O 
ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA PRÁVA 
STAVBY NA POZEMOK V BRATISLAVE, 
K. Ú. NIVY, PARC. Č. 21844/2, V 
PROSPECH SPOLOČNOSTI DISCOVERY 
RESIDENCE 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 tridsaťpäť, Návrh na schválenie zmluvy o 

zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok 

v katastrálnom území Nivy,  

(poznámka: nejaký nezrozumiteľný hovor sa pletie do 

hovoru predsedajúcej) 

Prosím mikrofón si vypnite niekto.  

V katastrálnom území Nivy, parcelné číslo 21844/2 

v prospech spoločnosti Diskovery Rezidens esero (Discovery 

Residence, s. r. o.) so sídlom v Bratislave. 

(poznámka: znovu počuť nejaký nezrozumiteľný hovor) 

Ja len poprosím, aby ste si skontrolovali, či máte 

vypnuté mikrofóny.  

Aha, už je to v poriadku. Ďakujem veľmi pekne. 
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Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať zriadenie vecného bremena práva 

stavby vjazdu a výjazdov na novovytvorených pozemkov vo 

vlastníctve spoločnosti Diskovery Rezidens (Discovery 

Residence) za podmienok ako 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.) 

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

Mne sa nedá prihlásiť, hoci mám pripojenie, takže 

budem písať stále tuná. 

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: 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti dvaja, zdržal sa 

jeden a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

Ďakujem. 

(poznámka: poslankyňa L. Štasselová oznámila, že jej 

nejde prihlásiť sa, tak bude písať do chatu svoje 

hlasovanie) 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 

 Prítomní: 35 Áno 29 Nie: 2 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 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NIE  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka   J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský NEHLASOVAL S. Svoreňová  

R. Tešovič ZDRŽAL SA 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena práva 

stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 

21844/2, v prospech spoločnosti Discovery Residence s.r.o., 

so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdov a výjazdov 

na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Nivy, 

parc. č. 21844/129 – ostatná plocha vo výmere 14 m², parc. 

č. 21844/131 – ostatná plocha vo výmere 20 m² a parc. č. 

21844/133 – ostatná plocha vo výmere 17 m², ktoré vznikli 

na základe GP č. 0711/2020 na oddelenie pozemkov parc. č. 

9360/63, parc. č. 9360/64, parc. č. 9360/65, parc. č. 

9360/66, parc. č. 9360/67, 9360/68 a parc. č. 21844/128, 

parc. č. 21844/129, parc. č. 21844/130, parc. č. 21844/131, 

parc. č. 21844/132, parc. č. 21844/133, 21844/134, k. ú. 

Nivy, pôsobiaceho in rem na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 

1043, a to pozemky registra „C“ KN, k. ú. Nivy, parc. č. 

9360/3 –zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 882 m² a 

parc. č. 9360/61 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

3 945 m², vo vlastníctve spoločnosti Discovery Residence s. 

r. o., so sídlom Trnavská cesta 27/A, Bratislava,  
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IČO 51059631, ako oprávneného z vecného bremena, ktoré bude 

spočívať v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť 

vybudovanie vjazdov a výjazdov, za jednorazovú odplatu za 

zriadenie vecného bremena stanovenú na základe znaleckého 

posudku v sume 1 501,22 Eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena 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 nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu 

jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 

naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení 

vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.  

koniec poznámky) 
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BOD 36 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ 
ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍNSKA 
NOVÁ VES, PARC. Č. 3186/41, LAMAČSKÁ 
BRÁNA, V PROSPECH SPOLOČNOSTI BORY, 
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 tridsaťšesť, Návrh na schválenie zmluvy o 

budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 

v katastrálnom území Devínska Nová Ves, Lamačská brána, v 

prospech spoločnosti Bory, á es (a. s.), so sídlom 

v Bratislave. 

Otváram diskusiu. 

Pán Lenč,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Áno. 

