
1 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

(prostredníctvom videokonferencie) 

 

 

 

jún 2021     



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

2 
 

Obsah 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ... 15 

OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY .................................... 17 

SCHVÁLENIE PROGRAMU ................................ 20 

ORGANINAČNÉ POSTUPY PRI ROKOVANÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA – URČENIE, KTORÉ BODY BUDÚ AJ S 

ÚVODNÝM SLOVOM A KTORÉ BEZ ÚVODNÉHO SLOVA ..... 57 

BOD 1  INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ  MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31. 

05. 2021 ...................................... 63 

BOD 2  NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY ZA ROK 2020 

A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 

2020 .......................................... 79 

BOD 3  NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2021 ........................ 91 

BOD 4  NÁVRH NA ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V 

ROKU 2021 Z RÁMCOVEJ ÚVEROVEJ ZMLUVY Č. 2019 052968 

OD EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY, ZO ZMLUVY O 

ÚČELOVOM ÚVERE Č.0339/20/0100 OD ČESKOSLOVENSKEJ 

OBCHODNEJ BANKY, A. S. A ZO ZMLUVY O ÚVEROVOM RÁMCI 

Č. 000290/CORP/2020 OD UNICREDIT BANK CZECH 

REPUBLIC AND SLOVAKIA, A. S., POBOČKA ZAHRANIČNEJ 

BANKY, PRE HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU ........ 121 

BOD 5  INFORMÁCIA O ODPÍSANÝCH POHĽADÁVKACH ZA ROK 

2020 ......................................... 125 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

3 
 

BOD 6  NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA 

POHĽADÁVOK A ODPIS Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE ...... 126 

BOD 7  TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA A ODPÍSANIE  

POHĽADÁVOK DOMOVA JESENE ŽIVOTA Z ÚČTOVNEJ 

EVIDENCIE DOMOVA JESENE ŽIVOTA ............... 128 

BOD 8  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY O URČENÍ 

NÁZVU NOVOVZNIKNUTEJ ULICE V MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-VRAKUŇA ........................... 130 

BOD 9  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, KTORÝM SA 

MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 8/2019 O 

DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL ....... 134 

BOD 10  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA ZABEZPEČOVANIE 

ODŤAHOVEJ SLUŽBY MEDZI SPOLOČNOSŤOU MESTSKÝ 

PARKOVACÍ SYSTÉM, SPOL. S R.O., VYBRANÝMI 

MESTSKÝMI ČASŤAMI BRATISLAVY A HLAVNÝM MESTOM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA .............. 182 

BOD 11  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ZA ÚČELOM REALIZÁCIE 

PARKOVACEJ POLITIKY V HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVE 

V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA ............. 186 

BOD 11A  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCIIPARKOVACEJ 

POLITIKY V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVE NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

STARÉ MESTO .................................. 189 

BOD 12  Personálne zmeny v komisiách Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy .. 193 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

4 
 

BOD 13  PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH 

SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ................................... 201 

Bod 13a Personálne zmeny v štatutárnom orgáne    

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava ................................. 210 

BOD 14  Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ....... 213 

BOD 15  INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKE ZA ROK 2020 A SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 

2020, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ VALNÝM 

ZHROMAŽDENÍM OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 

RUCHU BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

 216 

BOD 16  INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKE ZA ROK 2020 A NÁVRHU NA NALOŽENIE S 

VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI NÁRODNÉ TENISOVÉ 

CENTRUM, A.S. ................................ 218 

BOD 17  RIEŠENIE FINANČNEJ SITUÁCIE DOPRAVNÉHO PODNIKU 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ V SÚVISLOSTI S 

DOPADOM PANDÉMIE COVID 19 A ZAPRACOVANIE ZMIEN 

TARIFY IDS BK A DPB .......................... 220 

BOD 18  ZMENA ZAKLADATEĽSKÝCH DOKUMENTOV SPOLOČNOSTI 

PRE ROZVOJ BÝVANIA ........................... 224 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

5 
 

BOD 19  ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI MKK GRÖSSLING 

S. R. O. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) ...... 226 

BOD 20  NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 1/…/2021/N NA 

PREDĹŽENIE DOBY NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA 

ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU NA OBDOBIE OD 01. 

07. – 30. 09. 2021 PRE NÁJOMCU ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 

EVENT MEDICAL SOLUTIONS, S.R.O., ŠALVIOVÁ 32, 

BRATISLAVA, AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 243 

BOD 21  NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. Č. 1870/2 A PARC. Č. 

1874/5, ULICA ČESKOSLOVENSKÝCH TANKISTOV ..... 252 

BOD 76  INTERPELÁCIE (O 14,00 H – PO OBEDŇAJŠEJ 

PRESTÁVKE) ................................... 268 

BOD 22  NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 2170/26, DOC. RNDR. JOZEFOVI 

KRIŠTÍNOVI CSC. A ZUZANE KRIŠTÍNOVEJ, BEZEKOVA 

ULICA ........................................ 273 

BOD 23  NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

DEVÍN, ULICA ZLATÉ SCHODY, BC. KAROLOVI GÁLIKOVI

 274 

BOD 24 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 

1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o., so sídlom 

v Bratislave ................................. 281 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

6 
 

BOD 25  NÁVRH PREVODU MAJETKU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO BYTOVÉHO DOMU NA 

MEDVEĎOVEJ ULICI 2700/21 ZAPÍSANÉHO NA LV Č. 1748 

K.Ú. PETRŽALKA A PRISLÚCHAJÚCEHO POZEMKU, DO 

VLASTNÍCTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

(DOTERAJŠIEHO SPRÁVCU MAJETKU) ............... 286 

BOD 26  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

BÝVALEJ LEKÁRNE U SALVATORA, NACHÁDZAJÚCICH SA V 

STAVBE SO SÚPISNÝM ČÍSLOM 254 NA POZEMKU PARC. Č. 

494, K. Ú. STARÉ MESTO, NA PANSKEJ 35, PRE GALÉRIU 

MESTA BRATISLAVY SO SÍDLOM V BRATISLAVE ...... 294 

BOD 27  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15294/13, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU BIELA NOC, O. Z., SO SÍDLOM 

V KOŠICIACH .................................. 299 

BOD 28  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 3553/10 A PARC. 

Č. 3553/42, MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – VRAKUŇA, 

ZA ÚČELOM VYČISTENIA, VYKOSENIA A ZRIADENIA VÝBEHU 

PRE PSOV ..................................... 303 

BOD 29  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, K. Ú. NIVY, K. Ú. 

RUŽINOV A K. Ú. PETRŽALKA, POD KONTAJNEROVÝMI 

STOJISKAMI ................................... 310 

BOD 30  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO   

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA ROZŠÍRENIA ÚČELU 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

7 
 

NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 07 

83 1124 08 00 V ZNENÍ DODATKOV A SÚHLASU S 

PODNÁJMOM TRETEJ OSOBE NA BAGAROVEJ 20 V 

BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PRE SPOLOČENSTVO 

KRESŤANOV CHRISTIANA SO SÍDLOM V BRATISLAVE .. 315 

BOD 31  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 1669/92, 

ING. PETROVI DANCÁKOVI, ZRIADENIE KOMUNITNÉHO 

KOMPOSTOVISKA ................................ 319 

BOD 32  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, A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE, JANÍKOV 

DVOR – VOZOVŇA ............................... 324 

BOD 33  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

NACHÁDZAJÚCICH SA V STAVBE SÚPIS. Č. 4312 NA 

POZEMKU PARC. Č. 16948/29 NA TECHNICKEJ 6 V 

BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PRE MESTSKÝ PARKOVACÍ 

SYSTÉM, SPOL. S R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE .. 327 

BOD 34  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

PODZEMNEJ PARKOVACEJ GARÁŽE, BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA, 

NA NÁMESTÍ MARTINA BENKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, SPOLOČNOSTI MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM, SPOL. 

S R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE ............... 334 

BOD 35  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

8 
 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5194/1 A 

PARC. Č. 5190, PRE MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM, SPOL. 

S R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE ................ 338 

BOD 36  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKU V 

BRATISLAVE, K.Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1336/12, ING. 

DANE VIZÁROVEJ – DANAIL ...................... 343 

BOD 37  NÁVRH NA UZATVORENIE DODATKU K ZMLUVE O NÁJME 

POZEMKOV Č. 08-83-0845-06-00 V ZNENÍ DODATKOV, K. 

Ú. PETRŽALKA, PRE JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA STU SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE .......................... 346 

BOD 38  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5194/1, PRE 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE UM A PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

CYKLOKOALÍCIA SO SÍDLOM V BRATISLAVE ......... 354 

BOD 39  Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, ktorým bol schválený 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 

21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, 

spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom 

Bratislave ................................... 360 

BOD 40  NÁVRH NA ODŇATIE SPRÁVY POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. RAČA, PARC. Č. 17377/9 A PARC. Č. 17377/11, 

CENTRU VOĽNÉHO ČASU A SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 17377/9 MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA – RAČA ...................... 366 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

9 
 

BOD 41  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 222 A PARC. 

Č. 351, ŠPORTOVÉMU KLUBU MEDVEDICA, SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE ................................... 372 

BOD 42  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

NACHÁDZAJÚCICH SA V STAVBE SÚPIS. Č. 4312 NA 

POZEMKU PARC. Č. 16948/29 A V STAVBE SÚPIS. Č. 4312 

NA POZEMKU PARC. Č. 16948/26 A NÁJMU ČASTI POZEMKU 

PARC. Č. 16948/2 NA TECHNICKEJ 6 V BRATISLAVE, K. 

Ú. TRNÁVKA, PRE MOBILITA SERVIS, SPOL. S R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE .......................... 400 

BOD 43  Návrh na zverenie objektu a priľahlých 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

1002, 1001/1 a 1001/2, Materská škola Šalviová 5, 

do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov .. 404 

BOD 44  NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 5503/1, JELŠOVÁ ULICA, DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO .. 407 

BOD 45  NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, ZNIEVSKA 26 A OSUSKÉHO 8, DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA ... 410 

BOD 46  NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, 

K. Ú. RUSOVCE, IRKUTSKÁ ULICA, PARC. Č.190/4 A 

NASL. DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE

 414 

BOD 47  SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VYKONANEJ ÚTVAROM 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

 417 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

10 
 

BOD 48  NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A JEHO 

ÚTVARU NA II. POLROK 2021 .................... 419 

BOD 49  METODIKA ZMIEN ÚZEMNÉHO PLÁNU V ZÁUJME 

BUDOVANIA PREDPOKLADOV NA ROZVOJ NÁJOMNÉHO BÝVANIA 

A ZVYŠOVANIE DOSTUPNOSTI BÝVANIA ............. 421 

BOD 50 STAV PRÍPRAVY PROJEKTU „NOVÁ ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ 

V PETRŽALKE, 2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

 450 

BOD 51  NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE ŽIADOSTI V 

RÁMCI DOTAČNEJ SCHÉMY NA POCHÔDZNE TERASY PRE ROK 

2021 ......................................... 454 

BOD 52  SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU ROZVOJA 

CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY ZA ROK 2020 A AKČNÝ 

PLÁN ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY NA ROK 

2021 ......................................... 460 

BOD 53  PREDĹŽENIE PLATNOSTI DOKUMENTU PROGRAM 

HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY NA ROKY 2010-2020 .............. 463 

BOD 54  INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE ZABEZPEČENIA 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 

260/2011 Z. Z. V SPOJENÍ SO ZÁKONOM Č. 261/2011 Z. 

Z. 467 

BOD 55  INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, 

SEPAROVANOM ZBERE A STRATEGICKÝCH VYHLIADKACH DO 

BUDÚCNOSTI ................................... 469 

BOD 56  NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOHODY O SPOLUPRÁCI 

PARTNEROV PROJEKTU „MOSQUITO BIOREGULATION – 

BIOLOGICKÁ REGULÁCIA KOMÁROV V SLOVENSKO-RAKÚSKOM 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

11 
 

PRIHRANIČNOM ÚZEMÍ“ A SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA 

PROJEKTU ..................................... 471 

BOD 57  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PRENÁJOM DVOCH NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV NA ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU, 

ODBOJÁROV 9 V BRATISLAVE NA OBCHODNÉ ÚČELY, ALEBO 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB ......................... 474 

BOD 58  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 ......................... 477 

BOD 59  NÁVRH NA PREROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Z GRANTOVÉHO PODPROGRAMU 4 NA PODPORU INVESTÍCIÍ 

DO ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V HLAVNOM MESTE 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BRATISLAVE PRE ŽIADATEĽOV 

ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV ZŠ VAZOVOVA 4, O.Z., 

A ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, O.Z. ..... 481 

BOD 60  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE – NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V 

SPRÁVE GALÉRIE MESTA BRATISLAVY ZA ÚČELOM 

PREVÁDZKY KAVIARNE – VO VÝMERE 107 M² + 30 M2 

NÁDVORIE V STAVBE SO SÚPIS. Č. 416 NA POZEMKU PARC. 

Č. 43/1 NA FRANTIŠKÁNSKOM NÁMESTÍ 11 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. STARÉ MESTO .......................... 483 

BOD 62  NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA 

PRÍZEMÍ STAVBY SO VSTUPOM Z LAURINSKEJ 5, SÚPIS. 

Č. 135, NA POZEMKU PARC. Č. 5, A NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU NA PRÍZEMÍ STAVBY SO VSTUPOM Z NÁDVORIA 

NA URŠULÍNSKEJ 6, SO SÚPIS. Č. 440, NA POZEMKU 
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PARC. Č. 3, V K. Ú. STARÉ MESTO V BRATISLAVE, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE .......... 486 

BOD 63  NÁVRH NA VYSPORIADANIE POZEMKOV FORMOU NÁJMU A 

SPOLUUŽÍVANIA PARC. Č. 3500/25, PARC. Č. 3500/26, 

PARC. Č. 3500/34 V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, NA 

PÚCHOVSKEJ UL. V BRATISLAVE, Z DÔVODU REALIZÁCIE 

DOPRAVNÉHO NAPOJENIA A VYBUDOVANIA VJAZDU NA 

ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO „PARK AND RIDE“ .......... 489 

BOD 64  NÁVRH NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY K 

NEHNUTEĽNOSTIAM V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, K 

ČASTI POZEMKU PARC. Č. 5084/6 A PARC. Č. 5084/19 

S PARKOVISKOM, VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI INCHEBA, 

A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE ................. 495 

BOD 65  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

LAMAČ, PARC. Č. 2813/2 A PARC. Č. 2813/3, 

VYSOKOHORSKÁ ULICA, MANŽELOM ŠTELIAROVCOM, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKOV POD STAVBOU

 498 

BOD 66  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV POD GARÁŽAMI V 

BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, HOMOLOVA ULICA, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNEHO USPORIADANIA VZŤAHU ........ 501 

BOD 67  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 2245 A PARC. Č. 2246, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKOV POD STAVBOU 

VRÁTANE PRIĽAHLEJ PLOCHY, KUDLÁKOVA ULICA, 

JEDNOTNÉMU MAJETKOVÉMU FONDU ZVÄZOV ODBOROVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ........... 505 

Bod 69 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na časti pozemku v 
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Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, 

v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.

 508 

bod 70 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k 

spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach 

v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. 

Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny 

Višňovskej Polkovej .......................... 514 

Bod 71 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k 

spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach 

v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484, vo 

vlastníctve spoločnosti DirektStav so sídlom 

v Limbachu ................................... 517 

bod 72 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, 

k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, 

Pútnická ulica, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

v Bratislave ................................. 522 

BOD 73 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, 

Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 

30, Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, 

Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 

5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, 

vlastníkom bytov ............................. 526 

Bod 74 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a 
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to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, 

uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, 

uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, 

uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 - 27. 

06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 

– 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 528 

BOD 75 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy ................................... 532 

PRÍLOHA – výpis z hlasovania ...................... 547 

 

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

15 
 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

(Poznámka: otvorenie o 09.11 h) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tak skúsme prezenčné hlasovanie, či nám to funguje. 

Poprosím vás o prezenčné hlasovanie. 

Hlasujte teraz. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

No, 24. To znamená, že má niekto nejaký problém, že 

nešlo mu? Kto? 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, ja už som bola prihlásená, ma to 

odhlásilo. Ale som tu, nemám problém. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Skvele. To znamená, že minimálne 25 ľudí máme. Môžeme 

ísť, nie? 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Hej, hej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Tak poďme začať. 

(Poznámka: na základe hlasovania s cieľom zistenia počtu 

prítomných poslancov bolo v prezenčnom hlasovaní v čase o 

9.12 h aktívnych 25 členov mestského zastupiteľstva.)
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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, poslanci, 

starostky, starostovia a všetci hostia! 

Začíname, ja to volám že posledné tohtosezónne, 

nepoviem tohtoročné, ale tohtosezónne zastupiteľstvo. Máme 

tam, máme 80, poviem to presne – nechcem vás ľakať – 

77 bodov. Niektoré sa trošku stiahnu, bude to dneska 

zaujímavé v každom prípade. Poďme na to. 

Takže pokračujeme v línii online zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a skôr, než ho oficiálne otvorím, požiadam 

o prezenčné hlasovanie.  

To sa stalo. Inštruktáž na pripojenie do aplikácie a 

všetko máte. Keby niečo, dajte vedieť, ozvú sa vám hneď moji 

kolegovia. 

Ak je tu nejaký bod, kde to hlasovanie bolo jednoznačné 

a vy ste sa nedokázali akože zahlasovať alebo vás to vypadlo, 

napíšte to do boku do četu a bude to zaznamenané, akým 

spôsobom ste hlasovali, aj keď to bude len v zápisnici, 

nebude to v tých hlasovaniach, ktoré automaticky generuje 

tento softvér. 
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A o šestnástej majú možnosť vystúpiť občania, ktorí sa 

deň predtým nahlasovali. Myslím, že máme troch občanov. A – 

či máme len k bodom občanov? 

Dobre, takže nikto, o šestnástej nie je zahlásený 

nikto. Máme ale myslím, že k trom bodom občanov. Tu mám 

zatiaľ napísané - aha takže, jeden občan chce vystúpiť na 

tému Verejné priestranstvo Záhradníckej, Palkovičovej. Tak 

to bude to o šestnástej, nie, Tomáš? Takže máme občanov. 

Štyria občania budú vystupovať priamo k bodu číslo 9 a jeden 

občan vystúpi k bodu 41, čo je Športový klub MEDVEDICA. 

Samozrejme, tam sa bude hlasovať o vašom súhlase. 

Takže, máme tu návrhovú komisiu, ktorú si ideme rovno 

zvoliť.  

Takže na základe skutočnosti, že sme boli 

uznášaniaschopní, otváram oficiálne dnešné zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na 

ktorom vás ešte raz všetkých vítam. Pre záznam uvádzam, že 

o ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali poslanci – na celý deň: Katarína 

Augustinič, Juraj Káčer, Roman Lamoš, Peter Hochschorner 

a Ľuboš Krajčír.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť: Martina Kuruca 

a Rastislava Kunsta.  

Ak nikto nemá iný návrh, prosím, hlasujte o predloženom 

návrhu teraz. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 27. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže máme overovateľov zápisnice.  

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov: Milana Vetráka, Petra Lenču (Lenča, 

ospravedlňujem sa) a Gabrielu Ferenčákovú.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 27. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Tomáš Malec, nepočujem to pípnutie ale akože, nevadí, 

ustriehnem si to. Ale keď sa zabudnem… 

Takže máme návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

20 
 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh programu 

rokovania dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva ste 

obdržali na pozvánke v elektronickej forme sedemnásteho 

júna.  

(Poznámka: Návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

2. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu za rok 2020 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

4. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 

z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 

Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere 
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č.0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. 

s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR 

Bratislavu 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

5. Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020  

- spracovateľ: sekcia financií  

 

6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie  

- spracovateľ: sekcia financií  

 

7. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok 

Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene 

života  

- spracovateľ: sekcia financií  

 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel 

- spracovateľ: sekcia dopravy 
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10. Návrh zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie 

odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací 

systém, spol. s r. o., mestskými časťami hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou 

- spracovateľ: sekcia dopravy 

 

11. Zmluva o spolupráci za účelom realizácie 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v 

mestskej časti Bratislava-Rača 

- spracovateľ: sekcia dopravy 

 

12. Personálne zmeny v komisiách Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

13. Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností 

s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

 

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

integrovaná doprava, a. s.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

 

15. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 

2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
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zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

16. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom 

hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s. 

     - spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

17. Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom 

pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK 

a DPB 

- spracovateľ: sekcia dopravy a útvar správy mestských 

podnikov 

18. Zmena zakladateľských dokumentov Spoločnosti pre 

rozvoj bývania 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

 

19. Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling, 

s. r. o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

 

20. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/…/2021/N na 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 
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2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical 

Solutions, s. r. o., Šalviová 32, Bratislava, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu 

a mládeže a STaRZ 

 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, 

ulica Československých tankistov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi 

Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

23. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, 

spoločnosti iiSTATE, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 
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k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21789/1, spoločnosti Portum 

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

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

bývalej Lekárne U Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe 

so súpisným číslom 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. 

Staré Mesto, na Panskej 35, pre Galériu mesta 

Bratislavy so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu 

BIELA NOC, o. z., so sídlom v Košiciach 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 

3553/42, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, za účelom 

vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov 

a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 

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

zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve 

o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v 

znení dodatkov a súhlasu s podnájmom tretej osobe na 

Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre 

Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi 

Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

32. 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, a. s., so 

sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku 

parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, pre Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

so sídlom v Bratislave   

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

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru 

podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na 

námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o., 

so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

35. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. 

č. 5190, pre Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k.ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – 

DANAIL 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

37. Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme 

pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. 

Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v 

Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

38. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske 
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združenie UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia 

so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 

2020, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 

21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 

21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so 

sídlom Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

40. Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru 

voľného času a schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 

ú. Rača, parc. č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – 

Rača 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

41. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 

351, Športovému klubu MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku 

parc. č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku 
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parc. č. 16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 

16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

43. Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, 1001/1 a 

1001/2, Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej 

časti Bratislava-Ružinov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

44. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

45. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

46. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Rusovce, Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do 

správy mestskej časti Bratislava-Rusovce 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

47. Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 
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48. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 

na II. polrok 2021 

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

 

49. Metodika zmien územného plánu v záujme budovania 

predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie 

dostupnosti bývania 

- spracovateľ: útvar námestníčky primátora L. 

Antalovej Plavuchovej 

 

50. Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v 

Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“  

- spracovateľ: projektová kancelária - magistrát 

 

51. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021  

- spracovateľ: sekcia výstavby 

 

52. Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia dopravy 

 

53. Predĺženie platnosti dokumentu Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010-2020 

- spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy 
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54. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia 

náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 

Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

- spracovateľ: útvar námestníčky primátora L. 

Antalovej Plavuchovej  

 

55. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 

budúcnosti 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia 

 

56. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov 

projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická 

regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom 

území“ a schválenie spolufinancovania projektu 

- spracovateľ: oddelenie programovania a 

spolupráce 

 

57. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave na obchodné účely, alebo poskytovanie 

služieb 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu 

a mládeže a STaRZ 

 

58. 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 
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- spracovateľ: oddelenie školstva, športu 

a mládeže a STaRZ 

 

59. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 

z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov 

a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., a ZDRUŽENIE POMOC 

ŠKOLE TILGNEROVA, o.z. 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu 

a mládeže 

 

60. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže – nájom nebytového priestoru v správe Galérie 

mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo 

výmere 107 m² + 30 m2 nádvorie v stavbe so súpis. č. 