Budeme schvaľovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Bory, á 

es (a. s.) za podmienok ako sú uvedené v materiáli. 
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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: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržali sa, 

zdržalo sa nula a nehlasovali štyria poslanci. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.36-Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. 
Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská brána, v 

prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 
 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc 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 
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T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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

Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská brána, v prospech 

spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena in rem v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, v 

prospech spoločnosti Bory, a. s,. so sídlom Digital Park 

II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO 36740896, za účelom 

budúceho zaťaženia pozemku registra „E“ KN parc. č. 3186/41 

– ostatné plochy, v rozsahu predbežne určenom na cca 10 m², 

evidovanom na LV č. 4172, vo výlučnom vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, spočívajúcom v povinnosti na danom 

pozemku strpieť zriadenie a uloženie stavebného objektu „A 

501.9 Zokruhovanie verejného vodovodu vetva ‚A.3‘“, jeho 

užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
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rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy, ako aj jeho odstránenie, vstup, prejazd, prechod 

peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi alebo mechanizmami k danému stavebnému objektu za 

účelom výkonu dohodnutých činností, za predbežnú odplatu v 

sume 327,90 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 naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena všetkými 

zmluvnými stranami.  

Stavebný objekt A 501.9 Zokruhovanie verejného vodovodu 

vetva „A.3“ je súčasťou stavby komunikácie A 130, ku ktorej 

bolo dňa 24. 02. 2020 vydané záväzné stanovisko k 

investičnej činnosti evidované pod č. MAGS OUIC 40675/20-
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524442 pre investora, ktorým je spoločnosť Bory, a. s., 

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO 36740896.  

Presná výmera zaťaženého pozemku bude určená geometrickým 

plánom, ktorý bude vyhotovený po umiestnení stavebného 

objektu: A 501.9 Zokruhovanie verejného vodovodu vetva 

„A.3“ na parc. č. 3186/41. Úradne overený geometrický plán 

bude technickým podkladom pre uzatvorenie riadnej zmluvy 

o zriadení vecného bremena. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 37 NÁVRH NA VYSPORIADANIE POZEMKU PARC. 
Č. 3500/1 V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
NA PÚCHOVSKEJ UL. V BRATISLAVE, Z 
DÔVODU REALIZÁCIE A PREVÁDZKOVANIA 
ZÁCHYTNÉHO PARKOVISKA „PARK AND 
RIDE“ 

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 tridsaťsedem, Návrh na vysporiadanie 

pozemku v katastrálnom území Rača, na Púchovskej ulici v 
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Bratislave, z dôvodu realizácie a prevádzkovania záchytného 

parkoviska Park end Rajd (Park and Ride). 

Otváram diskusiu. 

Návrhová komisia, 

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme schvaľovať nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Rača, ktoré je vo vlastníctve 

spoločnosti Obchodná develent devopment za účelom 

realizácie a prevádzkovania záchytného parkoviska Park end 

Rajd (Park and Ride) za podmienok, 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) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 37- Návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v 
Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z 
dôvodu realizácie a prevádzkovania záchytného parkoviska 

„Park and Ride“ 
 

 Prítomní: 37 Áno 37 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  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   
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Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc 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 

T. Korček ÁNO O. Kríž ÁNO 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v 

Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z 

dôvodu realizácie a prevádzkovania záchytného parkoviska 

„Park and Ride“ 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3500/1 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 640 m², zapísaného 

na LV č. 405, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti 

Obchodná Development, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 15 v 

Bratislave, IČO 44716524, za účelom realizácie a 

prevádzkovania záchytného parkoviska „Park and Ride“, 

realizácie parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy 

a zabezpečenie iných potrieb obyvateľov a návštevníkov 

hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s ich mobilitou, 

na dobu určitú 5 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné v sume 16,00 Eur/m²/rok bez DPH, za 

obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, čo pri 

výmere 4 640 m² predstavuje ročne sumu 74 240,00 Eur bez 

DPH, čo predstavuje ročne sumu 89 088,00 Eur s DPH, 

s podmienkami: 
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1. Nájomná zmluva medzi spoločnosťou Obchodná 

Development, s. r. o., ako prenajímateľom a hlavným 

mestom SR Bratislavou ako nájomcom bude podpísaná do 

60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Hlavné mesto SR Bratislava je oprávnené uplatniť 

opciu, t. z. predĺženie nájmu o ďalšie 3 roky len 

v prípade, že minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby 

nájmu požiada písomne spoločnosť Obchodná Development, 

s. r. o., ako prenajímateľa o uplatnenie opcie a 

uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve.  

3. Hlavné mesto SR Bratislava ako nájomca sa zaväzuje 

získať všetky potrebné povolenia a súhlasy príslušných 

orgánov verejnej správy a iných subjektov a zabezpečiť 

splnenie všetkých povinností predpokladaných 

príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú nevyhnutné 

pre realizáciu účelu nájmu. V prípade, že niektorý 

z príslušných orgánov verejnej správy alebo iných 

subjektov nevydá hlavnému mestu SR Bratislave ako 

nájomcovi potrebné povolenie alebo súhlas, nájomná 

zmluva zaniká dňom právoplatnosti zamietavého 

rozhodnutia alebo dňom doručenia nesúhlasu. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO 
NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA 
K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU 1/20 NA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 
PARC. Č. 151/6, VO VLASTNÍCTVE 
NADEŽDY FUKSOVEJ 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťosem, Návrh na uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava k spoluvlastníckemu podielu jedna 

dvadsatina na pozemku v Bratislave, katastrálne územne 

územie Rača, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

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

Ďakujem. 

Ja len možno podotknem, že, že tak jak si teda 

pamätám z komisie finančnej stratégie, tak tam bolo, 
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samozrejme, komisia neodporučila uplatniť si to predkupné 

právo s tým, že nebolo, že nebolo riadne podané.  

Ja to ešte narýchlo overujem. 

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

Je, je to tak. Môžem doplniť pána poslanca?  

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

Chcem iba potvrdiť to, čo pán Tešovič hovorí, že aj 

za magistrát tam odporúčame neuplatniť si, keďže tá, ten, 

ten nárok nebol ako keby predložený v súlade s tým, ako to 

malo byť.  

Takže, neuplatnenie je najlepší postup, aby sme si to 

ochránili aj do budúcna tento, to predkupné právo. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. 
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Takže poznáme názov, názor magistrátu aj komisie, tak 

prosím teraz návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať v alternatíve jedna o schválelí 

schválení neuplatnenia predkupného práva hlavného mesta na 

spoluvlastnícky podiel a tak ďalej, ako máte uvedené 

v materiále od podielového spoluvlastníka inžinierky 

Nadeždy Fuksovej.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Čiže, hlasujeme za alternatívu číslo jedna. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   L e n č ,  poslanec MsZ: 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťsedem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.38-Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu 
podielu 1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 

č. 151/6, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 
 

alternatíva I. – neuplatnenie predkupného práva 
 

 Prítomní: 37 Áno 36 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  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík ÁNO M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 

1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 151/6, 

vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

na spoluvlastnícky podiel 1/20 na pozemku registra „C" KN 

parc. č. 151/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 370 

m², LV č. 550, k. ú. Rača, od podielového spoluvlastníka 

Ing. Nadeždy Fuksovej, bytom Alstrova 179, Bratislava, za 

kúpnu cenu celkove 20 000,00 Eur, z dôvodu, že ide o 

nekvalifikovanú ponuku. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 391 

BOD 39 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: 

Bod číslo tridsaťdeväť, Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

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 berie 

na vedomie Informáciu o vyva o vybavených interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Môžme 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.) 

Dobre. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Táňa, môžem (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja len že teraz ide štyridsaťjedna, dobre? A až 

potom štyridsať.  

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

(gong) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 393 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ženský hlas: 

Mne nefungovalo, takže píšem do esemes. Či vlastne do 

četu (chat). 

Dobre. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dáme, dáme, prepáčte. Dáme najskôr bod Rôzne až potom 

Interpelácie?  

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 a potom bude občan. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak bod Rôzne.  

Nech sa páči. 

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

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale ja ešte prečítam, že uznesenie bolo prijaté. 

Dobre? Sme to nestihli. Ale uznesenie bolo prijaté a teraz 

už sa stratilo, že, že, ale myslím, že všetci hlasovali za.  

Dobre. Takže teraz, nech sa páči.  
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
27. 5. 2021 

Uznesenie bolo prijaté  

 

Bod č. 39- Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

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

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

R. Lamoš  ÁNO J. Mrva ÁNO 

T. Palkovič  ÁNO D. Petrovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová  

M. Vagač ÁNO J. Vallo ÁNO 

M. Vetrák  M. Vlačiky ÁNO 

 

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

J. Káčer  Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová, nám. ÁNO 

 

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

R. Jenčík NEHLASOVAL M. Kuruc ÁNO 

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

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

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
A. Berka  ÁNO  J. Buocik ÁNO 

T. Korček ÁNO O. Kríž NEHLASOVAL 

P. Pilinský ÁNO S. Svoreňová  

R. Tešovič ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 27. 05. 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 40 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa. To znamená, že otváram bod Rôzne. 