416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 

11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto 

    - spracovateľ: oddelenie kultúry 

61. Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho bytového domu na 

Medveďovej ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 k.ú. 

Petržalka a prislúchajúceho pozemku, do vlastníctva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (doterajšieho 

správcu majetku)   

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

62. Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí 

stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na 

pozemku parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí 
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stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so 

súpis. č. 440, na pozemku parc. č. 3, v k. ú. Staré 

Mesto v Bratislave, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

63. Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a 

spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. 

č. 3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. 

v Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia 

a vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and 

Ride“ 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

64. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k 

nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti 

pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s 

parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., 

so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

65. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, 

parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, 

manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbou 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

66. Návrh na predaj pozemkov pod garážami v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, 

ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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67. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246, 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 

vrátane priľahlej plochy, Kudlákova ulica, Jednotnému 

majetkovému fondu zväzov odborových organizácií 

v Slovenskej republike 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

68. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/157, v 

prospech spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

69. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech 

spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o. 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

70. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 

podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. 

Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej 

a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

71. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu 

podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, 
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pozemkoch parc. č. 1426 a 1484, vo vlastníctve 

spoločnosti DirektStav so sídlom v Limbachu 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

72. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. 

ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

73. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, 

Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, 

Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, 

Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, 

Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

74. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to 

uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia 

č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 

zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 

06. 2013 - 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 

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

spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

75. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
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- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

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

 

77. 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: oddelenie činnosti MsR a MsZ) 

b) Informácia o počte prevádzkovateľov, prevádzok s 

technickými zariadeniami a počte technických zariadení 

k 30.4.2021  

(spracovateľ: sekcia financií) 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

d) Informácia o aktuálnom stave vysporiadania majetku 

zvereného mestským častiam  
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(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Vŕbová 12, Silvánska 

1, 5, 27, Ľuda Zúbka 13, Vígľašská 21, vlastníkom bytov 

(spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností) 

f) Informácia o výške platu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

(spracovateľ: oddelenie ľudských zdrojov) 

g) Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020  

(spracovateľ: oddelenie vzťahov s verejnosťou) 

 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže v súlade so Zákonom o obecnom zriadení dávam 

teraz hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný a zverejnený. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 28.  
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Poďme k programu. 

Áno, pani poslankyňa Ožvaldová. Vy tam sa hlásite 

s niečím, ale neviem, čo to je. Je to nejaký omyl alebo je 

to niečo, čo treba riešiť? Asi nie, tak poďme zatiaľ 

k programu. Sekundu iba. Áno, počkajte sekundičku. 

Navrhujem stiahnuť z dnešného programu mestského 

zastupiteľstva: 

- Materiál pod bodom číslo 25: Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu v časti pozemkov v Bratislave, v Starom Meste, 

spoločnosti Portum Towers so sídlom v Bratislave. 

– Materiál pod bodom číslo 68: Návrh na zriadenie 

vecného bremena na pozemku v Bratislave v prospech 

spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave. 

A ďalej po stiahnutí týchto materiálov navrhujem: 

- Materiál pod bodom číslo 61: to je Návrh prevodu 

majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa bytového domu na Medveďovej ulici 

v Petržalke – zaradiť namiesto bodu číslo 25, aby 

všetky materiály hodné osobitného zreteľa boli 

v jednom bloku. 

Ďalej si dovoľujem navrhnúť doplnenie dnešného programu 

mestského zastupiteľstva o materiál pod názvom Zmluva 

o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom 

meste Slovenskej republiky, v Bratislave, na území mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto, ako bod číslo 11 a). 
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A materiál pod názvom Personálne zmeny v štatutárnom 

orgáne príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava ako bod číslo 13 a).  

Nech sa páči, teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. 

Otváram diskusiu. 

Keď nemáme žiadny príspevok k programu, poďme si to 

odhlasovať.  

Ja sa ospravedlňujem, už som sa to pýtal asi viackrát, 

keď sťahujem, musíme si to odhlasovať? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Individuálne hej, každý bod. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aj keď sťahujem bod? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Áno, aj keď sa sťahuje. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tak prosím vás, hlasujme o stiahnutí z programu 

mestského zastupiteľstva materiál pod bodom číslo 25: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 30. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Tak isto stiahnutie – hlasujme za stiahnutie materiálu 

pod bodom číslo 68: 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

 …teraz by som chcela hlasovať. Počkať … 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon. Niekto sa ozval, že mu nejde hlasovať? 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

Áno, ja, Ožvaldová. Nejde mi absolútne hlasovanie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, to znamená, že poprosím … 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

Skúsim ešte raz, skúsim. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je to v poriadku, budú vám volať, dobre? Kolegovia. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

Dobre, ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, to znamená, že hlasujeme o stiahnutí bodu číslo 

68, to je ACS 5. 

Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Dobre, uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 30. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A ideme ďalej. Navrhujem navrhnúť, teda navrhujem 

doplniť do dnešného programu materiál pod názvom – to je ten 

podpis zmluvy medzi Starým Mestom a magistrátom v rámci 

parkovacej politiky ako bod číslo 11 a).  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Dobre. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A potom navrhujem zaradiť do programu dnešného 

zastupiteľstva ako bod číslo 13 a): Personálne zmeny 

v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Zoologická 

záhrada Bratislava. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím vás, potrebujeme, aby naši kolegovia vedeli, 

každého z vás jasne identifikovať. A nehovorím ani, 

poslancom ani našim kolegom, ale ak sú tam nejakí ľudia, 

ktorí nemajú úplne jasne napísané meno, bolo by fajn napísať 

nejaké meno alebo nejakú jasnú vec do tej vysvetlivky, aby 

oni vedeli, že o koho presne ide. Celé meno alebo funkciu, 

alebo čo, dá sa to tam veľmi jednoducho zmeniť a napísať to 

tam. Dobre? Aby naši kolegovia nemuseli pátrať. 

Myslím, že my máme program… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Ešte prepáč… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…máme program schválený… 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Skočím ti ešte do toho, prepáč, ešte treba preradiť bod 

61 ako bod 25. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, to sme urobili, presa, nie? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Nie. Nie, nie, nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je možné, že som ho preskočil? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Áno. Áno, on bol hneď po tom stiahnutí bodov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, aha, tak OK. Tak ja sa ospravedlňujem. Tak poprosím 

vás, ešte hlasujme o tom, že bod číslo 61 preradíme ako bod 

číslo 25 kvôli tomu, aby bol v balíku materiálov „hodné 

osobitného zreteľa“. 
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Prosím, hlasujte. 

Ospravedlňujem sa.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Môžem povedať, že vlastne máme program schválený. 

Návrhy na zmenu programu predkladám ústne, to viete, 

a zároveň zasielam na určitú, určenú mejlovú adresu. Teda 

predkladáte, ale vlastne nikto nechce program nijak dopĺňať 

alebo meniť, nikto sa neprihlásil do predchádzajúcej 

diskusie, takže môžeme ísť ďalej. 

Poďme na to. A môžeme ísť rovno na prvý bod.  

(Poznámka: schválený program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021 

2. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu za rok 2020 
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3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021 

4. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 

2021 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 

Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č.0339/20/0100 

od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy 

o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre 

hlavné mesto SR Bratislavu 

5. Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020 

6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie 

7. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok 

Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene 

života 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

10. Návrh zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie 

odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací 
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systém, spol. s r.o., mestskými časťami hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislavou 

11. Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej 

politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti 

Bratislava-Rača 

11a. Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej 

politiky v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

12. Personálne zmeny v komisiách Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

13. Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností 

s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

13a. Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

15. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 2020, 

ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
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oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu 

16. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom 

hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s. 

17. Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku 

Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom 

pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB 

18. Zmena zakladateľských dokumentov Spoločnosti pre 

rozvoj bývania 

19. Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling, 

s. r. o. 

20. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/…/2021/N na 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 2021 

pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, 

s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

21. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica 

Československých tankistov 
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22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a 

Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica 

23. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 

ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

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

Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26,spoločnosti 

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

25. Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho bytového domu na Medveďovej 

ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 k.ú. Petržalka a 

prislúchajúceho pozemku, do vlastníctva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (doterajšieho správcu majetku) 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej 

Lekárne U Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným 

číslom 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na 

Panskej 35, pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom v 

Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA 

NOC, o. z., so sídlom v Košiciach 
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28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa, za účelom vyčistenia, vykosenia 

a zriadenia výbehu pre psov 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, 

pod kontajnerovými stojiskami 

30. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov 

a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom v Bratislave 

31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, 

zriadenie komunitného kompostoviska 

32. 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, a.s., so sídlom v Bratislave, 

Janíkov dvor – vozovňa 

33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. 
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č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

34. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej 

parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina 

Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

35. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190, pre Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

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

Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL 

37. Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme 

pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. 

Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v 

Bratislave 

38. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a 

pre občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, 

ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

52 
 

č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti 

Smart City Centre s.r.o., so sídlom Bratislave 

40. Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru voľného 

času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 

č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – Rača 

41. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu 

MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 

PREDKLADATEĽOM 

42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. 

č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 

16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 

6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s 

r.o. so sídlom v Bratislave 

43. Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, 1001/1 a 1001/2, 

Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

44. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
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45. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

46. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 

Rusovce, Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do správy 

mestskej časti Bratislava-Rusovce 

47. Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

48. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. 

polrok 2021 

49. Metodika zmien územného plánu v záujme budovania 

predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie 

dostupnosti bývania 

50. Stav prípravy projektu „Nová električková trať v 

Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

51. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021 

52. Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy na rok 2021 

53. Predĺženie platnosti dokumentu Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010-2020 
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54. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia 

náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. 

v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

55. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

56. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov 

projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia 

komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a 

schválenie spolufinancovania projektu 

57. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné 

účely, alebo poskytovanie služieb 

58. 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 

59. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v 

Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a priateľov ZŠ 

Vazovova 4, o.z., a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, o.z. 

60. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže – nájom nebytového priestoru v správe Galérie mesta 

Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² 

+ 30 m2 nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. 
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č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, v k. ú. 

Staré Mesto 

62. Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí 

stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na pozemku 

parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so 

vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, na 

pozemku parc. č. 3, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

63. Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a 

spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 

3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v 

Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a 

vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“ 

64. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k 

nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti 

pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo 

vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v 

Bratislave 

65. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, 

parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, 

manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbou 

66. Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, 

k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahu 
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67. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, 

Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov 

odborových organizácií v Slovenskej republike 

69. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti 

ATRIOS real estate s.r.o.  

70. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 

podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, 

vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. 

Kataríny Višňovskej Polkovej 

71. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu 

podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch 

parc. č. 1426 a 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav 

so sídlom v Limbachu 

72. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

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

Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, v 

prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so 

sídlom v Bratislave 

73. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 

18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, 
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Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, 

Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 

28, vlastníkom bytov 

74. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to 

uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia č. 

663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 zo 

dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 

- 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 

28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovými domami 

75. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

77. Rôzne 

koniec poznámky) 

 

ORGANINAČNÉ POSTUPY PRI ROKOVANÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA – URČENIE, KTORÉ BODY 

BUDÚ AJ S ÚVODNÝM SLOVOM A KTORÉ BEZ 

ÚVODNÉHO SLOVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Poprosím vás, poďme si povedať: samozrejme, budeme 

hlasovať o všetkých bodoch postupne, ale poďme si iba povedať 

tie body, kde chceme určite úvodné slovo. Tam sa rozumie to, 

že chcete úvodné slovo sa môže udiať a si ho môžete vziať aj 

počas zastupiteľstva, ale bolo by fajn, aby aj naši boli na 

to pripravení. 

Tak otváram diskusiu k tomu, kde chceme určite úvodné 

slovo. A poprosím pani poslankyňu Debnárovú. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. Ja by som poprosila k návrhu 

Záverečného účtu a k návrhu na zmenu rozpočtu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Povedz nám čísla, prosím ťa, pani poslankyňa. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Dvojka, trojka. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

o dočasnom parkovaní, to je deviatka. A päťdesiatdvojka: 

Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej dopravy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To je dvojka, hej? 

Dobre. Tomáš Palkovič, nech sa páči. 
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Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ja by som poprosil k bodu číslo 41, ohľadne 

pamtreku (pumptracku) v Petržalke a športovom združení 

MEDVEDICA. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, my sme ho, Ctiborko, my sme ho nechceli 

stiahnuť tento bod nakoniec? 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

Nie. Vraj nakoniec ostáva v programe…  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Nie. Prerokujeme. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

…a bude sa… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, výborne, ďakujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…som niekde zachytil. 
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Pán poslanec Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som tak, ako spomenula Monika tie štyri 

body, ale mám aj ďalšie. Je to bod číslo 10, to je zmluva 

s odťahovkou, bod číslo 11, to je zmluva hlavné mesto a Rača 

o spolupráci pri parkovacej politike, bod… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Desať, jedenásť, áno. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

…17, to je Dopravný podnik a Covid. Ďalej bod 38, to je 

prenájom pozemkov pre Cyklokoalíciu, 40 CVČ na Hliníckej, 51 

terasy, 52 – to už hovorila Monika a ešte bod 63, to je tá 

zmluva o tej Púchovskej „Park and Ride“. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

A pán primátor, pardon. Prosím vás, ja sa z poobedia 

ospravedlňujem na chvíľu, musím si odskočiť na očkovanie. 

Snáď sa mi to podarí rýchlo zrealizovať a sa potom znovu 

prihlásim. Dobre? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Očkovanie má vždy prednosť. Poďme si iba povedať, že… 

Dobre, môžeme ísť. Myslím, že sme všetci. 

Pán Korček, máte nejakú poznámku? 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ja nie, nie, prepáčte. Ja som sa tu iba prihlásil, ale 

ja by som chcel úvodné… Počujete ma?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Áno, áno. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

…úvodné slovo k materiálu číslo 69. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pozrieme ho.  

ATRIOS real estate. Dobre. 

Myslím, že máme všetko, však samozrejme, ak niekto bude 

chcieť doplniť, tak sa to doplní a môžeme ísť rovno na bod 

číslo 2.  

Chcem vám všetkým povedať ešte, že nás čaká veľmi dlhé 

zastupiteľstvo. Ja sa ospravedlňujem za počet tých bodov, 

budeme chcieť v ďalších zastupiteľstvách držať limity do 

päťdesiat bodov maximálne. Ale viete, že ďalšie 

zastupiteľstvo je až v septembri a myslím, že ten oddych 

potrebujete tak isto vy, ako aj moji kolegovia na magistráte. 

A preto sme hlavne majetkové veci, na ktoré čakajú ľudia, 

dali vo väčšom počte do zastupiteľstva. Takže ešte raz sa 

ospravedlňujem za celý magistrát.  

Poďme ale na to, bod číslo 2 a Alex Dobiáš má 

pravdepodobne slovo v tomto bode. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 
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Prepáč, ale ešte bod číslo 1. Tiež je potrebné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je potrebné? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Áno. Áno, o ňom sa hlasuje. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak prepáčte, ja som úplne z mestskej rady ešte 

nastavený tak. Ideme na bod číslo 1 bez úvodného slova, tak. 

Ďakujem ti za opravu.  

 

BOD 1  INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY K 31. 05. 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 5. 2021. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja po prečítaní si toho materiálu by som chcel predložiť 

dva pozmeňujúce návrhy: 

Prvý vychádza z toho, ako sme sa na tom dohodli 

s magistrátom. Išlo by o doplnenie nového bodu 5 do časti b) 

uznesenia. Ja ho celý prečítam, pretože je asi tak na pol 

strany a neviem, či ste s ním oboznámení. Takže budem ho 

čítať – návrh – a chcem požiadať o predĺženie času, ak by 

som to náhodu nestihol – na tie dva príspevky.  

Čiže bod 5 v časti b) – Návrh zmeny časti textu 

uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy číslo 397/2020 zo dňa 27. 2. 2020. Znenie 

uznesenia číslo 397/2020 zo dňa 27. 2. 2020: Návrh na 

schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na Olympijskú 

kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 24. 8. až 31. 8. 2020 

organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

Uznesenie 397/2020 zo dňa 27. 2. 2020: Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálov schvaľuje zľavu 

z ceny nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom 

hokeji v dňoch 24. 8. až 31. 8. 2020 organizovanú Slovenským 

zväzom ľadového hokeja z celkovej sumy 79 167,13 eur bez DPH 

vo výške 29 167 eur aj 13 eurocentov bez DPH, to znamená 

36,84 percenta. Cena nájmu a služieb po zľave predstavuje 

sumu 50 000 eur bez DPH, to znamená 60 000 eur s DPH.  
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Návrh na zmenu časti textu predmetného uznesenia 

z dôvodu presunu konania Olympijskej kvalifikácie v ľadovom 

hokeji z roku 2020 na rok 2021 je nasledovný: Text v znení 

„v dňoch 24. 8. až 31. 8. 2020“ sa nahrádza textom „v dňoch 

22. 8. až 29. 8. 2021“. 

Toto bolo vlastne znenie zmeny textu časti uznesenia, 

inak v podstate žiadna iná vecná zmena sa nenavrhuje, len 

presun termínu z minulého roka, z augusta minulého roka na 

august tohto roka. Teda pre tých, ktorí by teraz boli nejako 

vystresovaní z toho, že čo všetko sa tam deje v tom návrhu 

uznesenia – nič iné, len sa prehadzuje dátum z minulého roka 

na tento rok. To je vec, ktorá bola dohodnutá s magistrátom. 

A potom druhý pozmeňujúci návrh, to už je moja 

iniciatíva. Keď som si prečítal návrh materiálu aj návrh 

uznesenia, tak som si všimol, že v dvoch bodoch sa rieši 

uznesenie, ktoré som pred pár rokmi na tomto zastupiteľstve 

navrhol a väčšina zastupiteľstva ho schválila. Dokonca sme 

prelomili veto primátora. Ide o petíciu, ktorá sa koná 

v súvislosti s pozemkami na Haanovej a na Mamateyovej, 

s tým, že teraz sa navrhuje vypustiť dva body z tohto 

uznesenia. Mrzí ma, že zase ma nikto z príslušenstva ešte 

nekontaktoval, aby sa o tom so mnou aspoň chvíľu porozprával 

a mohli sme sa vyhnúť teraz tomu, čo budem navrhovať.  

Ten bod 4.5 je v poriadku, lebo, podľa môjho názoru je 

v poriadku, lebo to, že mesto bude hľadať a vytipovávať 

ďalšie lokality na výstavbu nájomných bytov, to môžeme kľudne 

vypustiť, lebo to naozaj nemá nejaký konštitutívny charakter 

a aj tak to mesto robí. Ale to, tá časť uznesenia, ktorá sa 

popisuje v bode 4.4 – ja dúfam, že sa k tomu dopracujeme, že 
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by sme ho mohli vyhodiť, ale myslím si, že teraz je to 

predčasné, a to kvôli tomu, že jednak nejde o splatnosť 

uznesenia teraz k máju tohto roka ako je vlastne názvom 

celého materiálu. Pretože tá časť uznesenia, ktorá hovorí 

o tom, že by sa mala na daných pozemkoch vyhlásiť stavebná 

uzávera, a to až po predĺžení zverejnenia oznámenia o začatí 

obstarávania – zmena doplnkov, takto sme ešte ďaleko od toho. 

Čiže to uznesenie nie je ani aktivované, ani sa nikdy zatiaľ 

ešte nenaplnilo, lebo pôvodne sa – pôvodne sa mala robiť 

zmena územného plánu ohľadne týchto dvoch lokalít pri 

najbližšej možnej príležitosti po roku 2017. V tomto 

volebnom období som sa však s pánom primátorom dohodol, že 

to nebude v (tom) najbližšej zmene územného plánu, ale bude 

to až v tých „odečkach“ 09, ak sa nemýlim, a to ešte nejaký 

čas potrvá.  

Čiže myslím, si, že by to malo byť tak, že keď sa to 

dostane do návrhu na zmeny a doplnky územného plánu, ktorý 

ešte sa nemusí ísť obstarávať, ale už to bude zapracované do 

návrhu, tak podľa mňa vtedy by mal prísť tento krok, že 

vyhodíme túto časť uznesenia, ktorá sa týka aj stavebnej 

uzávery. Lebo však načo tam budeme dávať pevnú uzáveru, keď 

sme všetci v súlade s tým, že sa naplní to uznesenie 

mestského zastupiteľstva z roku 2017. Ale teraz ešte keď to 

neni ani v návrhu a už som aj nedávno zaregistroval od 

niektorých poslancov – boli to skôr výnimočné prípady, že 

bolo spochybňované toto uznesenie mestského zastupiteľstva, 

lebo od poslancov, ktorí ho v minulosti neprijímali, tak si 

myslím, že ešte má svoj význam, aby sa to dotiahlo do konca. 

A preto navrhujem pozmeňujúci návrh, ktorý – ktorým by sme 

v časti b) v bode 4 návrhu uznesenia bod 4.4 vypustili 

a ostatné body uvedené v bode 4 by sa následne prečíslovali 
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a rovnako v materiáli by sa vypustila časť týkajúca sa bodu 

v časti b) bodu 4.4 a zvyšné body v časti b) bodu 4 by sa 

následne prečíslovali.  

Ja ešte zopakujem, že dúfam, že túto časť uznesenia, 

a to je môj návrh, vypustíme v blízkej budúcnosti. A myslím 

si, že korektné by bolo hneď potom, ako sa to ocitne v návrhu 

na zmeny a doplnky tie „nula deviny“ tak, ako sme sa dohodli. 

Ale takto sa mi to zdá naozaj predčasné a tiež zopakujem, že 

ma mrzí, že pán vedúci oddelenia alebo ktokoľvek z toho 

oddelenia sa mi neozval, a takto sme sa kľudne – ako to 

navrhujem, mohli dohodnúť a nemuseli sme vlastne teraz 

strácať niekoľko minút času na zastupiteľstve. 