Pán poslanec Brat. 

Nie. Áno. Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Ak je ma počuť, ja by som chcel navrhnúť jednu vec. 

Už teraz sa hlasuje o tom, že najbližšie zastupiteľstvo by 

sme absolvovali v prezenčnom režime, čo sa v princípe veľmi 

teším, ale myslím si, že z tohto obdobia by sme si mohli 

odniesť ale jednu vymoženosť a to nie je čisto onlajn 

(online) hlasovanie, ale je to, povedzme že hybridné 

zastupiteľstvo, alebo hybridný prezenčný model.  

Tento názov som nevymyslel ja, ale je to veľká téma, 

ktorá sa používa napríklad v pedagogike, keďže tam to veľmi 

smeruje k tomu, aby napríklad študenti vedeli podľa 

možnosti aj keď sú chorí, pripájať sa z domu, odcestovaní, 

pripájať sa. A otvára to úplne nové možnosti a novú 

slobodu. A pre mňa to dvadsiate prvé storočie bude nie to, 

že máme buď povinne onlajn (online), alebo povinne onlajn 
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(online), ale model, kde sa ľudia pripoja, tak ako im to 

bude naviac vyhovovať.  

A ja by som chcel navrhnúť, aby sme nejakým spôsobom 

iniciovali aj úpravu rokovacieho poriadku, ktorá bude 

k tomuto smerovať, alebo to plne umožní. A prípadne aj 

dotiahli dokonca tie technologické podmienky. verím, že 

k tomu už nie sme nejako veľmi ďaleko, aby toto bolo 

umožnené.  

Takže to je môj návrh.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Polakovič. 

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

Ja by som chcel podporiť tento návrh a nie len teda 

s ohľadom na teda nasledujúce zasadnutie, ktoré bude 

pravdepodobne už prezenčne, ale stále ešte máme medzi sebou 

ľudí, ktorí sa ako nedostali k očkovaniam, môžu mať väčšie 

obavy, ale aj všeobecne ako, ako povedal pán poslanec Brat, 

kde by sme proste ako sa prehupnúť do toho dvadsiateho 

prvého storočia.  
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Ja si uvedomujem, že tá technológia niekedy zlyhá, 

ale to je presne to isté rozhodnutie, ako keď idem aj 

prezenčne na zastupiteľstvo a dajme tomu sa pokazí autobus, 

alebo dostanem defekt na bicykli, tak takisto sa mi môže 

stať, že jednoducho spadne hlasovanie. Tak podľa mňa to je 

veľmi dobrý nápad.  

A keby sme sa tým mohli zaoberať aj napríklad v rámci 

nejakých klubov, tak by to bolo výborné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Tešovič. 

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

Ďakujem. 

No toto je naozaj že zaujímavý nápad a ja, ja sa tomu 

takisto že vôbec nebránim, len má to jeden limit. A tým 

limitom je zákon, ktorý neobídeme, obávam sa ani, ani 

rokovacím poriadkom. Zákon o obecnom zriadení vlastne 

v paragrafe 30 ef (f), ktoré súvisia s krízovou situáciou 

vlastne viaže možnosť, možnosť videokonferencie len čisto 

na na krízovú situáciu.  
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Čiže, akonáhle pominie tá krízová situácia, ona tu 

možno bude ešte iks mesiacov, to je pravda, ale ona keď raz 

pominie, tak bez zmeny zákona, to nebude možné.  

Viem si to predstaviť, napríklad pri komisiách, kde 

taký limit nie je. Viem si to predstaviť možno pri 

niektorých iných stretnutiach, alebo keby sme si lepšie 

naštudovali, možnože aj mestská rada by sa dala hybridne 

spraviť, ale proste zastupiteľstvo, tam zákon nepustí.  

Ďakujem. 

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: 

Áno, ďakujem. 

Ale vlastne Rasťo povedal úplne všetko, čo som chcel 

povedať aj ja, že zákon to neumožňuje.  

Čiže ako počas krízovej situácie asi pravdepodobne sa 

to nejak spraviť dá, ale okamžite akonáhle krízová situácia 

pominie, pokiaľ sa nezmení legislatíva, tak sú len dve 

možnosti, teda je len jediná možnosť, prezenčné 
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zastupiteľstvo. Napriek tomu, že sme v dvadsiatom prvom 

storočí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Zdá sa, že dilemu máme zatiaľ vyriešenú.  

Adam Berka,  

nech sa páči. Pán poslanec Berka.  

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja rovnako by som rád podporil tento návrh, 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) kolegu Michala Brata.  

Ako povedal, tie dôvody tu už boli vysvetlené. 

A možnosť onlajn (online) zasadania v dvadsiatom prvom 

storočí by mohlo byť fajn. Je to dobré riešenie aj pre 

komisie. A a jednoducho, rieši nám to častokrát aj, aj 

problém s.  

Myslím si, že máme väčšiu, lepšiu, lepšiu účasť na 

zastupiteľstvách. Pracujeme efektívnejšie.  
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A a vnímam to tak, že jednoducho, je to nová 

situácia, s ktorou sa všetci musíme pasovať, nie len 

poslanci v Bratislave, ale poslanci na celom Slovensku 

a a tým, že sme ale hlavné mesto, možno je to taká výzva 

iniciovať túto diskusiu aj smerom k zmene zákona, ktorý by 

umožnil takéto, takéto fungovanie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Ďakujem. 

Pán poslanec Brat. 

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

Ďakujem pekne. 

Uvedomujem si, že sú tam tieto zákonné limity. 

A chcel by som využiť situáciu, že momentálne to možné je. 

a rád by som to možno vyskúšal, možno ísť príkladom aj 

ostatným mestám a obciam a možno legislatíva nás dobehne 

v tom dobrom zmysle slova.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som ťa chcel veľmi pekne poprosiť. My sme tu 

asi niekedy v januári skolaudovali novú ulicu, Medovková 

ulica. Ľudia tam už bývajú v skolaudovaných domoch, len 

nemôžu si tam prihlásiť trvalý pobyt, kým to neschválil 

magistrát.  

Dostal som takú informáciu včera, že, že sa to nedá 

stihnúť na júnovom zastupiteľstve, júl, august sú zasa 

prázdniny a že najskôr na septembrovom. Či by to nebolo 

možné, keby si sa na to pozrel, lebo naozaj tí ľudia tam už 

od januára bývajú a majú problém s doručovaním pošty. 

Nevedia si tam urobiť trvalý pobyt, ani nič.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ide o schválenie názvu ulice. Hej? 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Áno, áno, áno. Medovková ulica.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

V tom prípade ja poprosím organizačné, aby mi potom. 

Alebo Ctibor, ty, že skúsme, skúsme nejak zistiť, či to 

vieme v nejakom rýchlom režime aj s komisiou a tak urobiť, 

Ctibor?  

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

Uhm. Ja to prejdem a pána starostu budem informovať 

osobne ja.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Chren. 

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

Pardon. To bol omyl. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Buocik,  

nech sa páči. 

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

Pán primátor,  

ďakujem pekne. 

len krátka pozvánka pre vás. Zajtra o 8.30 ráno sa 

aktívni poslanci pán Strapák, váš brat, ja, pani hlavná 

architektka a niekto, dokonca pán Molnár z komunálneho 

podniku stretávame na Parkovej ulici v tom, v tom areáli 

Záhrady Csákyho kaštieľa, kde je teda aj ten, ten skleník, 

kde teda ideme sa rozprávať o tom, že ideme za ako keby sa 

pokúsiť o to, ten dnes zanedbaný areál dať nejak za veľmi 

drobné peniaze do poriadku, aby prípadne sa dal začať 

nejakým spôsobom využívať. A ideme sa rozprávať o nejakom 

ďalšom novom využití toho areálu. 

Takže, týmto ak vám to vaše časové možnosti dovolia, 

budeme veľmi radi, ak by ste prišli a spoločne sme došli 

k tomu, že čo tam urobiť.  

Lebo hoci, hoci ja som bol ten, kto som rozporoval 

to, to že mali, mal ten skleník byť zbúraný, ale proti tej 

výstavbe nájomných bytov v podstate som nestál.  
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A a najhoršie čo by sa mohlo stať, že ten areál 

zostane tak spustnutý, ako bol posledných dvadsať rokov. To 

by ma naozaj mrzelo. A poďme spolu urobiť všetko pre to, 

aby ten areál vyzeral, vyzeral dobre.  