Ďakujem pekne. To sú moje návrhy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tomáš Palkovič, nech sa páči. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Tak ja by som len chcel doplniť komentár, že 

presne na takého návrhy a na takéto situácie sa stretávame 

ako klub a bolo by super, keby sa takého návrhy na tom klube 

najskôr prediskutovali a až potom išli do zastupiteľstva. Ja 

sa priznám, že nie som schopný tak rýchlo si pozrieť nejaké 

uznesenia z roku 2017 ani sa v tom takto narýchlo 

zorientovať. Že z toho dôvodu ja takýto pozmeňujúci návrh 

nemôžem podporiť. Navyše keď sa tam spomínajú tak zásadné 

veci ako nejaké zmeny územného plánu, stavebné uzávery 
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a podobne. Čiže, ja si myslím, že takéto návrhy je určite 

nutné vopred prediskutovať a až potom dávať do 

zastupiteľstva.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem veľmi pekne. To znamená, že máme dva 

pozmeňovacie návrhy, respektíve… keď nikto sa ďalej nehlási 

do diskusie… 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Pán, pán primátor, ja by som chcel ešte faktickú na 

faktickú, ale nejde údajne to sa tak prihlásiť – technicky, 

hoci v zmysle rokovacieho poriadku by to tak malo byť. Tak 

tým, že vlastne som príspevok a na mňa reagovali tak… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Milan, prepáč, Tomáš – čo? Buď sa mu to ide dať 

prihlásiť, alebo jak je to?  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Nie, nie, ja tu mám akurát túto svoju, čo hovoríte, 

článok 5 odsek 22 rokovacieho poriadku, že ak to skrátim, 

tak že faktickou poznámkou sa dá prihlásiť iba počas 

diskusného príspevku, že nedá sa prihlásiť ani v systéme, že 
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faktickou na faktickú. A Tomáš Palkovič mal faktickú 

poznámku, a preto teda nešlo, a to je aj na základe 

rokovacieho poriadku tak teda. Ale môže, môže reagovať, 

pretože má právo reagovať poslanec potom na faktickú 

poznámku, samozrejme. Len teda technicky nie je možné sa 

prihlásiť na ňu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáč, aký je rozdiel… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

To, že rokovací poriadok jednoducho hovorí o možnosti, 

že reagovať faktickými poznámkami na diskusné príspevky, to 

je ten riadne prihlásený do diskusie… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…jasné. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

 …a potom keď niekto faktickú odpovedá, a má teda ten 

faktický príspevok, tak nejde faktickou sa na to technicky 

prihlásiť. Jednoducho iba diskusným príspevkom napríklad by 

išlo. Ale znova rokovací poriadok hovorí iba o možnosti 

jedného diskusného príspevku k bodu vždycky.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…ale Milan… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Čiže môže sa dať slovo poslancovi, aby ešte reagoval, 

ale už nie ako faktická ani nie ako diskusný. Bohužiaľ, takto 

to je teraz nastavené, my o tom vieme, preto máme otvorený 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) rokovací poriadok, kde to 

chceme že riadne upratať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A teraz mi odpovedz, že môže pán poslanec Vetrák podľa 

rokovacieho poriadku… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

…reagovať, áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…reagovať? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 
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Reagovať, ale to je potom celé. Potom jedine sa on môže 

už v rámci tohto – tejto diskusie prihlásiť faktickou 

poznámkou, ale na diskusný príspevok nejakého poslanca alebo 

poslankyne. Čiže môže teraz reagovať a potom už môže len 

reagovať na iných poslancov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ale nemôže mať druhú – druhý príspevok k jednému 

bodu. 

Ženský hlas + mužské hlasy v pozadí 

Áno… (poznámka: a ďalšie nezrozumiteľné slová v pozadí) 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ja to možno ešte spresním, ja ani nechcem príspevok, ja 

chcem len faktickú na všetky faktické, ktoré boli na môj 

príspevok dané. Bola v podstate teraz iba jedna.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To myslím, že to vôbec nie je problém. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Áno, a to je normálne v zmysle rokovacieho poriadku, 

len technicky to nie je nastavené tak, aby som mohol stlačiť 
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faktickú a mohla sa zobraziť. Čiže ja som len využil 

výnimočne túto príležitosť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je to tak, Tomáš, tak? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Ako som povedal. Reagovať teraz môže na to, čo bolo 

povedané, áno, môže raz reagovať. Ale prihlásiť sa nevie 

jednoducho v systéme fakt že ako faktickou, lebo to ani za 

faktickú nie je považované svojím spôsobom. Je to považované 

len čisto ako už reakcia na povedané. 

Takže teraz môže odpovedať a potom v zásade už záležiac 

od ostatných ľudí, či sa prihlásia alebo nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Tak nech sa páči, Milan. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No ono v minulosti sa to 

ukazovalo ako faktická, ale ono je to vlastne reakcia a my 

nemáme gombíček ako na reakciu. Takže len aj ostatných bude 

to treba nejako riešiť, lebo ak ostatní to budú chcieť tiež 

na tie svoje, tak aby… Lebo ja to viem urobiť takto 
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výnimočne, keďže som v návrhovej komisii. Ale neviem, ako 

ostatní to budú robiť.  

No, ja len krátka reakcia. Však samozrejme, aj na klube 

by sa to malo prerokovať, ale ešte predtým by mal predchádzať 

krok, a to je ten, že – a to sme sa už bavili aj minule – že 

keď magistrát ide rušiť uznesenia, ktoré presadili poslanci, 

a toto navyše bolo prelomené veto primátora, tak by sa mal 

skontaktovať s tým poslancom, mal by o tom s ním diskutovať. 

A keby som ja vedel, že takéto niečo sa chystá, lebo 

tento materiál neprechádza žiadnymi komisiami, ničím, on je 

predložený až priamo na zastupiteľstvo, tak by som samozrejme 

to riešil aj, aj cez klub. Lebo mi na tom záleží, ale keďže 

toto neprechádza žiadnymi komisiami, ničím, objaví sa to až 

na zastupiteľstve, žiadny – nikto z magistrátu ma 

nekontaktoval, tak ja nemám odkiaľ vedieť, že sa niečo také 

chystá. To proste, to – to nie je dobre vymyslené takto. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. OK. Rozumiem. Poďme – poďme – poďme k hlasovaniu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Takže v rámci diskusie boli 

predložené dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

74 
 

Začíname v poradí, v akom boli predložené. Čiže najprv 

je to doplnenie do časti b) uznesenia bodu 5, ktorý som 

čítal. Ide o zmenu textu, nahrádza sa dátum v uznesení číslo 

397/2020. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 36.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

A potom tu máme druhý pozmeňujúci návrh, ktorý som tiež 

čítal v rámci diskusie, a v podstate vypúšťa sa bod 4.4 
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v časti b) tak z návrhu uznesenia, ako aj zo samotného 

materiálu. 

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 20, proti: 2, zdržalo sa: 12 a nehlasovali: 2, 

prítomných: 36.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A ideme ešte… Nech sa páči… Milan? 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

A teraz budeme, áno, už mám, už sa mi zapol mikrofón, 

ďakujem.  

Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku, 

čiže v časti a) berieme na vedomie to, čo je uvedené v bode 
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1, splnenie uznesenia, v bode b) priebežné plnenie uznesenia 

a v časti b) schvaľujeme jednak určenie nových termínov 

plnenia uznesení, ako je zrušenie uznesení tých, čo sú tam 

uvedené už bez toho bodu 4.4 a schvaľujeme aj v bode 5 

v časti b) to uznesenie, tú zmenu termínu, ako sme si to 

schválili v pozmeňujúcom návrhu.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 2, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021  
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Uznesenie 869/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

1.1 č. 760/2021 časť C zo dňa 25. 3. 2021 

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

2.2 č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 

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

B. schvaľuje 
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3. Určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

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

4.2 č. 64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 03. 2011 

4.3 č. 135/2015 časť A zo dňa 28. 05. 2015 

4.4 č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 03. 2017 

4.5 č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 

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

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

4.8 č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 

5. Zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 397/2020 zo dňa 27. 2. 2020 

nasledovne: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

79 
 

Text v znení „…v dňoch 24. 08. – 31. 08. 2020…“ sa nahrádza 

textom v znení „…v dňoch 22. 08. – 29. 08. 2021…“ 

koniec poznámky) 

 

BOD 2  NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY ZA ROK 2020 A HODNOTIACA 

SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 

2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme na bod číslo 2: Návrh záverečného 

účtu hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy za rok 

2020 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020. 

Poprosím – Alex Dobiáš. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo.  

V prvom bode za sekciu financií by som chcel stručne 

predstaviť návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za rok 2020. 

Finančné hospodárenie hlavného mesta v roku 2020 

ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá prebehla v dvoch 

vlnách – na jar a na jeseň. Značný vplyv mala na výpadky 

príjmov Dopravného podniku, tak isto samotného mesta, jeho 
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organizácii, spomalenie prípravy rozbehnutých projektov 

a tiež posun príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu 

Európskej únie na financovanie Dúbravsko-Karloveskej 

radiály.  

Prvé odhady dopadu pandémie z apríla a mája 2020 

očakávali výpadok bežných príjmov na úrovni 20 až 25 miliónov 

eur, pričom bežné príjmy mali dosiahnuť iba 320 miliónov. 

Avšak neskoršie prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z leta 2020 už očakávali príjmy na úrovni 

332 miliónov eur. Nakoniec v skutočnosti však dosiahli 

úroveň až 347 miliónov eur. Dôvodom bol predovšetkým lepší 

výber dane z príjmu fyzických osôb, zvýšenie dane 

z nehnuteľností a výrazne nižšie výpadky ako očakávané na 

príjmoch z prenájmov, dane za zabratie verejného 

priestranstva či príjmoch z hazardu.  

Čerpanie výdavkov rozpočtu bolo v prvom polroku značne 

spomalené. Oddelenia organizácie magistrátu boli vyzvané na 

redukciu rozpočtov. Súčasne sa museli zaradiť do rozpočtu 

nové výdavky súvisiace s Covid 19, najmä na ochranné a 

dezinfekčné prostriedky, karanténne priestory, podobne.  

Najväčší dopad mala pandémia Covid 19 na príjmy 

Dopravného podniku. Financovanie tohto Dopravného podniku 

muselo hlavné mesto počas roka navýšiť o 15 miliónov eur 

oproti schválenému rozpočtu. Za rok 2020 dosiahli celkové 

príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 

450 miliónov eur a celkové výdavky vrátane výdavkových 

finančných operácií sumu 405 miliónov eur. Čo znamená, že 

celkové hospodárenie hlavného mesta tak spolu s finančnými 

operáciami dosiahlo za rok 2020 prebytok v sume 45 miliónov. 
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Na financovanie aktivít mesto použilo okrem svojich 

a externých účelových zdrojov aj návratnú finančnú výpomoc 

od vlády Slovenskej republiky vo forme bezúročného úveru 

v sume 9,3 milióna a v súlade s uzatvorenými úverovými 

zmluvami hlavné mesto načerpalo tak isto aj nové úvery v sume 

17 a pol milióna eur. Vo finále za rok 2020 vykazuje hlavné 

mesto Bratislava výšku dlhu 159 a pol milióna eur a k 

31. 12. 2020 dosiahla dlhová zaťaženosť úroveň 48 a pol 

percenta k bežným príjmom roku 2019. 

Po usporiadaní celkového hospodárenia a vylúčení 

účelových finančných prostriedkov a po ďalších korekčných 

operáciách sa zdrojom peňažných fondov hlavného mesta v roku 

2021 stane 28,6 milióna eur, z čoho sa prakticky o celú sumu, 

a to o 28 a pol milióna eur navýši rezervný fond mesta. 

Štruktúra plnenia jednotlivých príjmov a výdavkov sa 

nachádza v príslušných detailoch v predkladanom materiáli 

a takisto sú tam detailne popísané aj všetky finančné 

operácie, ktoré mali vplyv na hospodárenie mesta v roku 2020. 

Na záver by som chcel dodať, že prebytok roku 2020 

umožní efektívnejšie pokryť dopady pandémie v roku 2021 

z výrazného dodatočného zadĺženia mesta nad hranicu 

päťdesiatich percent. 

Ďakujem a v prípade otázok som k dispozícii. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Pán starosta Hrčka. 

 Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ja by som sa iba chcel spýtať, koľko je ešte 

schválených úverov, ktoré sú nenačerpané. To znamená, že to, 

čo máme schválené, nejaké úverové rámce, ale nie sú 

načerpané. Že v akej výške to zhruba je, aby som mal 

predstavu, lebo momentálne sme teda na 48 a pol percenta, čo 

je pod päťdesiatimi percentami tak, ako má byť. Len otázka 

znie, čo sa môže stať v prípade, že by sa načerpali také tie 

tranže, ktoré sú schválené. Lebo myslím, že do dlhu vchádza 

len to, čo je reálne načerpané, nie to, čo je ako úverový 

rámec schválené. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

Môžem hneď zodpovedať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

My aj v ďalšom materiáli, ktorý je bod myslím, že 

číslo 4, ako my na zastupiteľstve predkladáme materiál, kde 

chceme si dať schváliť načerpanie dvadsiatich miliónov eur. 

Hej, to znamená, že my nemáme – my máme síce nejaké rámcové 

zmluvy, ale potrebujeme mať súhlas zastupiteľstva na 
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načerpanie. A o to načerpanie žiadame v materiáli číslo 4 do 

výšky dvadsiatich miliónov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či bola zodpovedaná otázka. Pán starosta? Podľa 

mňa bola trochu inak položená asi či? 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Áno, ono sú tam dve veci. Teda prvá vec je taká, že 

momentálne máme schválený, ale treba ho načerpať. Dobre, 

teda keď tých 20 miliónov načerpáme, neprekročíme tým 

50 percent? Lebo podľa mňa tých 20 miliónov určite by… 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

Nie, neprekročíme. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Tak keď… Dobre, tak z tých stopäťdesiatich deviatich 

tých dvadsať už je schválených alebo nie je schválených? 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

159 je stav k 31. 12. 2020. Tento rok sme ešte úverové 

zdroje žiadne nečerpali a budeme žiadať o načerpanie – 

možnosť načerpania do výšky dvadsiatich miliónov, čo 

znamená, že keby sme ich aj načerpali – celých 20 miliónov, 

tak zadĺženosť mesta bude na úrovni 50, pardon, 49 a pol 

percenta. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Možno ja iba k tomu poviem, že veľmi citlivo pristupujme 

k tomu, aby sme sa nezadlžovali, pokiaľ sme neminuli – to 

bola nejaká diskusia – a tých 49, čo je akože celkom dobrý 

výsledok – alebo kam sme chceli ísť – je už po teoretickom 

načerpaní tých dvadsiatich miliónov, ktoré ale dneska musíme 

schváliť. Teda, aby sme si to objasnili. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

Ja keď to teda ešte doplním, my nemáme teraz v rozpočte 

ešte schválených tridsať miliónov eur zapojených zdrojov 

úverových. My ich chceme aj v nasledujúcom bode, ktorým je 

zmena rozpočtu, znížiť o desať miliónov na dvadsať, a tých 

dvadsať žiadame teda aj načerpať.  

Je to teda iba žiadosť schválená s tým, že pokým nebude 

treba, tak nebudeme kompletne všetkých 20 miliónov 

načerpávať, ale tá maximálna hranica, pokým nie je načerpané, 

tých dvadsiatich miliónov, nám spôsobí, že ten dlh bude 

maximálne na úrovni 49,4 presne. Je to spôsobené tým, že tie 

príjmy v minulom roku, čo je akoby základ, z ktorého sa 

počíta akoby v tomto roku akoby tá dlhová zaťaženosť, boli 

o niečo vyššie, ako sme predpokladali v rozpočte, ktorý sme 

schvaľovali v decembri pre tento rok. A teda tá možnosť, že 

môžeme teda znížiť z tých tridsiatich na dvadsať miliónov – 

tá nám umožňuje v prvom rade to, že vieme zapojiť nevyčerpané 

úvery z minulých rokov, ktoré môžeme zapojiť teraz po 

schválení tohto záverečného účtu o zníženie nejakých 

úverových úverov, ktoré máme zapojené v tomto rozpočte. Tým 

pádom dosiahneme to, že nepresiahneme dlh 50 percent. 
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To som avizoval aj pri schvaľovaní rozpočtu 21, že táto 

situácia môže nastať, že na nej budeme pracovať, aby sme ten 

dlh udržali pod hranicou päťdesiatich percent. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. S faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Prosím, len keby mi to niekto dal, lebo ako teda ja 

pokiaľ viem, tak dlh sa počíta tak, že teda aktuálny dlh 

lomeno bežné príjmy predchádzajúceho roka je dlhové 

zaťaženie. Teda skutočnosť v roku 2020 je 347 miliónov a keď 

si dáte do kalkulačky 159 plus 20 je 179 miliónov deleno 

347, tak je to 51 a pol percenta. Ak je to do 50 percent, 

som s tým OK. Len sa na to pýtam, že mi to matematicky 

nevychádza. Čiže, prosím, ja len na toto upozorňujem. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

Ešte musíte odpočítať istiny, ktoré platíme tento rok. 

Takže sa aj splácajú úvery. Znamená, že sa to poníži akoby. 

Hej, dvadsať načerpáme, ale… 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Á, OK. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

…máme istiny v úveroch, ktoré boli načerpané predtým. 
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Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

OK, na to som zabudol. Ďakujem za vysvetlenie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Moja otázka je ohľadne nejakej prognózy na 

tento rok. Pravdepodobne bude o niečo priaznivejšia, ako bol 

rok 2020, ale môže sa stať, že tiež teda budú výpadky. Tak 

sa chcem spýtať, že či je toto v nejakom tom scenári 

zarátané, aby sme sa náhodou v tom roku 2020 neprehupli cez 

tých magických 50 percent.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, Alex. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

To sa týka teda, áno… tá otázka sa týka roku 21. Čo sa 

týka tohto roku: ten výpočet toho dlhového zaťaženia, tak 

ako spomenul aj pán starosta Hrčka, sa počíta z príjmov 

minulého roku. Tie sú už fixované, tie už máme akoby presne 

stanovené. Sú definované 347 miliónov. Z toho sa počíta 

dlhové zaťaženie. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

87 
 

My máme nejaké výdavky v rozpočte, ktoré sú naviazané 

na úverové zdroje. Úverové zdroje, pokým teda znížime na 

tých 20 miliónov, ktoré som spomínal, tak ten dlh presiahnuť 

nemôžeme. Pokým by prišli nejaké výpadky príjmov, dajme tomu 

tretia vlna, tak na to – na to nám slúži rezervný fond, pokým 

by sme potrebovali pokryť ešte nejaké akoby dodatočné 

výdavky, ktoré nebudú teda kryté tými dajme tomu zníženými 

príjmami bežných výdavkov. Pokým by tá situácia bola taká, 

že by naozaj tie výpadky boli významne vysoké. 

Neviem, či som to takto zodpovedal. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. (Poznámka: nezrozumiteľné slová) 

ďalšie príspevky. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Keďže nebol predložený žiadny 

pozmeňujúci doplňujúci návrh, tak budeme schvaľovať 

uznesenie v znení, v akom je navrhnuté, čiže v časti a) 

berieme na vedomie jednak správu nezávislého audítora, ako 

aj stanovisko mestského kontrolóra.  

V návrhu záverečného účtu potom v časti b) schvaľujeme 

tie body od jedna po osem tak, ako sú navrhnuté a v časti c) 

žiadame ešte primátora hlavného mesta, aby vykonal 
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zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových 

organizácií a mestom založených spoločností za rok 2020 

v termíne do 30. 9. 2021. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2020 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020 

Uznesenie 870/2021 

zo dňa 24.06.2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. správu nezávislého audítora, 

2. stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2020 a hodnotiacej správe programového 

rozpočtu za rok 2020. 

B. schvaľuje 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2020 bez výhrad, 

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, 

ktorý vykazuje: 

2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 347 041 680,67 Eur, 

výdavky v sume 339 153 583,99 Eur a prebytok vNávrh 

Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa programového 

rozpočtu za rok 2020sume 7 888 096,68 Eur, 

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 57 222 059,27 Eur, 

výdavky v sume 59 131 119,11 Eur a schodok v sume 1 909 

059,84 Eur, 

2.3 dosiahnutý prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v 

sume 5 979 036,84 Eur, ktorý sa znižuje o sumu 13 844 179,82 

Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
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samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý po tejto 

úprave predstavuje schodok v sume 7 865 142,98 Eur, 

3. Príjmové finančné operácie v sume 45 910 093,50 Eur, 

výdavkové finančné operácie v sume 6 833 333,34 Eur a 

zostatok finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur, z 

ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 628 677,23 

Eur. 

4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie 

upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 

865 142,98 Eur. 

5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými 

operáciami v sume 45 055 797,00 Eur. 

6. Usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia a po 

jeho úprave prídel finančných prostriedkov pre účely tvorby 

peňažných fondov v sume 28 593 133,39 Eur: 

6.1 do rezervného fondu 28 562 998,42 Eur, 

6.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 30 134,97 

Eur. 

7. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 v sume 

21 897,14 Eur do sociálneho fondu. 

8. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským 

príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a 

hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, 

ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta 
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SR Bratislavy v roku 2020 a finančné usporiadanie celkového 

hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských 

príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy a 

hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s 

rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020. 

T: 30. 09. 2021 

koniec poznámky) 

 

BOD 3  NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 3: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

Nech sa páči, Alex. 

Ing. Alexander Dobiáš, riaditeľ sekcie financií: 

Dobrý, ďakujem pekne opäť za slovo.  
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V tomto ďalšom bode by som chcel za sekciu financií 

predstaviť materiál Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na rok 21. Túto zmenu 

predkladáme v súlade s paragrafom 14 zákona č. 583/2004 

Zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

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

charakterizoval ako zatiaľ najvýznamnejšiu a ktorá nadväzuje 

na predchádzajúci materiál schváleného záverečného účtu 

2020. V tejto zmene neupravujeme bežné ani kapitálové 

príjmy, jediná úprava v bežných nedaňových príjmoch sa týka 

príjmov za parkovaciu politiku, ktorú navrhujeme na základe 

precizovaného plánu spúšťaných zón navýšiť o jeden milión 

eur a s tým plánujeme aj spojené rovnaké navýšenie výdavkov 

na dodatočnú potrebu finančných prostriedkov – pre spustenie 

parkovacej politiky. 

Bežné výdavky navrhujeme celkovo navýšiť o 18 miliónov 

eur, z čoho najväčší podiel na tomto navýšení má transfer 

pre Dopravný podnik, ktorý bol zasiahnutý treťou vlnou 

pandémie, a týmto potrebujeme vykryť tieto výpadky tržieb. 

Transfer je navrhnutý vo výške jedenásť a pol milióna eur, 

2,2 milióna z toho na dofinancovanie ekonomicky oprávnených 

nákladov za rok 2019, pričom stále ide o dopad pandémie 

z roku 2020. A 6,3 milióna eur na zabezpečenie dostatočnej 

likvidity v roku 2021 práve kvôli výpadku tých tržieb 

v druhej vlne trvajúcej až do mája tohoto roku. Sanácia 

týchto výpadkov nie je podľa všetkého pre tento rok konečná. 

Ďalej sú navyšované bežné výdavky pre Oddelenie správy 

komunikácií životného prostredia Oddelenia ľudských zdrojov. 
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Jedná sa o pokrytie novovzniknutých výdavkov pre tieto 

oddelenia, či už na dodatočnú opravu ciest, zvýšené výdavky 

na komáre či stále trvajúcu obnovu Sadu Janka Kráľa.  

Kapitálové výdavky naopak znižujeme, hlavne ide 

o zreálnenie výdavkov tohto roka na petržalskú električku 

a dielčie projekty, ktorých realizácia sa celkom alebo 

čiastočne presúva do budúceho roka.  

Na pokrytie navýšených výdavkov zapájame 16 miliónov 

eur z rezervného fondu. A pre úplnosť dodávam, že po týchto 

zmenách rozpočtu bude zostatok v rezervnom fonde 26 miliónov 

eur.  

Ďalšia podstatná navrhovaná zmena sa týka čerpania 

úverov – ako som už tu spomínal – a ich zapojenia v rozpočte 

a s tým súvisiace dlhové zaťaženia mesta v roku 21. Doteraz 

zapojených 30 miliónov eur z úverových zdrojov – tieto 

znižujeme o 10 miliónov na dvadsať miliónov, a toto je možné 

dosiahnuť zámenou týchto zdrojov vo výške 10 miliónov, 

z čoho 5,6 bude zamenených za nevyčerpané úvery z roku 2020 

a 4,4 milióna eur zo znížených zdrojov z úveru od Európskej 

investičnej rozvojovej banky. 