Ďakujem. 

A dúfam, že prídete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som od utorka na dovolenke okrem dneška. Tak som 

prišiel z dovolenky na zastupko. Takže, ďakujem pekne, ne 

neprídem. Pôjdem, keď skončíme zastupko, idem späť na, na 

dovolenku, ktorá sa odohráva asi štyridsať kilometrov od 

Bratislavy. 

Takže, ďakujem veľmi pekne.  

Na, určite ale samozrejme rád tam pôjdem, čiže ja 

som. Vieme o čo ide.  

A ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lenč. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja nadviažem na kolegov, ktorí hovorili o tom 

hybridnom spôsobe účasti.  

To zastupiteľstvo nie je asi celkom v našej moci, ale 

tie komisie by boli. A spýtal by som sa teda pána 

riaditeľa, že či je to vô, či je to technicky v silách 

magistrátu zabezpečiť, aby komisie, ktoré sa konajú možno 

aj v rovnakom čase niektoré, či je to teda možné technicky 

urobiť a a už teda zmena rokovacích poriadkov jednotlivých 

komisií by bola asi najjednoduchšia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ctibor.  

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

Ja by som zareagoval.  

Ďakujem pánovi poslancovi.  

Samozrejme, my si teraz vyhodnotíme, že ak, aké sú 

teda možnosti technické. Teraz ideme cez zum (ZOOM), cez, 

cez to hlasovacie zariadenie, ktoré je k dispozícii.  
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My si musíme vyhodnotiť teda, že či, čo je ešte na 

trhu. Lebo to, táto vec, ktorú dneska používame, tento 

softvér je ako keby naj, najviac reflektuje na tie potreby, 

ktoré máme na mestskom zastupiteľstve. Chápem, že pre 

komisie to môže byť trocha iné.  

Takže, dajte nám chvíľku čas. Ale beriem to tak, že 

by ten záujem o to, aby aj komisie mohli byť buď v nejakom 

hybridnom režime, alebo aby boli, aby mohli byť onlajn 

(online) a aby ste sa mohli zúčastňovať viacerých komisií 

za sebou.  

Takže, skúsime tomu nájsť nejaký, na to nejaké 

riešenie. A dáme vám informáciu. A s tým, že by sme začali 

na jeseň potom takým spôsobom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Palkovič s faktickou.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len na margo toho hybridného režimu. Snáď takú 

trošku vtipnú poznámku, že vlastne už teraz to 

zastupiteľstvo, na ktorom sme, je hybridné. Nie? Veď časť, 
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časť ľudí sedí tam a časť ľudí je onlajn (online). Takže, 

dokázali sme to bez toho, aby sme o tom vedeli.  

Tak len toľko k tomu.  

Vďaka. 

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: 

Tak vidím, že toto je asi hlavná téma dnešného 

zastupiteľstva, tak ja len na ňu nadviažem.  

Ja som si všimol, že napríklad teraz bol pripojený 

z národnej rady pán poslanec Cmorej. Tak ak to teda stojí 

na, na, na poslancoch a on teda osobne aj benefituje 

z toho, že môže byť naraz na dvoch zasadnutiach, tak ja 

prosím všetkých našich poslancov, ktorí sú zároveň 

poslancami národnej rady, aby si nejakým spôsobom skúsili 

túto vec osvojiť a teda dostali to do zákona.  

A k tomu, čo teda povedal pán Lenč. My napríklad máme 

v komisii pre ochranu verejného poriadku toto už v našom 

rokováku. Teda možnosť hybridného rokovania. A robíme to 
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úplne jednoducho. Proste dáme tablet na stôl, je to, sú to 

väčšinou komisie sú malé, teda až na dopravnú a finančnú, 

tie sú veľké, máme tablet na stole a kto proste sa musí 

pripojiť na diaľku, tak je pripojený takto.  

Rovnako to máme v našej mestskej časti Lamač 

v prípade dopravnej komisie, takisto vlastne tam máme 

takúto klauzulu.  

Čiže, áno, keď sa to dá do rokováku, tak tie nie sú 

nejako viazané zákonmi a môžte takto pokračovať. A a je to 

technicky veľmi jednoduché. Nikdy sme s tým nemali problém.  

Ja by som chcel teda poprosiť, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) sme sa tuná v minulosti rozprávali, 

že, že napríklad, presne ten režim tých, tých rôznych 

stretnutí, vypočutí a prezentácií, tak to je napríklad ako 

ponaučenie, alebo to dobré z tej, z tej pandemickej krízy, 

ktoré by sme si mohli zobrať je presne to, že toto by ma 

mohlo pokračovať, pokračovať naďalej. 

Tá osobná interakcia je výborná, ale veľmi to šetrí 

čas. Ak dáme dajme tomu prezentáciu výsledkov Dopravného 

podniku, alebo OLa (OLO) robenú takto na diaľku, tak si 

myslím, že toto fungovalo úplne perfektne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tu asi nemusíme hlasovať. 

 

 

BOD 41 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme na interpelácie.  Bod Interpelácie.  

To znamená, že nech sa páči, otvárame bod 

Interpelácie.  

Mám signalizované, že pravdepodobne ten jeden občan, 

čo bol prihlásený, sa ne nepripojí sa. Dobre. Okej. Takže 

bez občanov.  

Takže bod Interpelácie. A máme to hotové dneska.  

Okej.  

Do bodu Interpelácie sa nikto nehlási. 

To znamená, že máme hotovo? Bod Rôzne bol. Bolo, 

prebrali sme všetko.  
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Organizačné, pre istotu len sa, mi kývnite. Áno, 

Tomáš? Dobre? 

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

organizačného oddelenia: 

Áno, áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V tom prípade sa vám chcem poďakovať. 

A chcem vás upozorniť, vážené kolegyne, kolegovia, 

ešte o trpezlivosť s magistrátom, viem, že vás zavaľujeme 

rôznymi stretnutiami, diskusiami, rôznymi vecami. Čaká nás 

ako ťažké posledné zastupiteľstvo. Myslím, že ako pozerám 

na tú náladu, bude prezenčné. Pokiaľ sa nič nezmenia 

a Bratislava ostane v žltej zóne, od ktorej by mala byť 

v pondelok. 

Budeme tam schvaľovať vézetenko (VZN)  o parkovacej 

politike, ktoré prebiehajú veľké diskusie a fičí to na 

miestnych zastupiteľstvách. Uvidíme, ak si to kluby 

vyžiadajú, zorganizujeme na to samostatné stretnutie, kde 

sa bude dať pýtať a bude tam Herceg a všetko si môžme 

vydiskutovať dopredu. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 413 

Určite urobíme veľké stretnutie k rozpočtu. Viete, že 

budeme mať záverečný účet mesta a pôjdu, bude sa otvárať 

to, akým spôsobom nejaký balík peňazí, ktorý prejde do 

Rezervného fondu, pôjde do rozpočtu.  

Takže, určite o tomto bude diskusia.  

Ja poprosím Ctibora Košťála, aby aj s Tomášom Malecom 

pripravili pohodlné ako keby, pohodlný priestor pre 

všetkých, kde sa k tomu môžu vyjadriť tak, aby sme na 

zastupiteľstve mali zodpovedané drvivú väčšinu otázok 

a možno aj všetky dobré nápady, ktoré budú, už v tom boli 

rovno zapracované. Toto je dôležité.  

Takže, majte trpezlivosť. Teším sa na vás, že vás 

uvidím fyzicky.  

A všetkých vás chcem v tejto sekunde pozvať na cenu 

primátora, ktorá bude po dvoch rokoch skoro deň pred 

zastupiteľstvom, to znamená, že myslím, že to bude 23. 

júna. Dostanete pozvánky. Všetci starostovia aj poslanci 

budú pozvaní na taký večer pekný, kde odmeníme ľudí, 

ktorých sme ako keby cenou primátora a poďakujeme aj za 

KOVID 19 (COVID-19). 

Takže, myslím, že si môžte zarezervovať dátum. Je to 

asi streda 23. si myslím, júna. A poprípade poprosím, aby, 
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aby vám békáíes (BKIS)  čím skorej poslalo dátum, aby ste 

si ho mohli zarezervovať.  

S faktickou je tu Jano Hrčka.  