Dôsledkom takéhoto zníženia zapojených úverov bude 

zníženie plánového dlhového zaťaženia mesta, plánovaného – 

pardon – zaťaženia mesta, z 53,7 v pôvodne schválenom 

rozpočte na maximálnu výšku 49,4 percenta, to jest pod 

hranicou päťdesiatich percent. 

Na záver materiálu máte opäť priloženú prílohu, ktorá 

pozostáva zo zoznamu investičných akcií pre tento rok 21, 
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a uvedené sú v štruktúre, aby bolo možné odsledovať 

jednotlivé zmeny po tejto predkladanej zmene rozpočtu. 

Ďakujem za pozornosť a, samozrejme, že som zase 

k dispozícii k otázkam. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem pekne, pán primátor. Chcem si užiť 

túto chvíľku slávy, kedy ako zastupujúci predseda finančnej 

komisie sa môžem vyjadriť k rozpočtu, lebo ako predznamenal 

kolega… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Palkovič. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

…Polakovič, Palkovič – nie Polakovič – ktorý? – jeden 

z nich. 

Tak to dlho trvať nebude moje predsedníctvo v tejto 

komisii. 
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Ale aby sme sa vrátili, aby sme sa vrátili k rozpočtu: 

dve veci chcem možno vyzdvihnúť a na dve upozorniť, že aby 

sme sa do budúcnosti zlepšili. 

Prvá vec je veľmi pozitívna – zníženie úverového 

zaťaženia. To považujem za veľmi dôležité a som rád, že som 

sa toho dožil ako poslanec, lebo doteraz vlastne aj v tom 

predchádzajúcom období dochádzalo k zvyšovaniu úverového 

zaťaženia. Takže to je dobrá – dobrá informácia. Dôležitý 

údaj pre všetkých kolegov poslancov je ten, že tie peniaze, 

ktoré dávame Dopravnému podniku – napriek tomu, že vyzerajú 

akoby dostatočné, tak pán Dobiáš to tak veľmi – veľmi „soft“ 

(jemne) povedal, že možno to bude stačiť, ale možno to stačiť 

nebude. Určite to nebude stačiť. A niekedy v septembri nás 

čaká ďalšia zmena rozpočtu, ktorá zase bude v jednotkách 

miliónov euro. Takže treba na toto, treba na toto myslieť. 

A možno dve veci, ktoré by som do budúcnosti očakával, 

aby sme tú informáciu mali dopredu. Navyšujeme, myslím že, 

dva a pol milióna na komunikácie – na opravu komunikácií 

a myslím, že do dvoch miliónov na verejné osvetlenie. Aby 

sme informáciu o tom, ktoré konkrétne úseky sa idú opravovať, 

ako poslanci mali dopredu. 

Čo sa týka tých komunikácií, my sme si to vyžiadali na 

komisii – na finančnej komisii, a následne sme tú informáciu 

teda dostali. Ale chcel by som, aby do budúcna vždy, keď 

pripravujeme takýto materiál, ktorý je zmenou rozpočtu – aby 

bolo dopredu jasne vedieť, ktorých komunikácií sa to dotýka, 

pretože to všetci kolegovia poslanci potvrdia, že je to jedna 

z nosných vecí, kvôli ktorým sa občania obracajú na svojich 

poslancov. Takže toto, toto považujem za veľmi dôležité.  
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V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť, že pri tejto 

zmene rozpočtu je mestská časť Ružinov trošku takou 

Popoluškou, pretože ostatné mestské časti dostali v tejto 

zmene rozpočtu oveľa viacej ako by si… alebo teda že dostali 

viacej peňazí a Ružinov v tomto nedostal veľa. Ale o to 

intenzívnejšie sa budem snažiť o to, aby Ružinov dostal 

viacej peňazí. Alebo pri tretej zmene rozpočtu, alebo pri 

rozpočte na rok 2022.  

A tá istá, tá istá výtka sa týka verejného osvetlenia. 

Tiež tam navyšujeme ten balík o dva milióny euro a považujem 

za dôležité, aby poslanci dostatočne dopredu vedeli, kde 

konkrétne na verejné osvetlenie sa tie peniaze minú. Hej? Je 

to dôležitá téma. Hej, nemôžeme schvaľovať len balíky peňazí 

bez toho, aby sme mali, aby sme mali dopredu tú informáciu.  

A teda len krátka informácia na záver: Komisia teda 

prerokovala zmenu rozpočtu a súhlasila s predložením 

materiálu aj so schválením v mestskom zastupiteľstve.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ja len naozaj len veľmi krátku faktickú. 

Vysvetľujem si to tým, že pán Buocik je teda zastupujúci 
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predseda finančnej komisie, lebo keby si pozrel ten 

predchádzajúci materiál, tak by zistil, že v roku 2019 bolo 

dlhové zaťaženie 45,3 percenta a v absolútnych číslach 

137 miliónov, teraz sme na 159 a budeme zhruba teda plus 20 

mínus 7 miliónov splátka na nejakých 173 miliónov, 172 

miliónov, takže to úverové zaťaženie neklesá. Čiže ja len 

faktograficky – nie, neklesá, rastie, rastú príjmy, ale áno, 

percentuálne sme stále pod päťdesiatimi, ale aj v absolútnom 

čísle sme vyššie oproti 2019 sme vyššie, ale stále sme 

v norme.  Takže ako ja to beriem vzhľadom k tomu, že je 

kríza, len prosím, potom aby naozaj nebol pocit, že toto – 

len to som chcel upozorniť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Náhodou magistrát niečo urobil dobre. Však ale práve 

preto sa to ráta ako – ako percentuálny podiel. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja to nespochybňujem, len povedal to zastupujúci 

predseda finančnej komisie a ja som len chcel ho uviesť na 

pravú mieru, že proste nie je to tak, ako to uviedol, a ešte 

raz… aj v predchádzajúcom som si chcel len vysvetliť 

a dopredu som upozornil, ak je to pod päťdesiat percent, som 

s tým úplne v pohode, zákon to umožňuje, je kríza. Chápem, 

že tie percentá neklesajú, je to proste pochopiteľné. Len 

som sa chcel uistiť, akonáhle sme pod päťdesiat percent, ja 

nemám čo namietať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja môžem iba tu vstúpiť do 

diskusie. My sa pripravme na to, že tá vec sa môže veľmi 

rýchlo zamiešať, a preto sme nechali veľký vankúš 

v rezervnom fonde najmä kvôli tomu, že nevieme, čo nás čaká, 

tak sa môžeme dostať veľmi jednoducho nad päťdesiat percent. 

Však keď vy ste sa stali zastupiteľstvom, ja primátorom, tak 

to bolo, myslím, že dlho 51,6 percent.  

A Pán poslanec Korček, nech sa páči.  

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Ja naozaj nechcem zdržovať, iba drobnú faktickú 

poznámku: ja samozrejme tento materiál podporím a prikláňam 

sa k tomu, čo povedal pán kolega Buocik. Naozaj, ten zoznam 

komunikácií, ktoré sa majú opravovať, by bolo dobre, keby 

sme dostávali vopred a taktiež chcem opätovne požiadať, ako 

už viackrát – v prípade že sa jedná o – teda o opravu 

komunikácií v niektorej mestskej časti, aby najradšej 

konkrétne komunikácie alebo chodníky boli konzultované so 

všetkými poslancami mestskej časti, aby teda sa nevytváral 

možno nejaký dojem, že prichádza iba k oprave komunikácií, 

o ktoré – o ktoré majú záujem konkrétni poslanci. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme ďalej, pán poslanec Pilinský. 

Chcem iba povedať k tým komunikáciám, tam je veľká… 

akože vždy sa musíme dohodnúť najmä so starostami, hej? Že 

to je tá Brunova, Brunova akcia, ktorá, ktorú budeme riešiť 

so starostami a malo by to byť tak, že každá mestská časť 

a zastupiteľstvo starostu je spokojná. Aj keď sa to nedá 

úplne presne na percentá rozdeliť. Prvý rok sme to robili 

tak, že sme si vyrátali počet obyvateľov a zobrali sme balík 

peňazí a podľa toho sme to rozdelili. A tak sme to chceli 

minúť. 

Nedáva nám to celkom zmysel, lebo tie cesty sú niekde 

horšie, niekde lepšie. Že radšej opravíme dlhšiu cestu 

v jednej mestskej časti, ktorá na budúci rok bude mať – bude 

potom nemať… čo sa týka napríklad Nového Mesta, teraz budeme 

robiť tú Vajnorskú, to je v hodnote skoro milión eur. Ružinov 

– takto z hlavy nepoviem. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ja by som, pán primátor, ale poprosil, aby to bolo vždy 

konzultované s poslancami. My sme tu mestskí poslanci, máme 

svojich voličov, zastupujeme jednotlivé mestské časti, čiže 

podľa mňa určite nie je dostatočné, pokiaľ bude táto 

konzultácia iba na úrovni starostov. Potom naozaj my tu 

nemusíme byť poslanci. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tomu rozumiem, veď ale viete si predstaviť, aké to je 

že konzultovať to so všetkými poslancami, hej? To akože… 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Z mestskej časti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK, že zobrať balík a konzultovať s poslancami 

z mestskej časti. Chápem.  

Dobre, pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Musím podporiť kolegu Korčeka. Dokonca 

niektorí starostovia ani nehlasujú v zastupiteľstve, nie sú 

mestskými poslancami. Čiže nekomunikovať to s poslancami by 

bola asi chyba. No ja pevne verím teda, že budúci rok aj 

Rusovce sa dostanú na radu, lebo teraz som ich nevidel 

v zozname.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Rusovce sú už celé urobené. OK. Jasné, samozrejme. 

Určite áno. Neviem… Rusovce sme… neviem, nespomeniem si na 

ten zoznam… 
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Chcem ešte povedať, že ten zoznam bol schválený niekedy 

v marci finálne, ale keďže – keďže sa tam pridávali ďalšie 

požiadavky, povedzme najmä – najmä z mestských častí, tak 

a tie firmy, ktoré máme aj vďaka manuálu celkom kvalitne 

vedeli to robiť, tak preto sa aj navyšujú. 

A pán starosta Krúpa.  

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ja som chcel iba reagovať na to, že štatutárom obce je 

vždycky starosta, to znamená, on by mal mať primárne vedieť 

požiadavky najlepšie tej obce a ja rozumiem komunikácii 

s poslancami, miestnymi, to už je otázka naozaj si 

vyriešenia, takže tie priority sa stanovujú na mestskej 

časti, ktoré potom posúva ďalej starosta. A mestskí poslanci 

to vlastne schvaľujú v rámci financií v rozpočte tieto veci.  

Ale ja rozumiem, že v rámci rozpočtu je dobré, keď tie 

financie sú presne prideľované, hlavne čo sa týka väčších 

rekonštrukcií, väčších ciest, že priamo na určenú ulicu, 

a tým pádom to aj ten mestský poslanec vie, o ktorú ulicu 

ide. Ale myslím si, že v tomto je primárnym partnerom na 

určovanie týchto vecí mestská časť aj štatutár ako starosta. 

 Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Antalová Plavuchová. 
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Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Neviem prečo ja som vypadol, ja som mal ísť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa, áno. 

Ja si to pamätám, ale nejak ste vypadli. 

Takže nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa tiež chcel len v krátkosti vrátiť 

k tomu zoznamu. Tiež súhlasím s Jánom Buocikom, aby sme ten 

zoznam dostávali dopredu. 

Ja sa chcem preto spýtať, viem, že v jednom zozname: 

ulica dokončenie revitalizácie a opravy povrchu ulice pri 

Vinohradoch aj s priľahlými chodníkmi bol, potom tam nebolo. 

Chcem sa spýtať, teda či teda v tomto definitívnom návrhu 

tento úsek ulice pri Vinohradoch je a zároveň sa chcem 

spýtať: v metre sme schválili a myslím si, že aj je schválená 

projektová dokumentácia na výstavbu cyklotrasy na Račianskej 

ulici v úseku od železničnej stanice Vinohrady po Peknú 

cestu. V predchádzajúcich týždňoch sa tam kládli nejaké – 

nejaké siete, tak sa len chcem spýtať, či v rámci tejto zmeny 

rozpočtu náhodou tá investícia z projektu realizačného 

nevypadla.  
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Takže dve veci chcem vedieť: ulica pri Vinohradoch, či 

sa v tomto roku bude robiť; a rovnako cyklotrasa na 

Račianskej ulici v smere z mesta do Rače na tej pravej strane 

na tom širšom chodníku. 

 Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Deviateho šiesty vám všetkým šiel Plán opráv ciest 

a chodníkov, takže… 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Tam bola, tam bola, tak chcem vedieť, že teda či sa… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To bolo – to bolo myslím, že najfinálnejšie. Boli tam 

len opravy, to znamená, že nie rekonštrukcie. Ale drvivá 

väčšina.  

Tento balík, o ktorom sa bavíme, sú len opravy. Hej, to 

znamená, že robené nie z kapitálových výdavkov, ale bežných. 

To znamená, že podľa mojej informácie, ktorú ja mám, vy ako 

všetci poslanci by ste ten balík mali mať na mejli. Tak si 

teda skontrolujte, či vám prišiel alebo nie, balík 

neexistuje. Myslím, že ten z deviateho šiesty alebo ten 

júnový – na začiatku júna bol finálny, tam by mali byť aj 

doplnené tie dva milióny, ktoré sme postupne dopĺňali od 

marca, ako sa zbierali rôzne požiadavky.  
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Takže, my si na tom dávame záležať, aby ste tie 

informácie mávali a skúste to pozrieť a potvrďte mi aspoň tu 

do četu, že či to máte, že či sa to u nás niekde zaseklo 

alebo vy ste si to nevšimli. A tak isto by som chcel povedať, 

že poprosím Tomáša Maleca, aby sme poslali poslancom ten 

zoznam toho osvetlenia. Dobre? To máme nachystané, urobené. 

Tam sa išlo striktne podľa – nie podľa mestských častí, ale 

podľa toho, kde to naše oddelenie identifikovalo ako najviac 

problémové a kde sme možno mali najviac odkazov od ľudí a kde 

– kde nám najviac hrozí katastrofa, katastrofická situácia. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Pán primátor, ešte tá cyklotrasa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

(Vy, vy) ja to neviem povedať z hlavy. Poprosím Tomáša 

Maleca: Vieme to poslať pánovi poslancovi? Odpoveď na tieto 

otázky? Bola to cyklotrasa… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Hej, jasné. Pokojne, ak vás môžem poprosiť, pán 

poslanec, len mi to upresnite v mejle, lebo tiež som riešil 

ešte počas teda vašej rozpravy iné veci, tak som nezachytil 

presne, že ktorá. Zistím vám to. Čo najskôr. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre? 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik, faktická. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Veľmi krátko. Pán primátor, som rád, že ste spomenuli 

aj tie lampy, lebo o tie sme žiadali, a teda to sme 

nedostali.  

Čo sa týka tých ciest, ja som mal na mysli to, že 

napríklad komisia finančná bola siedmeho šiesty a až na 

základe toho stanoviska finančnej komisie sme ten zoznam 

dostali. Ja hovorím o tom, že všetci poslanci, a nielen teda 

finančná komisia, si zaslúžia – ak robíme takúto zmenu – mať 

tú informáciu dopredu, lebo je to jedna z vecí. Sedemdesiat 

percent dopytov sa pýta, kedy opravíte túto cestu, kedy 

opravíte tento chodník, hej?  

Takže ako keby to súvisí s tým. A musím takisto povedať, 

že – že naozaj veľmi dbajme na to, že nejak sú rozdelené 

kompetencie v tomto meste smerom ku starostom, keď budú si 

opravovať oni komunikácie tretej, štvrtej triedy, tak aj oni 

to môžu robiť len na základe rozhodnutia svojich poslancov. 
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Tak isto magistrát, a teda menovite vo vašej osobe 

persifikovaný, môže opravovať len tie komunikácie, ktoré 

schvália títo poslanci – mestskí poslanci. Že ako keby tu sa 

skúsme držať tohto rozdelenia v zmysle zákona o obecnom 

zriadení a v zmysle zákona o Bratislave.  

Viacej sa mi k tomu nežiada povedať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja len možno zareagujem na vás. Absolútne, stopercentne 

s vami súhlasím. Budete tie veci dostávať v správnom čase. 

Nový zoznam tých komunikácií, ktoré sa budú rekonštruovať 

v roku 22, sa začne robiť už na konci augusta tak, aby sme 

– aby sme boli pripravení úplne bez problémov na začiatku 

ďalšieho roka, keď počasie dovolí, mohli začať.  

Iba jedno upresnenie: Nemám pocit, že vy schvaľujete 

zoznam. Vy schvaľujete sumu. Odborní pracovníci, ľudia 

a starostovia, ktorí nám dajú nejaké inputy (vstupné 

informácie), aj poslanci nám dávajú inputy, z ktorého my 

vyhodnocujeme ten celý balík. Ale – ale zastupiteľstvo 

schvaľuje sumu. Aby to bolo jasné. 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor.  

Ja som chcel k tým lampám. Samozrejme, som veľmi rád, 

že takýto pozmeňujúci návrh je a že sa bude verejné 
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osvetlenie opravovať alebo rekonštruovať. Len by som bol 

rád, keby sme tie zoznamy aspoň starostovia dostali, lebo 

neviem teda, čo konkrétne sa bude vo Vrakuni. Lebo jedna vec 

je, čo obyvatelia pýtajú, druhá vec je, čo by teda mestská 

časť si myslela, že je najlepšie. Tak či by sme vedeli 

k týmto lampám ešte potom aj starostovia sa vyjadriť. 

Lebo vieš, pán primátor, keď desať ľudí napíše z jednej 

ulice, že treba vybaviť lampu a vymeniť, tak vy ju vymeníte 

a možno vedľajšia ulica je dôležitejšia, ale keď tam nikto 

nenapísal, tak sa vymieňať nebude. Tak by som bol rád, keby 

sme to aspoň so starostami prekonzultovali. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Lampy. Bavíme sa o osvetlení.  

Ctibor Košťál, by chcel reagovať. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem. Chcem reagovať na pána starostu, ďakujem. 

Áno, pán, starosta, že sú dve veci. Že pri osvetlení sa 

zoznam netvorí na základe toho, čo ľudia píšu, ale na základe 

toho, je to iba jeden indikátor, iba jedno kritérium – to 

znamená, že aká je kazovosť. Lebo to, keď sa niečo kazí, tak 

ľudia nahlásia, a my vidíme na základe dát, že kde je 

najväčší problém. Ale, samozrejme, sme si robili komplexnú 

analýzu osvetlenia v Bratislave. Myslím, že to tu už bolo aj 
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prezentované starostom aj poslancom, že sú lokality, kde 

naozaj že štyridsať rokov sa nerobila žiadna investícia, 

a teraz ten zoznam, ktorý je, je ako keby – vychádza práve 

z tej potreby, to, čo pán primátor aj povedal. To znamená, 

bude sa investovať tam, kde je havarijná situácia a tam, kde 

je to najviac potrebné a postupne, samozrejme, tá 

rekonštrukcia sa týka v niektorých prípadoch komplexnej 

infraštruktúry. To znamená, že bude sa kopať, budú sa meniť 

káble, budú sa meniť stožiare aj svietidlá. A potom máme 

možnosť vo viacerých mestských častiach vymeniť napríklad 

iba tie svietidlá, iba tie koncové časti, ktoré – čo je 

jednoduchšia a lacnejšia vec a zároveň to zvyšuje kvalitu 

osvetlenia.  

Takže súhlasím s tým, že dajme si k tomu kľudne 

stretnutie. Môžeme si to prejsť podľa jednotlivých mestských 

častí, že kde sú aké potreby a zároveň aké investície sú 

potrebné v jednotlivých – v jednotlivých akoby 

infraštruktúrnych tých bodoch. Lebo tá situácia je naozaj že 

veľmi – veľmi rôzna, napríklad v Petržalke je naozaj že 

najhoršia, tam sú celé ulice, ktoré treba vymeniť na 

kompletku. Takže… otvorím takto, môžeme sa stretnúť a si to 

prejsť. A nie je to, samozrejme, záležitosť iba tohto roka, 

to je – to je výmera na x rokov.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem, však ja len aby sme sa stretli a povedali si 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ulicu, ktorá je veľmi 

frekventovaná. A tam tridsať rokov lampu nikto nemenil 

a nesvieti. Len neviem, či o nej viete, to je to. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Myslím si, že… Dobre. 

Ďakujem pekne, pán poslanec Korček. S faktickou. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Naozaj, starostovia sú štatutárni zástupcovia tej obce, 

ale môžu dávať iba vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu – 

pokiaľ nie sú členovia mestského zastupiteľstva – podnety 

a je to na nás, na poslancoch, čo my schválime v rámci 

rozpočtových prostriedkov. Pretože je to výlučná kompetencia 

mestského zastupiteľstva, a teda poslancov mestského 

zastupiteľstva – tvorba rozpočtu a jeho schvaľovanie. 

Ja by som sa v tejto súvislosti chcel ešte opýtať. Keďže 

mojou dlhodobou prioritou je oprava Vajnorskej ulice, vy ste 

to, pán primátor, aj povedali, že sa s ňou počíta, ja za to 

veľmi pekne ďakujem. A chcem sa opýtať, kedy asi by sa s ňou 

malo začať.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Hm. Je v nejakom našom pláne opráv? Ja poprosím, Ctibor, 

poprosím ťa napíš, napíš pánovi Zaťkovi a daj vedieť pánovi 

poslancovi, dobre? Teraz. Paralelne, dobre? 
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JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Neviem presne, ako majú ten plán urobený. Musí to byť 

– Vajnorská musí byť do konca augusta.  

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Hm, ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To bola moja jediná podmienka. Dobre. Ďakujem veľmi 

pekne. 

Pani starostka Ferenčáková, nech sa páči. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa ospravedlňujem, ale som vypadla z toho zoznamu. 

Ja som bola prihlásená po pánovi poslancovi Pillinskom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, tak nech sa páči. 
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Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci 

návrh k bodu číslo 3. Je to spoločný podmieňujúci návrh 

pripravený v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu 

a prekonzultovaný so zastupujúcim predsedom finančnej 

komisie, s pánom Buocikom, aj s poslaneckými klubmi. Dostali 

ste ho e-mailom vopred, tak ho prečítam len stručne.  

Sú to štyri body a návrh na doplnenie navrhnutého 

uznesenia. A má sa týkať týchto štyroch položiek:  

- Bod číslo 1 je Navýšenie kapitálových výdavkov správy 

nájomného bývania o novú položku: Kúpa mestských 

nájomných bytov určených na sociálne bývanie vo výške 

1,6 milióna eur. 

- Druhý bod: Navýšenie kapitálových výdavkov Oddelenia 

osvetlenia a sietí energetiky a na rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia o sumu 

1,985 milióna eur. 

- Bod číslo tri je: Presun schválených kapitálových 

výdavkov na kúpele Grössling v sume 850 000 eur na 

Oddelenie správy mestských podnikov ako vklad do 

základného imania novej obchodnej spoločnosti mesta 

MKP Grössling, s. r. o. 

- A štvrtý bod: Presun bežných výdavkov v sekcii 

informatiky, dátovej politiky a inovácií v sume 

125 000 eur do kapitálových výdavkov na budovanie 

optickej siete. 