Nech sa páči, pán starosta.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednu pripomienku, že v prípade, že naozaj 

teda niektorí poslanci vraveli, že by to chceli mať 

hybridne, tak upozorňujem na to, že akonáhle to bude 

zvolané fyzicky, tak to hybridné odpadá.  

Čiže, na to, aby to mohlo byť hybridné, sa to musí 

zvolať ako, ako  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

onlajn (online). 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

onlajn (online) a tí, čo chcú prídu fyzicky. Lebo len 

to. A potom už sa to nedá vrátiť. Akonáhle je zvolané 

fyzicky, tak vše, nikto sa nemôže hlasovať, ani pripájať, 

ani nič robiť vzdialene. 

Čiže, len na toto upozorňujem. Lebo som videl 

u viacerých poslancov, že mali tento záujem, tak na to 
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upozorňujem, že aj keď teda môže byť väčšinový záujem 

fyzicky, tak ak sa to tak zvolá, tak tí, čo náhodou by 

chceli pokračovať v tom, ako to tu navrhli v tom hybridnom, 

tak jak aj správne pán poslanec Palkovič povedal, že my už 

vlastne v hybridnom de de fakto sme, lebo časť poslancov 

návrhová komisia fyzicky eee v aule sedí, teda v miestnosti 

sedí. Tak len na to upozorňujem, že potom, ako, môže byť 

taká dohoda, len asi formálne to bude treba zvolať inak. 

Dobre? Len aby ste na to mysleli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za upozornenie.  

Ja poprosím, aby sa šéfovia klubov dali dokopy 

s našim organizačným, dajte si k tomu jeden zum (ZOOM), 

nemusí to byť nič hybridné, dajte si jeden zum (ZOOM) 

a pobavte sa o tom, že ako vám to vyhovuje.  

Ja za seba poviem, že by som veľmi rád urobil jedno 

obyčajné oldskulové (oldschoolove) zastupiteľstvo, kde sa 

všetci uvidíme v Zrkadlovke normálne, normálne zafungujeme.  

Samozrejme, ide o to, aby vy ste sa cítili čo 

najlepšie a boli, mali, mohli robiť to zastupiteľstvo čo 

najpohodlnejšie.  

Takže, ďakujem veľmi pekne.  
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Jano,  

ešte niečo chceš? Pán starosta? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja (poznámka: nezrozumiteľné slovo) krátka poznámka. 

Ja si myslím, že asi tu fyzickú všetci privítajú, ale 

asi nie na celý deň. Lebo keď bude nejaké zastupiteľstvo od 

rána od deviatej do večera do os osemnástej, tak možno je 

výhoda to, že určite sa všetci radi stretnú, ale myslím si, 

že aj to je ten rozdiel, že v priebehu dňa, keď niekto 

potrebuje odísť, tak sa vie ďalej zúčastňovať na 

hlasovaniach a podobne a nemusí byť fyzicky prítomný. To je 

možno tá výhoda toho hybridného, že určite všetci budú 

radi, že aby sa stretli, ale asi každý uzná, že keď musí 

sedieť desať, dvanásť hodín na zastupiteľstve, urobí 

výrazne menej, ako keď môže po určitých tých zložitejších 

bodoch sa ďalej zúčastňovať hlasovaním a prístupom, ale 

vzdialene.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

To je ako gut point (good point).  
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To znamená, že ja poprosím Tomáša Maleca, aby si sa 

normálne s s vedúcimi klubmi na tom seriózne zamyslel 

a urobil to tak, aby sme mali čo najlepšie, najlepší 

kompromis. A zároveň, aby to bolo  zákonné. Dobre? To je 

dosť dôležitý moment, aby nám nemohol niekto vytknúť, že 

ideme mimo rámca zákonu. Dobre?  

Tak ďakujem všetkým veľmi, veľmi pekne za dobrú prácu 

dneska.  

Ďakujem magistrátu za dobre pripravené materiály. 

A pokračujeme ďalej. Počujeme sa, vidíte sa na 

komisiách rôznych, iných akciách, ktoré budeme organizovať 

pred posledným zastupiteľstvom tejto sezóny.  

Príjemný deň.  

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

Dovidenia. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dovi. 

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

Dovidenia a pekný deň. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 27. mája 2021   

 

 418 

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

Dovidenia.  

 

(ukončenie o 12.10 h ) 
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