Ďakujem veľmi pekne. A poprosím návrhovú komisiu, aby 

dala o tomto pozmeňovacom návrhu hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Budeme hlasovať až na záver diskusie. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno, samozrejme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

Mužský hlas: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Počujete ma? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, už počujeme. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

113 
 

Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň všetkým. 

Ja by som sa chcela poďakovať, že v rozpočte alebo 

v zmene rozpočtu sa nachádza položka v – že kapitola Verejná 

infraštruktúra, tak sa to volá. Je to pokračovanie opravy 

múra/múru na Ľudovíta Fullu. Ja neviem teda, že či je to 

ešte – dočerpávame dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo že či 

už je to z rozpočtu hlavného mesta, ale bolo by veľmi vítané, 

ak tam teda táto položka je, že by nezostalo len pri 

projekčných prácach, ktoré si myslím, že už sú aj hotové 

asi, ale by sa pristúpilo – pokiaľ sa bude čo i len trošku 

dať aj k realizácii. Aby sa nám nezopakovala (pardon – ma 

nevidíte), aby sa nezopakovala táto situácia, ako na tom 

predošlom úseku. Ja som veľmi rada, že to tam je, lebo som 

sa plánovala na to opýtať. A držím palce, aby sa to podarilo 

ešte tento rok. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ mám dobré informácie, tak sa má prejsť plynulo 

k realizácii.  

Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Skvele. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dúfam, že to tak je. Táňa, myslím, že ty si to vtedy 

riešila aj s pani starostkou. Over to ešte pre istotu, hej? 

Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ale tak to bolo dohodnuté aj v minulosti teda.  

Nech sa páči, pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor.  

Ja som tiež sa pôvodne prihlásila vlastne k tej dneska 

veľmi diskutovanej téme komunikácie. U nás tá naša veľmi 

boľavá Petržalská ulica – pripravuje sa všetko teda na 

rekonštrukciu, ale vôbec nie sú/nie je zaradená – a pardon, 

ďakujem – nie je v balíku opráv vôbec akože vedená. Mali sme 

– teda boli u nás aj z Dopravného podniku, kde veľké 

sťažnosti práve na to, že sú veľké výtlky na tej komunikácii. 

Takže by som poprosila, že aby aj toto sa zaradilo. A čo sa 

týka plánu opráv, tak pán Malec naozaj nám poslal teda na 

komisiu teda tento materiál. Ale tam som to tiež nenašla, 

takže ja by som poprosila toto ešte teda doplniť. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ viem, táto ulica má ísť ako rekonštrukcia. Pokiaľ 

si to dobre pamätám a nie ako oprava. Teraz rekonštrukcia, 

to že sa rekonštruuje celé teleso tej cesty, to znamená 

nejaký betónový podklad. A to – toto, čo máme, tak sú to len 

bežné výdavky, toto čo riešime – rekonštrukcia ide 

z kapitálových výdavkov.  

Takže ja poprosím, Ctibor, tiež paralelne zisti, ako to 

je. To tam proste musíme urobiť. To bola sľúbená vec. Ja 

pevne verím, že to nie je niekde inde je. 

Ctibor? 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Môžem? Ďakujem pekne. Áno, áno, správne hovoríte, pán 

primátor, je to zaradené teda ako rekonštrukcia, ale teraz 

sa jedná o opravu výtlkov, lebo naozaj sú tam veľmi, veľmi 

veľké výtlky. Čiže nič iné než zaliatie momentálne. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Aha, OK, OK. Dobre. Tak ja si to ešte tiež zapisujem, 

že.. že… A vy sa pýtate na tú, uhm.  

Dobre, Ctibor, prosím ťa, dorieš to s pani starostkou, 

hej? Alebo nech jej pán Zaťko zavolá. Aby sme to doriešili 

alebo… 

Dobre. OK. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

V rámci diskusie bol predložený jeden pozmeňujúci 

doplňujúci návrh pani poslankyňou Plavuchovou s tým, že bol 

aj zaslaný včera mejlom, tak nebudem ho celý čítať, keďže 

predpokladám, že ste mali možnosť sa s ním oboznámiť. Ona ho 

aj zhrnula v rámci diskusie.  

V podstate to znamená, že máme v návrhu uznesenia časť 

a), kde schvaľujeme, a celý ten doterajší text sa označí 

bodom 1. To, čo tam vidíte, 1 2 3 4 5 budú podbody a pribudne 

potom bod 2, ktorý bude mať štyri body tak, ako ich pani 

poslankyňa navrhla.  

Nebudem to celé čítať, ale jedno sa týka správy 

nájomného bývania, druhé sa týka oddelenia osvetlenia, 

tretie sa týka kúpeľov Grössling a štvrté sa týka presunu 

výdavkov zo sekcie informatiky tam, kde je to uvedené. Teda 

ktoré sa týkajú sekcie informatiky. 
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Takže, pán primátor, môžete dať hlasovať najskôr 

o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: Pán poslanec Radovan Jenčík nehlasoval: 

z technických príčin, je „ZA“) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ja som, ja som bol za, ale v tejto sekunde ma to 

vyhodilo. Neviem sa prihlásiť. Jenčík. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne, napíšte nám to iba do četu. Dobre? Aby 

to išlo. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Dobre, dobre. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

A teraz budeme hlasovať o tej zvyšnej časti uznesenia, 

teda tej prvej časti, bod 1 – to, čo sa prečíslovalo. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 36, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovala: 1, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2021 

Uznesenie 871/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 

nasledovne: 

1.1 zvýšenie bežných príjmov o 1 704 470,00 Eur, 

1.2 zvýšenie bežných výdavkov o 18 022 567,00 Eur, 

1.3 zvýšenie kapitálových príjmov o 42 933, 00 Eur, 

1.4 zníženie kapitálových výdavkov o 3 578 194,00 Eur, 

1.5.zvýšenie príjmových finančných operácií o 12 696 

970,00 Eur. 

2. Navýšenie kapitálových výdavkov Správy nájomného bývania 

v prvku 8.2.2 o novú položku: Kúpa mestských nájomných bytov 

(1-izbové – 2-izbové) určené na sociálne bývanie v sume 1 

600 000,00 Eur, pričom na finančné krytie budú zapojené 

príjmové finančné operácie v tejto sume, ktorá prestavuje 
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prijatý podiel vyrubeného poplatku za rozvoj od príslušnej 

mestskej časti v minulých rokoch. 

3. Navýšenie kapitálových výdavkov oddelenia osvetlenia, 

sietí a energetiky v prvku 3.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia o sumu 1 985 000,00 Eur, pričom na 

finančné krytie budú zapojené príjmové finančné operácie – 

rezervný fond v sume 985 000,00 Eur a prijatý podiel 

vyrubeného poplatku za rozvoj od príslušnej mestskej časti 

v minulých rokoch v sume 1 000 000,00 Eur. 

4. Presun schválených kapitálových výdavkov zo sekcie 

výstavby z prvku 8.1.1 Kúpele Grössling v sume 850 000,00 

Eur na oddelenie správy mestských podnikov na položku 

výdavkových finančných operácií v sume 850 000,00 Eur – na 

vklad do základného imania novej obchodnej spoločnosti 

hlavného mesta MKK Grössling s. r. o., so sídlom Primaciálne 

námestie č. 1, Bratislava. Na finančné krytie vkladu do 

základného imania sa presunú už schválené finančné 

prostriedky rezervného fondu v tejto sume na kapitálové 

výdavky sekcie výstavby z prvku 8.1.1. 

Zároveň sa v prerokovávanom materiáli pôvodne navrhovaná 

zámena zdroja z rezervného fondu za úver v sume 238 000,00 

Eur ruší na položke Kúpele Grössling a presunie sa na 

kapitálové výdavky mestskej príspevkovej organizácie 

Generálny investor Bratislavy v prvku 4.8.2 Fontána Družba 

na Nám. Slobody. 

5. Presun bežných výdavkov sekcie informatiky, dátovej 

politiky a inovácií v sume 125 000,00 Eur z prvku 7.3.1 do 

kapitálových výdavkov prvku 7.3.2 a zároveň navýšenie 
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kapitálových výdavkov v prvku 7.3.2 o sumu 200 000,00 Eur na 

budovanie optickej siete, pričom na finančné krytie tejto 

sumy bude zapojený rezervný fond. 

koniec poznámky) 

 

BOD 4  NÁVRH NA ČERPANIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV V ROKU 2021 Z RÁMCOVEJ 

ÚVEROVEJ ZMLUVY Č. 2019 052968 OD 

EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY, ZO 

ZMLUVY O ÚČELOVOM ÚVERE 

Č.0339/20/0100 OD ČESKOSLOVENSKEJ 

OBCHODNEJ BANKY, A. S. A ZO ZMLUVY O 

ÚVEROVOM RÁMCI Č. 000290/CORP/2020 

OD UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND 

SLOVAKIA, A. S., POBOČKA ZAHRANIČNEJ 

BANKY, PRE HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presuňme sa ďalej. A to je bod číslo 4: Návrh na 

čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 z Rámcovej 

úverovej zmluvy od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o 

účelovom úvere Československej obchodnej banky, zo Zmluvy o 

úverovom rámci od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 

pre hlavné mesto SR Bratislavu. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Budeme schvaľovať návrh 

uznesenia tak, ako bol predložený, čiže v časti a) 

schvaľujeme čerpanie druhej tranže úveru a to, čo je uvedené 

v tých štyroch bodoch; a v časti b) splnomocňujem primátora 

na tie veci, ktoré sú uvedené v troch bodoch návrhu uznesenia 

v tejto časti. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 z 

rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 

investičnej banky, zo zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 

od Československej obchodnej banky, a.s., a zo zmluvy o 

úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pre 

hlavné mesto SR Bratislavu 

Uznesenie 872/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

1. čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu 

od Európskej investičnej banky do sumy 5 000 000,00 Eur podľa 

rámcovej zmluvy č. 2019 052968 pre potreby investícií na 

dopravné projekty hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. čerpanie 2. tranže z rámcového úveru od Československej 

obchodnej banky, a.s., do sumy 5 000 000,00 Eur podľa zmluvy 

o účelovom úvere č. 0339/20/0100 zo dňa 15. 07. 2020 pre 

potreby ostatných investícií hlavného mesta SR Bratislavy, 

3. čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, do 

sumy 10 000 000,00 Eur zo zmluvy o úverovom rámci č. 

00290/CORP/2020 zo dňa 16. 07. 2020 na financovanie 

prevádzkových potrieb hlavného mesta SR Bratislavy, 
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4. čerpanie úverov podľa predchádzajúcich bodov pri 

zohľadnení dodržiavania pravidiel používania návratných 

zdrojov financovania v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v súlade so schváleným 

rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. na akceptovanie podmienok 2. tranže úveru Európskej 

investičnej banky vyplývajúcich z rámcovej úverovej zmluvy 

s Európskou investičnou bankou, pri splatnosti tranže 20 

rokov, na akceptovanie najvýhodnejšej dĺžky fixácie 

úrokových sadzieb zo strany Európskej investičnej banky na 

základe súčasnej hodnoty dlhovej služby tranže a na 

zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov tranže úveru 

Európskej investičnej banky v roku 2021 podľa časti A bodu 

1 tohto uznesenia a v rozsahu tohto splnomocnenia, 2. na 

zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov 2. tranže 

úveru Československej obchodnej banky, a. s., v roku 2021 

podľa časti A bodu 2 tohto uznesenia a v rozsahu tohto 

splnomocnenia, 3. na zabezpečenie čerpania finančných 

prostriedkov úveru UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, v roku 2021 podľa 

časti A bodu 3 tohto uznesenia a na podpísanie dodatku k 

zmluve o úverovom rámci č. 00290/CORP/2020 zo dňa 16. 07. 

2020 na predĺženie lehoty platnosti úverového rámca na dobu 

neurčitú v rozsahu podmienok daných predmetnou zmluvou. 

koniec poznámky) 
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BOD 5  INFORMÁCIA O ODPÍSANÝCH POHĽADÁVKACH 

ZA ROK 2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 5: Informácia o odpísaných 

pohľadávkach za rok 2020. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu 

o odpísaných pohľadávkach za rok 2020. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020 

Uznesenie 873/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o odpísaných pohľadávkach za rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

BOD 6  NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD 

VYMÁHANIA POHĽADÁVOK A ODPIS Z 

ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 6: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a odpis účtovnej hodnoty podľa prílohy 

číslo 1 a tak ďalej. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a odpis z 

účtovnej evidencie 

Uznesenie 874/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie podľa prílohy č. 1 – Tabuľkový prehľad pohľadávok 

hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania 

a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je súčasťou tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 7  TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA A 

ODPÍSANIE  POHĽADÁVOK DOMOVA 

JESENE ŽIVOTA Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 

DOMOVA JESENE ŽIVOTA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 7: Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova 

jesene života. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 

Domova jesene života vo výške 15 456 eur aj 62 eurocentov 

v zmysle prílohy číslo 2, ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 

 Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 36, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

130 
 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova 

jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života 

Uznesenie 875/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z 

účtovnej evidencie Domova jesene života v sume 15 456,62 Eur 

v zmysle prílohy č. 2, ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 8  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVU 

NOVOVZNIKNUTEJ ULICE V MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať, či… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová tu je s nejakou faktickou, 

ale to… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja len som chcela vedieť, že aký je ten názov, aby sme 

vedeli. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aký je ten názov? Vieme?  

Ivan Šajti, Ing., vedúci referátu služieb 

Dobrý deň. Medovková. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Medovková. Okej. Takže Medovkovú ulicu budeme mať, 

teším sa.  

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

s účinnosťou od 15. 7. 2021. Potrebné sú tri pätiny 

prítomných poslancov. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tri pätiny, ďakujem. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Pán poslanec Kuruc chcel niečo povedať, ale to už je 

asi neskoro. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ja som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom 

v mene Vrakúnčanov. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…názov ulice. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 2, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie 876/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
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novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s 

účinnosťou od 15. 07. 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 

8/2019 O DOČASNOM PARKOVANÍ 

MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 9: Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel. 

Poprosím Petra Hercega, aby predstavil v krátkosti 

tento materiál, respektíve tie zmeny, ktoré sa v tomto 

„vézedenku“ (VZN) robia. 

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi 

v krátkosti zhrnúť pripravované zmeny vo „vézeden“ (VZN) 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Jedná sa 

o doladenie alebo vylepšenie tých pravidiel, ktoré boli 

prijaté pred dvoma rokmi. Vylepšenie vychádza z viacerých 

zdrojov.  

Jeden zdroj sú dopravné prieskumy, analýzy, ktoré sme 

už vo viacerých mestských častiach realizovali. Niektoré 

práve prebiehajú alebo prebiehali a sú práve vyhodnocované 

a zároveň tieto výsledky konzultujeme s dopravnými 

expertami, odborníkmi či už zo Slovenskej parkovacej 

asociácie, z Českej parkovacej asociácie. Ďalší zdroj 

inšpirácie alebo vyladenia zmien boli skúsenosti z iných 

miest, predovšetkým v stredoeurópskom priestore, s ktorými 

sme konzultovali pravidlá ich zavádzania a reálnu aplikačnú 

prax. Tretím zdrojom zmien a veľmi dôležitým bola pilotná 

prevádzka parkovacej politiky v dvoch mestských častiach, 

a to v Petržalke a v Tehelnom poli, pričom na Tehelnom poli 

tá prevádzka už išla podľa „vézedenkových“ (VZN) pravidiel, 

čiže podľa pravidiel spred dvoch rokov. 

Na základe vyhodnotenia nám vyšli nejaké návrhy na 

vylepšenie. Ono nie sú zásadné, čiže ten princíp sa vôbec 

nemení. Ceny pre obyvateľov sa nemenia alebo pre abonentov 

– či už sú to rezidentské alebo abonentské karty. Čiže naozaj 

tá základná karta je 39 eur, 10 eur bonusová karta – len pre 

zopakovanie.  

Vylepšenia sa týkajú jednak možností. Kde sa ukáže počas 

prevádzky, že má zmysel mať zľavnenú tarifu hodinovú pre 

návštevníkov, tak zavádzame možnosť deväťdesiatpercentnej 
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zľavy napríklad tam, kde chceme, aby bola celodenná 

regulácia. Ale napríklad cez deň tam takmer vôbec nie je 

problém a problém je v noci. Tak v noci môže byť sadzba 

céčková, čo je euro päťdesiat a cez deň to je 

deväťdesiatpercentná zľava, čiže pätnásť centov na hodinu. 

A je to taký flexibilnejší nástroj. 

Ďalšia zmena sa týka možnosti určenia úsekov 

komunikácie aj v rámci jednej zóny, ako – nazvem to tak 

jednoducho – drahších a lacnejších. Čiže dokonca aj v rámci 

jednej zóny budeme môcť určiť hodinové parkovanie – niekde 

drahšie, napríklad – typický príklad: v Starom Meste – 

prieskumy analýzy to ukázali – niektoré vnútrobloky v rámci 

oblasti Žilinská, ktorá naozaj má veľký deficit parkovacích 

miest. Chceme to chrániť pre rezidentov tak, ak tam bude 

návštevnícke parkovanie, tak môže byť drahšie – povedzme až 

v tej kategórii áčkovej: dve eurá na hodinu a v uliciach, 

kde skôr tie návštevy môžu byť, napríklad neďaleká Mýtna, 

môže byť ten tarif nižší: euro päťdesiat na hodinu 

návštevnícky. Čiže opäť flexibilný nástroj, ktorý nie je 

použitý všade, ale vieme ho použiť aj pri ďalšom dolaďovaní 

a zmenách v rámci jednotlivých zón. 

Ďalšou zmenou je aj grafické vyznačenie zóny v prílohe. 

Čiže ak ste si to „vézeden“ (VZN) prešli, tak našli ste tam 

už priamo z našich „gisov“ exportované zóny, ktoré nám 

pokrývajú, a rezidentov, ktorí majú právo požiadať 

o parkovacie karty v rámci danej zóny. Je to prepojené teda 

na náš GIS systém, z ktorého sme exportovali či už túto 

mapku, mapky pôjdu takto aj na web, tak isto export z tohto 

GIS-u ide priamo do IT-systému, čiže je to ako keby 

zjednotenie a takzvaný (poznámka: anglický názov systému) 
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alebo teda jeden centrálny zdroj a informácie adresných 

bodov. Čiže to nájdete v prílohe 2. Je to aj prehľadnejšie 

teda aj pre vás na pozretie, ktoré sú tie navrhované zóny. 

A ďalšia zmena sa týka spôsobu platenia, okolo nej sa 

dosť diskutovalo, ale čakali sme väčší – poviem to tak – 

väčší odpor, to bolo zrušenie možnosti platby sms-kou. Tuná 

hlavným zdrojom, prečo sa tomu chceme vyhnúť, sú skúsenosti 

iných miest, konzultácie s inými mestami a nákladovosť tejto 

dnes už dosť zastaralej – zastaraného spôsobu platby. Ja som 

si to včera pre istotu ešte overoval u pána Horského, šéfa 

Českej parkovacej asociácie, že naozaj ako to je stav ku 

včerajšku v Čechách – asi viete všetci, že napríklad Praha 

vôbec nemá sms-ky, má jednu mobilnú platobnú aplikáciu, 

a teda potom parkomaty. České Budejovice, ktoré majú 

rozvinutý parkovací systém, tiež nemajú sms-ky, Pardubice to 

zavádzajú teraz a snažia sa vyhnúť sms-kám zavedením 

viacerých parkovacích aplikácií. Podobne mestá, ktoré majú 

sms-ky, tak… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Peter, poďme, poďme asi ďalej, nemusíš…  

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Dobre, to bola posledná zmena, ku ktorej viem, že boli 

pripomienky jednej mestskej časti také… Dosť sa o tom 

diskutovalo, preto som sa toho dotkol. 
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A posledná teda zmena, ktorá je najvážnejšia, ktorá sa 

týka prakticky všetkých aj poslancov, je navrhnutie ďalších 

zón, kde postupne parkovacia politika pôjde. Čiže pripojili 

sa mnohé mestské časti svojimi návrhmi. Tie návrhy sú 

v prílohe.  

Ja si dovolím povedať ešte jednu takú horúcu zmenu. 

Bolo to rozdiskutované, predpripravené, ale ešte v návrhu 

„vézedenka“ (VZN) nebolo Staré Mesto. Staré Mesto na 

mimoriadnom zastupiteľstve v utorok schválilo tiež návrh 

prvej zóny, ktorou sa zapája do parkovacej politiky. Takže 

je dohoda s predkladateľmi, s pánom predsedom Komisie 

dopravy informačných systémov, s pánom Uhlerom, s pani 

starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou, že teda pôjde 

tento pozmeňovací návrh, keďže on nemohol ísť v riadnom 

pripomienkovom konaní. A sme radi, že aj Staré Mesto sa takto 

pripája. Čiže to je ešte jedna zmena, ktorá tu bude. 

Prakticky všetky mestské časti, ktoré idú smerom od centra 

von, sa zapojili a navrhli svoje zóny. Takže to je tá 

podstata tých zmien – asi tie zóny sú najdôležitejšie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani starostka Aufrichtová.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Pani starostka 

Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Áno. Ďakujem pekne za slovo. Tak, ako bolo povedané 

predkladateľom, na staromestskom zastupiteľstve, 

mimoriadnom, v utorok, bola navrhnutá najatakovanejšia zóna, 

ktorá bola vyhodnotená v rámci nejakého dopravného merania 

– ako je zaťažené ktoré územie Bratislavy. Je prvá zóna, 

ktorá vstupuje do celomestskej parkovacej politiky, 

navrhnutá zóna – hlavná stanica – Blumentál. Je to z tých 

väčších zón. Pôvodný návrh zo strany mesta boli štyri zóny 

a my v Starom Meste teda rešpektujeme ten návrh hlavného 

mesta s tým, že sme pripravení v prípade deklarovania, že 

hlavné mesto je schopné prevádzkovať viac území a pripájať 

ďalšie územia a zapojiť sa etapovite do celomestskej 

parkovacej politiky. 

Ja si vážim aj názor poslancov Starého Mesta, ktorí 

zabezpečili, že máme v podstate jasné podmienky, ako tá 

parkovacia politika bude fungovať. A je to vždycky dobrý 

predpoklad toho, že budú ošetrené právne tie stavy, ktoré by 

mohli nastať. Takže vstupujeme za Staré Mesto do celomestskej 

parkovacej politiky s vierou, že – a tak je aj s nádejou – 

že to bude dobrý signál k tomu, že sa tomuto vedeniu mesta 

podarilo zabezpečiť to, čo sľubovali už v podstate dve 

predchádzajúce vedenia. A verme tomu, že aj obyvatelia to 

pochopia. Bude to chcieť veľkú informovanosť, pretože by 

mala byť centrálna zo strany mesta. Preto aj keď prichádzajú 

nejaké podnety, tak hovorím, že treba počkať, nech je to 

naozaj komunikované z jednej strany a skôr zdieľané 

mestskými časťami. Že keby sme si potom ešte dohodli vlastne 

nejaký systém do toho októbra, akým spôsobom sa to k občanom 

dostane.  
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Toľko teda, čo sa týka toho. Pripájam sa teda k 

podávaniu pozmeňujúceho návrhu, ktorý už tam máte teda akože 

v písomnej forme doručený. A od 1. 10. sme pripravení. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta Uhler.  

Pán starosta Uhler. Nech sa páči.  

Nepočujeme zatiaľ.  

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ: 

 Ja len dodám, že tiež sa pripájam k pozmeňujúcemu 

návrhu tak, ako povedal pán Herceg. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel sa poďakovať za niektoré 

z tých noviniek, ktoré sú tu navrhnuté. Všimol som si, že 

naozaj to bolo po rozsiahlych diskusiách aj na základe 

podnetov z mestských častí, od obyvateľov. Osobitne by som 

rád vyzdvihol to, že sa tam definujú tie oblasti platnosti 

parkovacích kariet. To sa týka najmä ľudí, ktorí žijú na 

hraniciach tých jednotlivých zón – tam, kde sa vytvárajú 

zóny a proste majú smolu, že ak by za iných okolností 
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zaparkovali o pár metrov ďalej, tak už by platili úplne iné 

sumy alebo by platili za to. Takže to je fajn, o tom sme sa 

rozprávali aj v Petržalke, aj keď tam je zatiaľ len jedna 

zóna. A to vlastne aj v Petržalke zatiaľ je tak dohoda. 

Druhé, čo oceňujem, je to, že sa tam riešia ľudia, ktorí 

sú odkázaní na osobnú asistenciu. A v tejto súvislosti mám 

aj tri otázky – v súvislosti s týmto nariadením: Prvá je, že 

hlavne aby sa takto verejne povedalo, lebo vznikali okolo 

toho rôzne pochybnosti. Tak len pre utvrdenie sa v tom, že 

je to tak - pokiaľ ide o osoby, ktoré sú zdravotne ťažko 

postihnuté a majú okrem preukazu ZŤP aj ten parkovací 

preukaz, že ďalší – druhý preukaz, tak pre nich sa zavedením 

parkovacej politiky nič nemení v tom, že bude pre nich 

vyhradené parkovacie miesto – konkrétne parkovacie miesto – 

na konkrétnu „ečevečku“ (EČV) a bude teda tam aj tabuľa, že 

to miesto je určené ním. Toto by som si rád aj takto verejne 

utvrdil, lebo veľa ľudí sa na to pýta, hlavne tí, ktorí sú 

zdravotne ťažko postihnutí. A malo by to tak byť, malo by to 

vyplývať aj z toho platného „vézedenka“ (VZN), len boli okolo 

toho pochybnosti. Tak to je prvá otázka, ktorú by som rád aj 

aby bola takto verejne objasnená, aby sme mohli poukázať 

potom aj na túto diskusiu, keď sa nás ľudia budú opätovne na 

to pýtať. 

Druhá otázka sa týka spôsobu vydávania kariet. Pretože 

teraz, keď sa rieši nájomné bývanie a tí poslanci, ktorí už 

mali možnosť riešiť otázku nájomného bývania, tak mesto, keď 

bude stavať parkovacie domy, tak v niektorých prípadoch teda 

ľudia, ktorí buď budú bývať v tých nájomných bytoch alebo 

opačne, ktorí nebudú bývať, ale budú zaťažení tým, že tou 

výstavbou nájomných bytov, tak sa im má vydávať ešte ďalšia 
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karta do vybudovaného parkovacieho domu. Ono toto neupravuje 

„vézedenko“ (VZN), ale bolo by dobre a na to sa chcem spýtať, 

či by mohol byť pripravený nejaký aspoň informačný materiál, 

ako tento systém bude fungovať, koho sa to bude týkať, aby 

sme sa mohli vedieť presnejšie zorientovať. Lebo je to taká 

určitá vec, ktorá by mala fungovať, ale veľa sme o tom zatiaľ 

nehovorili a zisťujem, že niečo také sa plánuje. Takže by 

bolo dobré, keby sa toto objasnilo, ako to bude fungovať, 

koho sa to bude týkať a tak ďalej. 

A tretia vec, na ktorú sa chcem opýtať: V tom návrhu 

uznesenia, ktoré sme schvaľovali, keď sme schvaľovali teda 

tie základné legislatívne piliere parkovacej politiky – ako 

sa hovorí v dôvodovej správe – tak jeden bod uznesenia sa 

týkal aj optimalizácie mestskej hromadnej dopravy. A tam sa 

chcem opýtať teraz, s kým by som sa vedel stretnúť, lebo to 

zavedenie parkovacej politiky sa už blíži, aj s ďalšími 

poslancami, teraz hovorím o Petržalke, ktorí by o to mali 

záujem, aby sme sa rozprávali o optimalizácii MHD 

v Petržalke. Predpokladám, že asi aj poslanci z iných 

mestských častí budú mať záujem nejak uviesť do praxe tento 

bod uznesenia, ktorý sme si schválili, keď sme zavádzali 

parkovaciu politiku. Len zatiaľ sme nemali možnosť sa veľmi 

k tomu dostať. Takže moja tretia otázka smeruje k tomu, že 

s kým by som sa vedel spolu aj s ďalšími stretnúť k tejto 

optimalizácii MHD. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Otázka je, či pozbierame všetko a potom 

si povieme, ale skúsme zatiaľ rýchlo odpovedať tieto tri 

otázky. Respektíve nejaká časť bola, že aj na nejaké asi 

vaše stretnutie. Nemusíme to úplne rozoberať, tu bolo k tomu 

akože veľmi veľa fór, bolo tu veľa stretnutí. 

Povedz, Peter Herceg, prosím ťa. 

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Dobre, poznačil som si tri otázky. Takže v rýchlosti: 

ŤZP a parkovacie preukazy – zostane vyhradzovanie, áno. 

Dokonca my sme spustili projekt spolu s mestskými časťami, 

ako zjednotiť pravidlá, lebo každá mestská časť to má inak. 

Mesto to má na svojich komunikáciách, teda cestách prvej, 

druhej triedy inak. Čiže, áno, zostane aj vyhradzovanie pre 

tých, ktorí na to majú právo, tie miesta sa nerušia. Plus 

budú aj všeobecné ŤZP parkovacie miesta, ak niekto príde do 

inej mestskej časti a má to oprávnenie – čiže áno, toto 

riešime a predstava je, že do pol roka budú aj tie zjednotené 

pravidlá, ktoré postupne mestské časti preberú na to 

vyhradzovanie aj do budúcnosti. 

Druhá otázka bola ku nájomnému bývaniu, respektíve 

výstavbe parkovacích domov a možnosti parkovania nielen teda 

nových nájomníkov alebo obyvateľov, ale aj obyvateľov tej 

zóny. Áno, pán poslanec, dobre ste zachytili. Tá regulácia 

však nemôže ísť podľa cestného zákona, čiže podľa „vezedenka“ 

(VZN), ale je to iný typ regulácie. Je to normálne služba 

ako každá jedna, na ktorá sa vzťahuje „dépeháčka“ (DPH), 

čiže my nevieme využiť rezidenčné karty. Aj keď cieľom je, 

aby novobudované kapacity, dokonca aj pri výstavbe nájomných 
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domov v rámci napríklad Šustekovej, ktorá sa diskutuje, má 

vzniknúť parkovacia garáž, ktorá by mala slúžiť aj na 

saturáciu potrieb rezidentov. Tí, ktorí budú mať parkovaciu 

kartu za 39 eur, respektíve rezidentskú parkovaciu kartu, 

tak si budú môcť za 1 euro dokúpiť extra kartu na mikrozónu 

alebo respektíve garáž a budú môcť využiť aj túto garáž. Tam 

neplánujeme miesta vyhradzovať ani predávať, oni majú práve 

navýšiť ten disponibilný počet parkovania predovšetkým pre 

rezidentov. Čiže toto je tá forma a áno, ak chcete, môžeme 

sa k tomu stretnúť. My k tomu pripravíme materiál, ako to 

bude fungovať. Takto to prezentujeme postupne, teda aj na 

stretnutiach s občanmi, kde ideme teda pripravovať 

parkovacie domy. Takže toľko k tomu.  

A optimalizácia MHD predpokladám, že Oddelenie 

hromadnej dopravy, pán Dušan Jarolín, bude vedieť zodpovedať 

spolu s MHD. Jedno opatrenie, ktoré sme spoločne 

s parkovacou politikou zaviedli, je napríklad linka na 

Peknej ceste na horáreň, novozavedená stopäťdesiatštvorka, 

kde došlo k zjednosmerneniu ulíc kvôli „mhádečke“ (MHD), aby 

sa vedela točiť a zároveň, aby tam mohlo byť čo najviac 

legálnych parkovacích miest vyznačených. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pán poslanec 

Grendel. 

Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. Podobne ako pani starostka 

Aufrichtová podporujem návrh všeobecne záväzného nariadenia 

k tejto téme. 

Zároveň by som chcel využiť prítomnosť pána Hercega na 

otvorenie ešte jednej témy, ktorá súvisí s parkovaním. A to 

je kompenzácia parkovacích miest pre obyvateľov okolia 

Klobučníckej, Nedbalovej a tak ďalej. Viacerí poslanci alebo 

asi všetci sme dostali petíciu od obyvateľov týchto 

dotknutých deviatich ulíc, ktorí teda namietajú to, že im 

bol zrušený nejaký počet parkovacích miest a tá kompenzácia 

zatiaľ – aspoň z tej petície vyplýva – že nie je čo do počtu 

primeraná. Ja samozrejme chápem tú snahu, o čo mestu ide 

v súvislosti so zveľadením okolia Klobúčníckej a chápem aj 

to, keď my poslanci alebo zamestnanci magistrátu, alebo 

návštevníci mesta sme motivovaní k tomu, aby sme využili 

alternatívnu dopravu alebo parkovali v podzemných garážach 

a tak ďalej. Ale pri obyvateľoch týchto ulíc, ktorí teda 

kupovali svoje nehnuteľnosti v čase „Č“ s nejakými 

podmienkami parkovania, si myslím, že si zaslúžia, aby sme 

sa pokúsili ešte vyvinúť nejaké väčšie úsilie, aby tá náhrada 

bola primeraná. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Možno ja tu nejakú odpoveď dám. 

Väčšinu alebo veľkú časť tých stretnutí so 

skupinou obyvateľov som absolvoval aj ja. Bavíme sa s nimi 

o nočnom kľude, kde myslím, že robíme väčšie kroky dopredu, 
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odkedy máme aj nočného primátora. Ale bavíme sa o týchto 

parkovacích miestach a tak isto, ak ste dostali od nich 

otázku, dostali ste aj našu odpoveď, s akým návrhom sme za 

nimi išli. A ten návrh je úplne bezprecedentný – ponúkli sme 

im 29 parkovacích miest dvadsaťštyri sedem v našej podzemnej 

garáži. Za to, teda pozor, pardon, aby som to ujasnil, za 

to, ak by sa tá ulica celkom uvoľnila. To znamená, že dostanú 

väčšiu kvalitu parkovacieho miesta. 

Ale chcem povedať, že prečo my sme mohli nejakým 

spôsobom alebo prečo sme si dovolili tú jednu stranu tej 

ulice – zrušiť parkovacie miesta – pretože máme viaceré 

štúdie, respektíve viaceré máme dáta, ktoré boli odoberané 

cez víkend, cez pracovný deň, v noci, cez deň – ktoré hovoria 

o tom, koľko reálne áut obyvateľov a respektíve koľko reálne 

iných áut na tej ulici bolo a parkovalo. A tam polovica z tej 

ulice bola vždycky buď zamestnanci magistrátu alebo autá 

s inými „špézetkami“ (ŠPZ) a tak ďalej. To znamená, že my sa 

s obyvateľmi alebo s týmto občianskym združením nezhodujeme 

na tom, že koľko si myslia, že oni reálne mali a používali 

parkovacích miest, a koľko my si myslíme, že reálne mali 

a používali parkovacích miest. 

Je to citlivá téma, chceme ju vyriešiť. Budeme sa hýbať 

v tom čísle – teraz diskutujeme o tom – oni prišli s návrhom, 

že oni by teda sa vzdali aj tej druhej strany ulice, aby 

magistrát stál na tej druhej strane ulice a dali sme im 

miesta v podzemnej garáži. Mne sa tá idea páči, to znamená, 

že magistrát by tam stál cez deň a o piatej by sa tá ulica 

začala uvoľňovať a bola by to prázdna ulica bez áut. A oni 

by mali normálnu garáž dvadsaťštyri sedem. Ide iba o to, že 

o akom počte sa bavíme. Oni chcú 50 miest, to je celá naša 
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garáž. My im hovoríme, že im dáme miesta – viac – trochu 

viac miest ako tie, ktoré by si zobral magistrát. A mne sa 

to zdá akože dosť férové riešenie. Ale naozaj, že dať im 

celú podzemnú garáž by bol precedens, ktorý si naozaj 

nemôžeme dovoliť.  

Ctibor Košťál k tomu: 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Chcem len doplniť pána primátora, že dneska išiel aj e-

mail a možno včera večer alebo v noci išiel e-mail od pána 

Jakuba Kmeťa, riaditeľa kancelárie primátora, ktorý reaguje 

práve na ten e-mail, ktorý došiel všetkým poslancom. Takže 

máte to všetci v „mejlboxoch“, kde je presne vysvetlené, čo 

všetko robíme a ako sa stretávame s týmito obyvateľmi 

a snažíme nájsť nejaký kompromis. Ako už dneska môžu v noci 

parkovať na Uršulínskej hore, na parkovisku vedľa novej 

radnice. Je tam, samozrejme, nejaký časový limit, lebo ráno 

prichádzajú teda naše služobné autá. Ale to už je prvý ich 

akože kompromis, že sme im umožnili tuná parkovať a hľadáme 

teda to, čo povedal pán primátor, hľadáme spôsob, ako využiť 

v noci, ale aj cez deň našu garáž. Áno, tá obsadenosť je 

rôzna a našu časť garáže, a teda to je ten návrh, ktorý je 

dneska na stole a kde sa bavíme s nimi o tom nejakom 

kompromisnom riešení. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja možno ešte doplním riaditeľa magistrátu, že my sme 

sa s nimi dohodli a pripravili sme pre nich riešenie, kde 
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sme im ponúkli – ja neviem, koľko to bolo, asi 40 parkovacích 

miest v podzemnej garáži, na ktoré mohli parkovať medzi 17:30 

a 7:30 – nočné parkovanie – to sme im ponúkli. Malo sa, akože 

tie miesta si mali – kartičky brať všetci obyvatelia 

z konkrétnych ulíc v okolí a nebolo to úspešné. Nemal o to 

nikto záujem. Takže z toho programu sme odišli. V momente, 

keď niekto za mnou príde, že daj mi celú magistrátnu podzemnú 

garáž dvadsaťštyri sedem, neni to úplne ako keby reálne 

očakávanie, ktoré majú. Tí, konkrétne títo obyvatelia tejto 

ulice. Ale hľadáme kompromis, len na ten kompromis musia byť 

dvaja. A to sa nám zatiaľ nedarí.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela iba informovať, že prebehlo aj na 

Starom Meste stretnutie. Asi ešte predtým, ako tá petícia sa 

zbierala alebo teda možno už bola vtedy v procese, teraz 

neviem. Bolo ich tu – zástupcov možno aj sedem, osem. 

Niektoré z tých argumentov boli oprávnené a myslím si, že 

treba určite hľadať nejaké riešenie, ktoré ako keď hovoríte, 

že ho hľadáte, tak je to dobre.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. My to berieme tak, že sú to obyvatelia zasiahnutí 

nočným životom, zasiahnutí väčším pohybom ľudí aj okolo 

magistrátu a tak ďalej. Takže myslím, že veľmi trpezlivo, 

veľmi intenzívne s nimi komunikujeme alebo sa usilujeme 

komunikovať. Tá komunikácia z ich strany je férová 
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a otvorená. Len musíme niekde nájsť ten kompromis akože. Keď 

niekto za vami príde a pošle mi oficiálny list, že chce celú 

našu garáž – tých 56 miest, tak je to akože veľmi ťažko 

nachádzateľné nejako. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja iba doplním, že tam asi nebol problém, že ten počet 

miest, že keby sa dali tie karty ale vybaviť, že by mohli 

byť zdieľané – že by to bolo akoby súčasť celomestskej 

parkovacej politiky. A takto málo… (poznámka: nezrozumiteľné 

slová), keď máte 40 áut alebo 50 áut a potom potrebujete 29 

kariet rozdať, tak to je vlastne neriešiteľný problém, že 

kto má nárok a kto už potom nie. Že či sa nedá s garážou 

dohodnúť, že či nevedia vydať nejaké karty, ktoré by boli 

viazané k miestu. No, je to zložitejší problém, ako sa zdá, 

no. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je to zložitejší problém, presne tak. 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za faktické. Len jedna poznámka, ja nemám, 

žiaľ, v mejli odpoveď pána Kmeťa. Bude to asi spôsobené tým, 

že v minulom volebnom období som používal inú mejlovú adresu 

a občas sa stane, že niektoré útvary magistrátu mi posielajú 

mejli na tú adresu, ktorú už nepoužívam. Takže…  
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Hm, uhm. 

Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ: 

…keby sa to mohlo len doladiť, aby som vedel prečítať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Dobre.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Skontrolujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Napíšte teraz Ctiborovi rovno do četu, tuno do „Gúglu“ 

(Google) a on vám to rovno pošle. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Však ja ho mám. Ja mu, pánovi poslancovi, pošlem hneď, 

samozrejme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán starosta Hrčka. 
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Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Vďaka. A ja mám teda niekoľko vecí, ktoré by som rád. 

Prvá vec je teda že objektívna zodpovednosť. Len pre 

informáciu: Momentálne máme teda nejakú dohodu s magistrátom 

na tom spoločnom postupe pri objektívnej zodpovednosti. Tým 

pádom tá zmena štatútu, ak sa všetko tak, jak je dohodnuté, 

akým spôsobom to postupuje, nie je potrebná. A teda verím 

tomu, že sa to úspešne dokončí a bude to teda fungovať v tom 

medziobdobí. Čiže to k objektívnej zodpovednosti. 

Druhá vec, ktorú som chcel riešiť, je, že parkovanie – 

ja som to rozprával aj s viacerými poslancami, a tak isto aj 

s Peťom Hercegom ohľadom toho. Že naozaj to riešenie, ktoré 

od 1. 10. má prísť, by malo byť nejakým spôsobom – teda došli 

sme k spoločnému názoru, že ako teda po prvom desiaty 

postupovať. V čom ešte neni úplne zhoda, že na ktorých 

oblastiach sa to bude týkať. Ja len dopredu upozorňujem, že 

naozaj viem, že to je potrebné. Viem, že na konci dňa sa 

nevyhneme spoplatneniu parkovania – to všetko s týmto 

súhlasím. Len si myslím, že momentálne, pokiaľ spoplatníme 

a tí ľudia neuvidia posun k lepšiemu vo veľmi krátkom čase, 

tak je to dosť explozívna bomba, ktorej by som sa veľmi rád 

vyhol. Čiže tam dopredu na to upozorňujem, že určite budem 

ch… Verím tomu, že keď sa to zareguluje, a verím tomu, že vo 

väčšine oblastí to pomôže, ale určite budem trvať na tom a 

budem sa teda snažiť dostať sa k tomu, aby sme to postupne 

proste dávali tým ľuďom nie z donútenia, ale z toho 

presvedčenia, že jednoducho budú vidieť ten benefit, že to 

funguje a budú to sami chcieť. Nie že sa spoplatnia 

tridsiatimi deviatimi eurami a prakticky sa im nič nezmení. 
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To by bolo naozaj veľmi, veľmi zlé. Nielen hocikedy, tobôž 

rok pred voľbami. Čiže na toto dopredu upozorňujem. Ale 

hovorím, zatiaľ po tých komunikáciách, ktoré sme mali, tak 

je nejaká zhoda v tom postupe a ešte dolaďujeme to, že akým 

spôsobom na ktorých oblastiach to finálne otestovať alebo to 

finálne teda prejsť.  

Dve veci, ktoré tu ešte ale mám a ktoré chcem sa spýtať, 

je: Že my máme napríklad v našom „vezedenku“ (VZN) také 

špecifikum, že akonáhle nájdeme auto, ktoré nemá platnú 

„estekáčku“ (STK), emisnú alebo je zjavne nepojazdné – na 

území mestskej časti Petržalka – tak ak ten obyvateľ je 

zaradený v systéme, tak automaticky stráca právo na 

rezidenčné parkovanie. Ono nezdá sa to, ale omnoho 

jednoduchšie niekoho prinútite upratať si svoje auto, keď 

stráca benefit, ako keď má zaradené v systéme auto aj za 

39 eur a potom má ešte jedno, dve kdekoľvek proste 

odparkované. A teda nielen asi v rámci Petržalky, možno by 

to malo byť v rámci celej Bratislavy. Lebo momentálne 

s prepojením na národnú evidenciu vozidiel nie je problém 

vylustrovať majiteľa toho vozidla. Predpokladám, že tým bez 

problémov bude disponovať aj magistrát. Ale to je jedna 

z vecí, ktorá výrazne urýchľuje vyriešenie a odstránenie 

a vysporiadanie toho stojaceho nepojazdného auta. A to je 

prvá vec. 

Druhá vec, ktorá sa nám samotným vyskytla, a teda aspoň 

z toho, čo som pochopil: Po prvom desiaty či už teda v tých 

zónach, ktoré nebudú ešte zaradené – platené parkovanie alebo 

ŤZP v tých ostatných veciach – riešia ďalej mestské časti. 

Ak som to správne pochopil. Ale potom tiež treba nejakým 

spôsobom nastaviť to, aby to bolo v jednotnom systéme. Lebo 
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potom čo sa stane: že jedna domácnosť má jedno ŤZP, ktoré je 

evidované v systéme mestskej časti a má ho vyhradené na 

konkrétnu „ešpézetku“ (ŠPZ), a druhé auto v domácnosti má 

evidované v tridsaťdeväť eurovom systéme a má defakto dve 

autá – jedno v režime ŤZP a druhé v režime 39 eur, tak asi 

aj toto by sa malo nejakým spôsobom vyriešiť. Lebo to už 

potom, samozrejme, nejakým spôsobom pokrivuje, teda či to je 

ŤZP alebo je to platené, to je samozrejme irelevantné. Ale 

proste, že jedno má v jednom režime, druhé v druhom režime 

a predpokladám, že ten súčet áut na domácnosť je spolu, čiže 

alebo neviem, či tam tá – ŤZP sa myslí ako výnimka. To 

znamená, keď má niekto ŤZP, tak to auto sa nepočíta do 

celkového počtu troch áut, a teda druhé auto v domácnosti je 

39, tretie auto je 150 a štvrté auto je tá ďalšia suma. Toto 

som si ešte chcel objasniť ja, aby to bolo jasné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Poprosím Peter – asi o rýchlu reakciu 

a potom je tam aj faktická, Tomáš Palkovič. 

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Dobre, takže objektívna zodpovednosť, áno, intenzívne 

na tom pracujeme, pán starosta potvrdí. Prebieha denná 

komunikácia, denne dostávam hlásenia, ako sme sa posunuli, 

takže smerujeme k tomu. A teda to je aj adresovanie tej 

diskusie spred jeden a pol mesiaca, že spoločne na tom 

pracujeme. My sa stretneme s pánom starostom, aj budúci 

týždeň sme už dohodli, myslím. Ja som – už je aj pozvánka 

s návrhom agendy, čiže riešime to. Tam prejdeme aj to 
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zavádzanie zón alebo rozširovanie zóny v Petržalke, a teda 

ten postup. 

„Estéká“ (STK) a emisná, áno, je to aj v tejto zmene 

„vezeden“ (VZN), že na rezidenčnú kartu majú len autá 

s platnou „estéká“ (STK) a emisnou kontrolou, takže je to 

tam doplnené už aj na základe vašich skúseností. 

A posledná otázka: Ten počet áut, tak ráta sa počet 

registrovaných áut. Čiže keď to – zatiaľ je to nastavené 

tak, že to ŤZP auto, pokiaľ si nekupuje rezidenčnú kartu, 

tak sa neráta ako auto, a tým pádom to druhé auto, ktoré 

nemajú ako ŤZP a na to by si kupovali, tak je to zatiaľ 39-

eurová karta. Pretože vyhradzovanie ŤZP nejde podľa 

„vezedenka“ (VZN) ani podľa cestného zákona… (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), ale ide teda iným režimom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Tomáš Palkovič, nech sa páči. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja len rýchla reakcia na pána starostu, keď 

hovoril o tom, že bude trvať na tom, aby efekty tej 

parkovacej politiky ľudia videli. Ja s ním úplne v tomto 

súhlasím. Len netreba zabúdať na to, že ten efekt parkovacej 

politiky sa netýka len vodičov samotných, ale týka sa 

všetkých ľudí aj verejného priestoru. Čiže podľa mňa, ten 

efekt parkovacej politiky, napríklad že sa vyčistia 

chodníky, že sa uprace verejný priestor, na ten netreba 
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zabúdať, je extrémne dôležitý. Preto si myslím, že poďme 

spoločne týmto smerom, je to určite dobrá vec. A podľa mňa 

najlepší, najjednoduchší spôsob, ako sa k tomuto dostať, je 

si Petržalku rozdeliť na nejaké menšie celky a v tých menších 

celkoch spraviť tú implementáciu tak, aby bola spravená 

poriadne. Teda nie iba vyrobiť nejaké riešenie pre 

rezidentov, ktorí parkujú, ale upratať ten priestor celkovo 

aj s chodníkmi, aj so zónovými značkami a podobne. Čiže len 

na toto, prosím, nezabúdajme. Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka, nech sa páči. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja len v rýchlosti v tom „estéká“ (STK) sme sa asi 

nepochopili. Samozrejme, že auto, ktoré je registrované, 

musí mať platnú „estékáčku“ (STK), emisnú. Lenže ako tam sa 

stáva to, že človek má dve autá. Jedno auto nezaregistruje 

do systému, má neplatnú „estékáčku“ (STK), emisnú, niekde ho 

parkuje v súlade s predpismi pozdĺž cesty. A druhé si 

zaregistruje do systému. A vy keď potom prídete na to, že to 

druhé auto je vrak, tak ho musíte odstraňovať v zmysle 

odstraňovania vrakov. To znamená, že je to na niekoľko x 

mesiacov, pričom paradoxne sa to dá omnoho jednoduchšie 

vyriešiť. Riešili sme to aj my, že sme mu to prvé auto, ktoré 

má v systéme, povedali, že už si vyčerpal tú svoju kvótu, 

a sme ho posudzovali ako druhé. Čiže to sa týka nie tých 

zaregistrovaných áut, ale nezaregistrovaných áut. 
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Druhá vec na pána poslanca Palkoviča: Ja s ním absolútne 

súhlasím a paradoxne to, že sa niektoré autá stiahli 

z chodníkov na parkoviská, spôsobili to, že aj keď ich 

ubudlo, tak niektorí ľudia ten pocit nevidia. Ale nevidia to 

preto, že už sa neparkuje na chodníkoch, ale autá sa 

presunuli. Čiže tá časť, ktorá sa uvoľnila na parkoviskách, 

bola naplnená presunom z chodníkov. Ale úplne s tým 

súhlasím. Na viacerých miestach je to veľmi dobre vidieť 

a je to veľmi dôležité určite.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Chcel som sa tiež pripojiť k tomu, že 

som ako staromestský poslanec veľmi rád, že sme sa pripojili 

ako Staré Mesto k parkovacej politike a že sme to tak tesne 

stihli, lebo však mimoriadne zastupiteľstvo sme mali teraz 

len v utorok, ale k týmto pozmeňovákom sa pripájame. 

Musím povedať, že v Starom Meste to trvalo už pomaly 

dva mesiace, keď sme sa intenzívne ako poslanci s tým 

zaoberali. Cez dopravnú komisiu sme zorganizovali až dve 

také verejné diskusie, ktoré sú aj na „onlajne“ (online). 

Jedno je zavesené na stránke tímu val Staré Mesto (Team Vallo 

pre Staré Mesto) a druhé je zavesené na stránke Staré Mesto 

– srdce Bratislavy, kde si aj v súčasnosti môžu občania 

pozrieť vlastne tieto záznamy.  
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A nedá mi nespomenúť obrovský prínos, a teda chcem sa 

aj týmto spôsobom poďakovať dvom ľuďom, ktorí sa o to tak 

veľmi zaslúžili, a to je: Peter Herceg, ktorý vždycky ochotne 

spolupracoval a bol ochotný prísť na takéto diskusie, aj do 

„onlajnu“, aj na tie naše komisie dopravné, ktorých bolo 

viacej, aby tieto veci sa prediskutovali. A samozrejme, 

musím tu spomenúť teda aj Ivana Bútoru ako predsedu komisie 

v Starom Meste, ktorý má tiež (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) podiel na tom, že máme aspoň túto jednu zónu 

schválenú. Takže chcel som toto povedať, aby to zaznelo, 

lebo nielen, že bola takáto participácia s občanmi, ale 

prebehlo to aj v rámci našich poslaneckých klubov.  

A ako spolupredkladateľ tohto materiálu si myslím, že 

nie celkom zaznelo to presné znenie. Čiže ja len poviem, že 

pre záznam – poviem to presné znenie – že pôjde teda návrh 

na tú zmenu textu materiálu je, že: „Príloha 1 sa nahrádza 

novým znením a príloha 2 sa dopĺňa o zónu Starého Mesta 1.“ 

Čiže len pre záznam. Takže ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že môžeme ísť ďalej. 

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno, pán primátor. Nasledovná otázka, ktorá teda tiež 

súvisí s týmto všeobecným záväzným nariadením: Ja som si 

pozeral, že ako zvýhodňuje to všeobecné záväzné nariadenie 
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tie vozidlá so zelenými značkami. Aktuálne sa teda od roku 

2020, od minulého roka, sa vydávajú zelené značky na autá. 

A tieto zelené značky – o ne môže zažiadať vlastník vozidla, 

ktoré je plne elektrické, prípadne vozidlo, ktoré je plug-

in hybrid. A alebo sú ešte potom také tie, ktoré sa dobíjajú 

brzdením, ale to v podstate nie je hybrid. A tie nemajú nárok 

na zelenú značku. A keď som si pozrel text všeobecne 

záväzného nariadenia, ktoré je aktuálne platné, tak 

v paragrafe 4, odsek 6, ak sa nemýlim, odsek 6, je uvedené, 

že pre elektrické vozidlá, to sa má na mysli úplne elektrické 

vozidlá s výnimkou hybridných elektrických vozidiel, to sú 

tie plug-in hybridy, sa poskytuje päťdesiat percentná zľava 

z príslušnej výšky úhrady podľa odseku 3 písmeno aae). A tá 

úhrada to je teda tá hodinová, to je písmeno a) alebo ročná, 

to je písmeno e). 

Moja otázka, súčasne prosba možno na debatu s pánom 

Hercegom, že či by sme nezmenili ten text v odseku 6, že 

„pre elektrické vozidlá“ a nahradili text „s výnimkou“ 

nahradiť slovom „vrátane hybridných elektrických vozidiel“, 

lebo týmto pádom sa dostaneme do toho právneho stavu, ktorý 

je po zavedení tých zelených značiek. Pretože my sme text 

všeobecne záväzného nariadenia schvaľovali v roku 2019, kedy 

o zelených značkách teda sme nevedeli. 

Takže moja otázka je, že – je to otázka, ale súčasne 

tým, že teda na to prichádzam teda veľmi neskoro, za čo sa 

ospravedlňujem, a súčasne teda prosba je tá, že či by sme 

teda aj naozaj nezmenili ten text v odseku 6, paragraf 4, 

odsek 6 tak, aby všetci tí, ktorí majú zelenú značku, ktorú 

dostanú len za prísnych podmienok: alebo plne elektrické 

vozidlá, alebo dobíjateľné vozidlá aj s normálnymi motormi 
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– mali túto päťdesiatpercentnú zľavu. Príde mi to ako keby 

téma, ku ktorej by sa malo hlavné mesto prihlásiť úplne 

jednoznačne, ak na to myslí celoslovenská legislatíva.  

Takže možno týmto by som poprosil o stanovisko pána 

Hercega, či si vie niečo takéto predstaviť. A možno si 

povedzme, že by sme to zmenili. Je to zmena jedného slova. 

Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Skúsme rýchlo… Skúsme dať faktické k tomuto bodu 

a potom zareaguje Peter Herceg, dobre? Nech sa páči, Igor 

Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja len pripomínam, že v dvetisícdevätnástom som túto 

diskusiu otvoril na dopravnej komisii, pán Buocik, a vtedy 

sme sa vlastne ako keby uzniesli, že tie hybridy tam 

zaraďovať nebudeme kvôli tomu, teda to delenie sú – máte: 

hybrid, plug-in hybrid a potom plne elektrické auto. Zelené 

značky dostávajú plug-in hybridy a plne elektrické autá. 

Klasický hybrid je ten, ktorý vlastne sa dobíja aj 

rekuperáciou pri brzdení. A vtedy sme sa ako uzniesli, že to 

necháme takto, lebo chceme hlavne podporovať tie plne 

elektrické autá a kvôli tomu, že aj ich nákup je žiaducejší 

aj drahší. A odložili sme to teda do budúcna.  
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Ja si myslím, že je to dobrá diskusia, len čo mi je 

ľúto, že ju otvárame teraz – akože v momente, keď máme 

hlasovať o tom „vezedenku“ (VZN), a teda skôr či to nie je 

lepšie ako keby odložiť do nejakého ďalšieho kola a povedať 

si to „vededenko“ (VZN), lebo ja si myslím, že to bude 

pravidelná polročná vec. 

 Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Peťo Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja v podstate súhlasím s oboma predrečníkmi, 

ale by som skutočne podporil teda aj tie plug-in hybridy. 

Vtedy, keď sme sa o tom rozprávali, ešte v predchádzajúcom 

volebnom období, kedy tam práve táto zmena bola navrhnutá aj 

na základe môjho návrhu, vtedy ešte zelené značky neboli. 

Hej? Takže chápem tú diskrepanciu medzi hybridom a plug-in 

hybridom. Možno Janko, keď si čítal ten svoj návrh, tak sa 

mi zdá, že si si prečítal „vrátane hybridu“, ale myslel si 

„vrátane plug-in hybridu“ – že tie hybridy, ako sú napríklad 

Priusy, ktoré sú iba dobíjané rekuperáciou, tie by z toho 

boli von.  

Tak moja otázka je, že či neexistuje nejaká definícia 

tej zelenej značky, že keby sme tam dali, že elektromobily 

opatrené tou zelenou evidenčnou značkou, ak teda to má nejaký 

legislatívny názov, tým pádom by sme to vyriešili. 
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A vzťahovalo by sa to aj na tie elektrické, aj na tie plug-

in hybridy.  

Ale súhlasím s tým, že ak by to bolo dneska komplikované 

to takto narýchlo zmeniť, tak si to pripravme. Ale určite sa 

k tomu vráťme ešte niekedy na jeseň pred tým samotným 

schválením. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno, veľmi krátko. Len…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či môžete reagovať na svoj príspevok faktickou… 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno, áno. Ale len veľmi krátko. Ja tu uvediem, že to, 

čo som ja čítal, že „s výnimkou hybridných elektrických 

vozidiel“, tam je odkaz pod čiarou tri, ktorý odkazuje na 

nariadenie vlády Slovenskej republiky, kde je určené, že tie 

vozidlá, to sú tie plug-in hybridy. To znamená, že tam 

stačila by takáto jednoduchá úprava.  
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Ale v podstate poviem to takto, že: Ak máme v nejakom 

horizonte pol roka, kedy budeme toto všeobecne záväzné 

nariadenie znova otvárať, tak nemám s tým absolútne žiaden 

problém. Prejdime to úplne dopodrobna, legislatívne. Ale 

vlastne Peter Pilinský to povedal presne, že sa nám zmenila 

tá situácia oproti tej debate, ktorú sme mali v roku 2019, 

kde štát bonifikuje už tých ľudí, ktorí majú tie zelené 

značky. Tam je polovičný, napríklad prihlasovací poplatok, 

hej, len pre zaujímavosť teda. Tak bola by škoda, keby mesto 

Bratislava tento trend nedržalo.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. To znamená, že urobíme to tak, 

ako hovoríš, že na ďalšom otvorení tohto „vezedenka“ (VZN), 

ktoré by malo byť v nejakom reálnom čase kvôli tým zónam, 

ktoré by sa mohli „apdejtovať“, si nachystáme túto vec a to 

pripravíme dobre. 

Všetkým chcem povedať, aby bolo jasné, 1. 10. začne 

fungovať zóna, ktorá už dneska funguje, a to je Tehelné pole. 

Pravdepodobne začne fungovať nejaká prvá časť Petržalky 

a začne fungovať Rača – Pekná cesta. To znamená, že my ideme 

naozaj veľmi postupne, hej, aby to bolo úplne jasné. Že to 

neni že… tak, že budeme… máme čas na tieto veci. To som chcel 

povedať. 

A pán poslanec Vlačiky. 
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Mgr. Martin Vlačiky, PhD. poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem povedať na začiatok, 

že som veľký fanúšik a podporovateľ parkovacej politiky, a 

teda vnímam tú dôležitosť a som rád, že teda u nás na 

Tehelnom poli máme tú pilotnú zónu a že tam sa v podstate to 

zaviedlo podľa pravidiel mestského „vezedenka“ (VZN) a tam 

sa aj učíme všetci na tom, že ako to funguje, aké sú problémy 

a vlastne z toho aj vyplynuli teda nejaké aj zmeny, ktoré sa 

zapracovávajú dnes. Takže to je veľmi dobre a to som veľmi 

rád. 

Na druhej strane však musím povedať, že som veľmi 

nešťastný, ako dopadlo hlasovanie o zónach v našej mestskej 

časti. Tam sme viedli niekoľkomesačný boj, pretože bola, 

bohužiaľ, prijatá podstatná časť mestskej časti – v podstate 

deväťdesiatimi možno percentami obyvateľov – ako jedna 

parkovacia zóna, čo sa, bohužiaľ, nepodarilo zmeniť. I keď 

v podstate mali sme výsledky prieskumov a rozborov dopravy 

či na Kramároch, či v spodnej časti Nového Mesta, mali sme 

úplne jasné názory odborníkov či za mestskú časť, či aj toho 

pána Horského z tej Českej parkovacej asociácie, že teda 

áno, treba rozčleniť tú mestskú časť na viaceré zóny. 

Obávam sa, že do budúcnosti to bude spôsobovať problémy, 

aké teraz zažívajú v Prahe, že sa veľké zóny snažia rozčleniť 

na menšie a už to nejde tak ľahko, už obyvatelia si na niečo 

zvykli. A teda z tohto som veľmi nešťastný, a preto mám také 

veľmi zmiešané pocity, že na jednej strane to veľmi chcem 

podporiť, je to dobrý materiál, ja veľmi ďakujem všetkým, čo 

na tom pracovali a tiež akože strávili na tom kopec času 

a energie aj u nás na Novom Meste, na našich komisiách, na 
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miestnych zastupiteľstvách, na ďalších stretnutiach. Ale na 

druhej strane – teraz mám podporiť niečo, voči čomu som teda 

niekoľko mesiacov bojoval. Takže mám z toho také veľmi 

zmiešané pocity. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. poslanec MsZ: 

Ale ešte raz teda vďaka za tú všetku robotu a myslím 

si, že je to dobre pripravené, len bohužiaľ, to Nové Mesto 

s touto jednou zónou z toho vychádza veľmi, veľmi nešťastne. 

A veľmi som z toho smutný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Možno, ktorí neviete, Nové Mesto – ale 

to sa týka aj Petržalky – ale Nové Mesto je predsa len iné 

ako tá Petržalka. Nové Mesto, pokiaľ neviete, sme veľmi dlho 

ich presviedčali, aby tam neurobili ako keby celé Nové Mesto 

jednu zónu. Nové Mesto je šesťdesiattisíc obyvateľov plus, 

to znamená, že bude to veľmi komplikované, keď niekto 

z Koliby – je normálne, že niekto z Koliby alebo z Kramárov 

jednoducho ide do toho spodného Nového Mesta a všetky dáta, 

ktoré mi veľmi radi počúvame, ukazovali, že to treba mať 

aspoň niekoľko zón, aby to bolo funkčné. Absolvoval Peter 
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Herceg aj naši poslanci sériu stretnutí. Ja som absolvoval 

jedno stretnutie, kde sme si to vysvetľovali, hovorili 

a vlastne bolo to úplne zbytočné. Od začiatku boli 

rozhodnutí, že to proste neurobia a urobia to pre jednu zónu. 

Tak v tomto prípade si myslím, že ide o politiku, nie 

o najlepšie riešenie. Ale musíme sa s tým nejak zmieriť 

a brať to tak, ako to je. 

To znamená, že poďme asi ďalej, máme ešte troch občanov, 

ktorí budú… 

Ale v každom prípade ja ďakujem všetkým – či starostom 

alebo mestským častiam, ktorí s nami v parkovacej politike 

idú. Neni to žiadna radosť, nečakajú nás za to potlesky ani 

body. Vieme, ako pachtíme dneska a usilujeme sa zvládnuť 

nejak to značenie miest najmä okolo Peknej cesty, v Rači 

a robíme to preto a tlačíme to preto z jediného dôvodu, že 

vieme, že to je potrebné, že je to nutné. A ja si cením 

každého z vás – či starostu alebo poslanca, ktorý podporí 

toto úsilie, aj keď vie, že na konci bojujeme o to, aby sme 

dostali len menšie facky. Potlesk za to nikto z nás asi 

nedostane. Je to ťažká, komplikovaná vec. A ja si to veľmi 

cením, každého, kto prispel a podporuje túto vec. Lebo všetci 

vieme, že je to dobrá vec. Tak isto všetci vieme, že je to 

nepopulárna vec. A tam sa to láme, podľa mňa tie spolupráce 

tam sa lámu, tie vzťahy tam sa lámu, tie veci, keď vidíme, 

že niekomu nakoniec o tú Bratislavu ide, aj keď to je ťažká, 

nepríjemná cesta v tomto prípade. 

Takže ďakujem veľmi pekne. A poďme na obyvateľov. 
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Prosím vás, hlasujte, že pani Ingrid Hochmannová môže 

ísť sa pripojiť do našej diskusie. Stačí, keď hlasujete rukou 

a nech vás vidím a ja vás takto tu vidím všetkých.  

Chcem len pripomenúť všetkým, že keď budete… Áno… Nech 

sa páči, myslím, že je to jasné. Dokým sa pani Ingrid 

Hochmanová pripraví, chcem povedať všetkým, že nezabudnite 

pri hlasovaní mať zapnuté kamery. OK? Je to v rokovacom 

poriadku. 

Nech sa páči, pani Hochmannová, máte slovo. 

Ingrid Hochmannová, obyvateľka mesta Bratislava 

Dobrý deň, ja by som chcela hovoriť o garážovom dome, 

ktorý je v Petržalke, vo vnútrobloku Vavilovova – 

Jungmannova. Všade vo férovej politike aj v parkovacej 

politike sa hovorí, aká je dôležitá komunikácia priamo 

s obyvateľmi, aby sa vychádzalo z ich potrieb a skúseností. 

Žiaľ, v našom prípade sa tak ale nedeje. Pretože 

dvadsaťdva rokov parkujem ako vodič v tejto lokalite a môžem 

povedať, že zavedením parkovacej politiky sa táto neúnosná 

statická dopravná situácia výrazne zlepšila. No výstavbou 

garážového domu nám ju ale opätovne zhoršíte. Pretože 

investor síce deklaruje, že rezidenti danej oblasti 

vyjadrili súhlas s realizáciou, ale opak je pravdou. Bolo to 

získané podvodným spôsobom a vôbec nie obyvateľmi žijúcimi 

v tejto lokalite. Práve preto by som chcela navrhnúť vzhľadom 

na to, že je už podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na tento pozemok – si dovolím navrhnúť 

zrušenie na tejto zmluve, nakoľko investor nesplnil túto 
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podmienku, ktorá je v dôvodoch hodného osobitného zreteľa 

pre spoločnosť, ktorá chce tento garážový dom postaviť. 

Chcem iba pripomenúť jednu vec, že treba si uvedomiť – 

všetci, ktorí tam nebývate, obyvatelia, ktorí budú 

v blízkosti – v tesnej blízkosti tohto garážového domu – 

otvoria okno a budú vidieť parkujúce autá a budú dýchať 

nonstop výfukové škodlivé plyny. To znamená, že sa zvýši 

riziko chorobnosti, zvýši sa riziko dýchacích problémov, čo 

je v covidovom čase na uváženie. Zaťaží sa verejný priestor, 

to znamená, že je to stabilizovaný priestor a tým, že sa 

zaťaží ten priestor, ktorý je určený pre širokú verejnosť – 

tam ten garážový dom nemá vôbec čo robiť. Zhorší sa tým pádom 

aj doprava vo vnútrobloku a občania stratia parkovanie. 

Darmo sa hovorí, že je tam dvadsaťdva parkovacích miest pre 

širokú verejnosť, ale to nepokryje zďaleka tie náklady. 

Čiže moja otázka znie: Čo môžu urobiť obyvatelia, aby 

to vedeli zastaviť a aby s nimi poslanci, starosta 

a primátor komunikovali. Naozaj viedli ten dialóg, ktorý je 

deklarovaný či už vo Férovom parkovaní, v knihe Plán 

Bratislavy alebo v Bratislavskom manifeste. A ešte by ma 

zaujímala taká vec, prečo práve tento pozemok, ktorý je vo 

vnútrobloku – to znamená, že on tam nemá vôbec čo robiť, 

pretože tento garážový dom je určený na komerčné ciele a nie 

pre obyvateľov. 

Toľko k tomu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Chápem to správne, že aj ďalší 

traja – ďalší dvaja občania… Alebo vypočujeme všetkých 

a potom sa vyjadríme k tomu, pani Hochmannová. Dobre? Buďte 

s nami. Takže nech sa páči, hlasujte, že pán Kútik sa pripojí 

k nám do debaty. 

Ďakujem pekne, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) ruky. 

Myslím, že sme všetci, v poriadku. 

Nech sa páči, pán Kútik, máte slovo tri minúty. 

Ján Kútik, obyvateľ mesta Bratislava 

Dobrý deň. Poukazujeme, že petícia investora z roku 

2015 bola od začiatku komerčná a účelovo rozbehnutá až pol 

roka po predložení investičného zámeru. Poukázali sme, že 

občania boli zamlčaním podstatných informácií uvedení do 

omylu.  

Deklarovanie, že ide o želanie občanov, je nepravdivé. 

Keď v celej petícii 2015 bolo podpísaných len 63 občanov 

z Vavilovej ulice a 42 občanov z Jungmannovej ulice. 

Poukazujeme, že z tohtoročnej petície s 923 podpismi proti 

výstavbe garážového domu sa toto želanie nepotvrdilo, 

pretože len počet podpisov obyvateľov 7 metrov vzdialeného 

bytu (poznámka: nezrozumiteľné slová) Vavilova 16 bolo 70, 

čo je viac ako všetkých podpísaných v petícii 2015. 

Priamo dotknutých občanov Vavilovej, Jungmannovej ulice 

bolo 708 podpisov, čo jednoznačne potvrdzuje, že konanie 

investora bolo len zámerom získať štátnu podporu v režime 

osobitého zreteľa. Na základe poukázaných skutočností, keď 
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aj poslanci boli zavedení nesprávnymi informáciami, bolo 

neoprávnene schválené vecné bremeno a podpísaná zmluva 

o budúcej zmluve na základe tohto osobitého zreteľa. Občania 

si takýto objekt v tomto priestore neželajú v ich petícii, 

lebo sú si vedomí, že päťpodlažný objekt s navýšením dopravy 

a zablokovaním prístupov k verejno-prospešným objektom mesta 

- chodníkom priamo popod okná bytového domu s ohrozením 

života chodcov – naveky zhorší životné prostredie, zasiahne 

do parku, zasiahne do zelene pri prekladaní inžinierskych 

sietí. Zmizne im z pohľadu 20 stromov, ktoré budú prekryté 

budovou a s ich dočasnou životnosťou, nakoľko budú medzi 

budovami.  

Keby mesto a mestská časť konali podľa odporúčania 

odborníkov vlastnej vyhľadávacej štúdie na umiestňovanie 

viacpodlažných parkovísk a garáží, kde bola vytipovaná iná 

lokalita, na Jungmannovej ulici, nemuseli by sme teraz 

poukázať na množstvo vyvolaných a nezvratných dopadov na 

život obyvateľov lokality. Prečo mesto nedá usmernenie 

umiestniť garážový dom do tohto priestoru? Vo svetle teda 

prezentovanej súčasnej parkovacej politiky nechceme byť 

experimentom a s pokračovaním zlých rozhodnutí, aby sa 

následne konštatovalo, že takto sa to nemá konať. 

Vážený pán primátor, na základe obsahu petície 

a z popísanej skutočnosti ako neoprávnenom prístupe v konaní 

s osobitým zreteľom vás žiadame o zrušenie zmluvy o budúcej 

zmluve na vecné bremeno aj s dodatkom s firmou V-arms 

a súčasne vás žiadame o stretnutie s občanmi na mieste 

dotknutého parkoviska pri hľadaní riešení aj v súvislosti 

s informáciami s predloženou parkovacou politikou. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

170 
 

Vážení poslanci, prosíme s dôverou o naplnenie vášho 

poslaneckého sľubu, že budete zastupovať záujmy občanov 

a súčasne prosíme o vašu poslaneckú iniciatívu 

a predloženie: návrh na zrušenie uznesenia 753 z tohto roka, 

ktorým bol súhlas s búraním betónovej plochy – to jest 

zrušenie verejného parkoviska – a nadobudnutie 

22 parkovacích miest v garážovom dome s odborným posúdením 

podľa pravidiel novej parkovacej politiky mesta. 

Ďakujem pekne za pozornosť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prosím vás hlasujte, 

že pani Lucia Nováková sa môže zapojiť do našej diskusie. 

Ďakujeme pekne, pani Lucia Nováková, máte slovo. 

Lucia Nováková, obyvateľka mesta Bratislava 

Dobrý deň, vám, Nováková Lucia u telefónu… Nováková 

Lucia pri počítači. Chcela by som sa pripojiť ako obyvateľka 

Jungmannovej 2 k slovám pani Hochmannovej a pána Kútika 

v podstate za všetkých obyvateľov Jungmannovej 2, čo je 

78 bytov, a Jungmannovej 4, 48 bytov. 

Taktiež mám námietku voči tomuto parkovaciemu… 

Ingrid Hochmannová, obyvateľka mesta Bratislava 

…domu. 
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Lucia Nováková, obyvateľka mesta Bratislava 

…domu a myslím, že pokiaľ by sa naši obyvatelia, ktorí 

tu bývajú - a ja tu bývam od začiatku, od roku 1984 - 

dozvedeli o tomto včas a vhodným spôsobom, tak väčšina 

z nich by nesúhlasila. Žiaľ, vôbec o nejakom stavaní 

garážového domu sme sa dozvedeli až na základe petície, 

o ktorej sme ani nevedeli, že existuje. A pokiaľ by nebola 

snaha pána Kútika sa o tomto dozvedieť viacej, pravdepodobne 

absolútne by nám tu vyrástlo proste jedno monštrum, nemali 

by sme tu zeleň a všetko to, čo povedala pani Hochmannová 

a pán Kútik by sa aj naplnilo. Takže vás prosím, aby ste 

naozaj toto prehodnotili a zrušili túto zmluvu.  

Taktiež mám ešte jednu podotázku k tomu parkovaniu 

a týka sa to parkovania ZŤP. Pokiaľ ja som sa informovala od 

roku 2018, tak neustále mi bolo hovorené, a to priamo z 

petržalského mestského zastupiteľstva, že bude mi 

odpovedané, je to v procese. Lebo ja som občan ZŤP, ktorý má 

prideleného osobného asistenta, ale osobný asistent nie je 

obyvateľ Bratislavy ani Petržalky. Žiadnu odpoveď k tomu som 

nedostala. O tom, že by som mohla dostať nejaký parkovací 

preukaz, pretože auto nie je moje, síce ja auto momentálne 

nevlastním, ale zároveň tu aj mám firmu, tak mi bolo 

z miestneho zastupiteľstva povedané, že nemám na žiadny 

preukaz nárok. Tak by som chcela, keby ste mi toto vlastne 

uviedli na pravú mieru, pretože naozaj tomu nerozumiem. Môj 

osobný asistent dostáva mzdu, ktorú mi následne prepláca 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) neodpovedal. Ten Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny ma o ničom neinformoval a tak isto 

ani Petržalka – miestne zastupiteľstvo. Od roku 2018 som 
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nedostala žiadne písomné vyjadrenie k parkovaniu ZŤP a jej 

osobného asistenta. Tak by som poprosila, taktiež si myslím, 

že aplikácia Urbi, ktorá je určená na parkovanie v Petržalke, 

umožňuje parkovať so značkou ZŤP aj vozidlám, ktorých občania 

ZŤP… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa, musím vás podľa rokovacieho poriadku 

zrušiť. Aj to, čo ste nám písala, myslím si, že váš teda 

príspevok skončil. Je mi jasné a kľudne komunikujte ďalej 

s Petrom Hercegom, jak ste komunikovali v čete, on vám 

vysvetlí všetky tie veci, ktoré sú potrebné na toto. Dobre? 

A ja by som poprosil… Chcem možno povedať iba pár slov 

k tomu, že Vavilovova a parkovací dom je nejaká minulosť, 

ktorú sme tu zdedili, a sami sa s tým skúšame nejak 

vysporiadať tak, aby sme absolútne neznásilnili všetko, čo 

sa tu priamo v minulosti… a vieme, že tá mestská časť 

vydávala súhlasné stanoviská, magistrát vydával súhlasné 

stanoviská ešte za bývalého volebného obdobia; a zároveň 

našli nejaký spôsob, ako uspokojiť aj vás. Ja by som chcel 

– u nás to má na starosti viceprimátorka Táňa Kratochvílová 

a chcel by som jej dať slovo, aby sa k tomu vyjadrila. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem za slovo. Ja veľmi rozumiem tomu, čo 

hovoria občania. Poznám aj petíciu. Absolvovali sme nejaké 

aj osobné stretnutia, rovnako sme túto tému opakovane riešili 
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aj na pôde mestskej časti, aj na špeciálnom stretnutí k tejto 

kauze alebo k tomuto parkovaciemu domu. 

Chcela by som k tomu povedať iba pár faktov a potom 

teda návrh za mesto Bratislava. Tie fakty už niektoré tu aj 

boli spomenuté a spomenuli to aj sami občania, že vlastne 

tento proces trvá podstate od roku 2014. Prešiel postupnými 

schvaľovaniami na rôznych úrovniach a rôznych typov 

dokladov. V každom prípade táto stavba má právoplatné územné 

rozhodnutie od roku 2018. Čo sa týka dopadov na životné 

prostredie a tak ďalej, toto sa už preskúmavalo aj v tomto 

procese. A, áno, mesto bolo súčinné v tejto veci - pre 

mestskú časť Petržalka poskytovalo všetky doklady, ktoré 

mestská časť Petržalka a hlavne teraz už v tejto situácii 

ako stavebný úrad potreboval. Ešte jeden fakt by som k tomuto 

chcela povedať aj v zmysle našich prieskumov - v príprave 

parkovacej politiky registrujeme, že oblasť Vavilovova je 

s parkovaním alebo v parkovaní, alebo v tej možnosti 

parkovať najhoršia, alebo jedna z najhorších na území 

Petržalky. Takže to sú také fakty, ktoré, samozrejme, my 

musíme akceptovať, lebo ten proces tak, ako prebehol, je 

v poriadku. Nie je asi teraz na mieste jednotlivé tie kroky 

spochybňovať.  

Asi by sme mali hovoriť o tom, čo ďalej. My sme aj 

v kontakte s investorom z tejto stavby, aj s Petržalkou. Ja 

teraz z tohoto, z tejto pozície môžem sľúbiť, že sa stretneme 

s pánom starostom aj s developerom a budeme hľadať iné 

riešenie, ako to bolo doteraz. 
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Takže toľko za nás. Neviem, či pán starosta teraz 

počúva, že či už vieme si aj dohodnúť… alebo teda hneď po 

tomto zastupiteľstve… 

 Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, tak možno aj on sa chce k tomu vyjadriť, 

lebo je to spoločný problém. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Áno, je to spoločný problém. Len chcem povedať, 

že tie body alebo tie možnosti vyjadriť sa k tejto stavbe už 

boli, ale samozrejme teraz je pred nami alebo pred mestskou 

časťou ako stavebným úradom otázka, že ako budú postupovať 

pri tej žiadosti o stavebné povolenie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, chceš aj ty k tomu niečo povedať? 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Môžem, jasné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Nech sa páči. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Áno, fakt je ten, že väčšinu tých povolení, ktoré daný 

stavebník získal – získal ich za minulého volebného obdobia. 

A ja vzhľadom k tomu, že moje deti chodia do tej materskej 

škôlky, tak o tom probléme viem, samozrejme, od začiatku. 

Ale presne kvôli tomu, že mi tam chodia deti, tak som 

opakovanie upozornil pani riaditeľku, že nechcem do toho 

osobne vstupovať kvôli tomu, aby ma niekto neobvinil 

z nejakého osobného zaujatia a podobne. Takže som síce sa 

snažil ju informovať v prípade, že sa ma teda na niektoré 

veci pýtala, alebo teda kohokoľvek, kto sa na to pýtal. Ale 

presne kvôli tomu, aby to nedošlo k tomu, že ja ako starosta 

mestskej časti hájim záujmy jednej alebo druhej strany - 

alebo nejakým spôsobom do toho vstupujem, tak som na to 

upozorňoval a povedal som, že, samozrejme, vždy sú nejaké 

možnosti, čo treba robiť. Ale proste nerád by som sa dostal 

do situácie, kedy ako štatutár o tom rozhodujem. Aby ma 

niekto obvinil proste z nejakého tendenčného zaujatia jednej 

alebo druhej strany. 

Súhlasím s tým že - a myslím, že na tom sa zhodli všetci 

vrátane MIBu a všetkých ostatných – že ten parkovací dom na 

danej oblasti je veľmi nevhodný. Dokonca na minimálne dvoch 

stretnutiach, ktoré boli s pánom Vankom, sme mu opakovane 

ponúkali prekládku toho parkovacieho domu na Jungmannovu – 

ako vedľajšie, také schodovité parkovisko, kde by bolo omnoho 

vhodnejšie aj z hľadiska prístupovej komunikácie a tak 

ďalej. Pán Vanko to opakovane odmietol z toho dôvodu, že 

z hľadiska nejakého ekonomického záujmu je ten parkovací dom 
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lukratívnejší v tom vnútrobloku. Áno, ľudia sú, bohužiaľ, 

pohodlní a radšej budú parkovať bližšie k domu ako ďalej od 

domu. Čiže ako si spočítal, že hodnota tých garážových státí 

na Jungmannovej bude asi trochu nižšia ako vo vnútrobloku 

Vavilovova.  

Samozrejme, momentálne je tam petícia. Súhlasím s tým, 

že informácie, ktoré boli, oni boli v minulom volebnom období 

robené verejnou vyhláškou. A paradoxne aj dom, ktorý tam je 

v priamom styku a vlastne má okná smerom k tomu garážovému 

domu otočené, tak títo ľudia, ktorým teda výrazným spôsobom 

sa vstupuje do nejakej zmeny s touto stavbou, do zmeny 

využívania ich bytov a nejakému teda súčasnému stavu, ktorý 

tam doteraz mali – tak dokonca aj bolo deklarované zo strany 

developera, že so všetkými týmito to má odkomunikované 

a všetci s tým súhlasia, že teda prakticky 90 percent tých 

klientov, ktorí budú kupovať tie garážové státia, sú vlastne 

obyvatelia. A keďže pán Vanko na tej ulici býva, tak 

opakovane deklaroval, že je tam záujem, že všetci to chcú 

a defakto aj tá petícia, ktorá bola predložená, tak vlastne 

mala podporovať toto stanovisko. 

Čiže my momentálne teda riešime niektoré kroky aj 

z hľadiska tej petície, ktorá bola prijatá, a myslím, že 

budeme v krátkom čase o tom informovať, že čo sme my ako 

mestská časť v rámci toho podnikli.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Takže čakáme na reakciu 

mestskej časti k tomuto, ale my sa o tom normálne, otvorene 
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cez našu viceprimátorku staráme, respektíve komunikujeme. 

Takže aj vy ako zástupcovia asi ľudí, ktorí napísali tú 

petíciu, tu máte otvorené dvere k tomu. 

Ďakujem pekne. Poďme asi odovzdať slovo návrhovej 

komisii. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. Zdravím všetkých. 

Dostali sme návrh nového znenia ani nie uznesenia, ale 

navrhuje sa zmena textu v materiáli.  

Navrhovateľmi sú pani starostka Aufrichtová, Matej 

Vagač a Jozef Uhler. A teda navrhujú v materiáli prílohu 1 

nahradiť novým textom. Mali by ste to všetci mať, je to 

zoznam ulíc mestskej časti Devínska Nová Ves. A potom je to 

v grafickej časti rezidentská zóna Staré Mesto SM 1.  

Takže budeme najprv hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

a doplňujúcom návrhu. 

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo spustené.) 

A, prezenčné hlasovanie sme mohli skúsiť, ale uvidíme 

že… 
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Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Mňa to vypojilo. Takže ja som určite za. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím napísať do četu. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

No, nejde mi to. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: jeden, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No, v tejto sekunde Jožo Krúpa sa niečo… Nepočujeme ťa, 

Jozef. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ja som za, len som proste… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…Stačí to, áno, ďakujeme… Dobre, áno… 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Veď už som to išiel písať do četu, len som tu presne 

niečo pani riaditeľka školy bola, tak som bol akurát ešte 

Janko Hrčka hovoril…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…(poznámka: nezrozumiteľné slová)… 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

…poďme niečo podpisovať, takže… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 
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Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

…a vidím, že ako sa to zbehlo, lebo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Multitasking. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Multitasking. Píšem, že som za. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. 

Pán Lenč, nech sa páči. 

(Poznámka: - pani poslankyni Debnárovej nefungovalo 

hlasovacie zariadenie, hlasovala „ZA“; 

- pán poslanec Krúpa rovnako „ZA“) 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

OK. Takže teraz budeme hlasovať o celom všeobecne 

záväznom nariadení aj s tou schválenou zmenou. Potrebujeme 

na to tri pätiny prítomných poslancov. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Hlasujem za, mám to v čete napísané. Nejde mi to stále. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: štyri, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže napíšte, kto hlasoval za alebo mu to nefungovalo. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Poprosím, aj mňa napíšte. Ďakujem. 

(Poznámka: - pani poslankyňa Debnárová – nefunguje 

hlasovacie zariadenie: „hlasujem ZA“; 

- pán poslanec Berka – nefunguje hlasovacie zariadenie: „Som 

ZA, nefunguje mi software“) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

Uznesenie 877/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej Republiky Bratislavy č. 

8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

koniec poznámky) 

 

BOD 10  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA 

ZABEZPEČOVANIE ODŤAHOVEJ SLUŽBY 

MEDZI SPOLOČNOSŤOU MESTSKÝ PARKOVACÍ 

SYSTÉM, SPOL. S R.O., VYBRANÝMI 

MESTSKÝMI ČASŤAMI BRATISLAVY A 
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HLAVNÝM MESTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť ďalej. Ďakujem pekne. 

Táňa, poprosím Ťa na chvíľku.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. To už ideme na ďalší bod. To už bolo 

odhlasované. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Jaj, pardon. Prepáčte. Už dve hlasovania máme za sebou. 

 Bod č. 10. Zmluva o spolupráci na zabezpečovanie 

odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o., vybranými mestskými časťami Bratislavy 

a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava.  

O úvodné slovo poprosíme, nech sa páči. Neviem, kto má 

úvodné slovo. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

184 
 

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Ja mám úvodné slovo. Takže, ide o zmluvu, vlastne, o 17 

zmlúv so 17 mestskými časťami. Preto je aj ten materiál taký 

dlhý, lebo sú tam potom tie v podstate rovnopisy zmlúv 

s každou MČ. Jedná sa o možnosť po zmene zákonov 

o Bratislave, ktorý bol na jar prijatý, už odťahovať mestskou 

odťahovkou aj komunikácie, po novom cesty III. a IV. triedy 

našou odťahovou firmou, čiže MPS s. r. o. A to musí byť 

uzavretá podľa zákona o obec zriadení zmluva o spolupráci. 

A toto sú práve tie zmluvy, ktoré boli distribuované mestským 

častiam na pripomienkovanie a pripomienky boli zapracované. 

Niektoré MČ boli také rýchle, dokonca Lamač schválil verziu, 

kde ešte pár drobností nebolo vyladených, ale nebolo to nič 

právne závadné, takže máte tam zvlášť verziu pre Lamač. Ešte 

aj Staré Mesto malo nejaké drobné pripomienky, ktoré teda 

pre Staré Mesto sme akceptovali a Staré mesto má mierne 

upravený text. Gro aj celá textácia zmluvy je rovnaká, MPS 

tým pádom môže odťahovať komunikácie III. a IV. triedy pre 

dôvody: prekážky cestnej premávky, ale aj pre iné dôvody, 

keď napr. mestská časť robí plochové čistenie. A pribúda tam 

zas opäť nová vec, ktorú nám umožnila legislatíva, dočasný 

odťah vrakov, alebo teda automobilov, ktoré sú nespôsobilé, 

nemajú platnú STK, emisnú kontrolu, na miesto kde počkajú na 

dobehnutie celého toho dlhého konania, a tým pádom 

rýchlejšie vieme vypratávať vraky a je to rýchlejšie 

navýšenie parkovacích miest tým pádom bez toho, že by sme 

ich museli stavať, ale vieme sa rýchlejšie zbaviť takýchto 

áut. Takže to je podstata zmluvy a prosím Vás o podporu. 

Niektoré mestské časti ju už schválili a niektoré ju budú 

schvaľovať v najbližšej dobe na zastupiteľstvách. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

185 
 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Keďže sa nikto neprihlásil, poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať návrh uznesenia tak, ako ho máte 

v materiáli. Čiže MSZ schvaľuje uzatvorenie zmlúv 

o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby medzi 

spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o., 

vybranými mestskými časťami Bratislavy a hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislava. Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 34 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0, 

nehlasovalo: 0. Prítomných 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: pán poslanec Berka – nefunguje hlasovacie 

zariadenie: „Som ZA, nefunguje mi software“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby 

medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o., 

mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným 

mestom SR Bratislavou 

Uznesenie 878/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

uzatvorenie zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej 

služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. 

s r. o., mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy a 

hlavným mestom SR Bratislavou. 

koniec poznámky) 

 

BOD 11  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ZA ÚČELOM 

REALIZÁCIE PARKOVACEJ POLITIKY V 

HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVE V 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA 
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod č. 11. Zmluva o spolupráci za účelom realizácie 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej 

časti Bratislava-Rača. Nech sa páči, pán Herceg. 

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka. V rámci bloku 

bodov, ktoré súvisia s parkovaním. Toto je zmluva podobná, 

ako sme na minulom zastupiteľstve predkladali a bola 

schválená pre Nové Mesto. Tentokrát ide o spoluprácu a 

kompenzáciu nákladov MČ Rača, ktoré boli vynaložené na 

realizáciu parkovacej politiky. V tomto prípade ide 

o Krasňany, kde projekt organizácie dopravy obstarala 

mestská časť a teda boli vypracované v spoluprác s nami. 

A my tieto náklady sme pripravení kompenzovať. Je to 

rozpočtovo kryté a je t vlastne štandardná zmluva 

o spolupráci na príprave parkovacej politiky. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Poprosím 

návrhovú komisiu.  

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy za účelom realizácie 

parkovacej politiky v mestskej časti Rača. 
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Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujete prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1 poslanec, 

prítomných 34.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: pán poslanec Berka – nefunguje hlasovacie 

zariadenie: „Som ZA, nefunguje mi software“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky 

v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-

Rača 

Uznesenie 879/2021 

zo dňa 24.06.2021 
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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-Rača. 

koniec poznámky) 

 

BOD 11A  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII 

PARKOVACEJ POLITIKY V HLAVNOM MESTE 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA 

ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

STARÉ MESTO 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 11A. Zmluva o spolupráci pri realizácii 

parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

Nech sa páči, pán Herceg má úvodné slovo.  

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Ďakujem. Jedná sa opäť o zmluvu o spolupráci s mestskou 

časťou Staré Mesto. V rámci zmluvy je opäť aj naša 

kompenzácia a vyznačovanie parkovacích miest, ktoré budú 

v budúcnosti tvoriť súčasť regulovanej zóny. Takisto sú tam 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

190 
 

pravidlá, ktoré sme si dohodli aj s mestskou časťou, s pani 

starostkou na spoločných rokovaniach a teda táto zmluva bola 

podmienkou a tak to teda bolo dohodnuté navrhnutia mestskej 

časti do parkovacej politiky a zmluva bola podpísaná včera 

a toto uznesenie je, že znenie zmluvy beriete na vedomie.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Už to preberá pán primátor, ale píše pán Berka, že sa 

nevie teraz pripojiť a chce diskutovať, tak neviem.  

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Nie, pardon, Ja som nechcel diskutovať. Len doteraz sme 

diskutovali hodinu ku každému bodu a teraz ide bod za bodom 

a nedarí sa mi. Verím, že za minútu budem mať naštartovaný 

ten softvér. Rád by som hlasoval.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tánička, prosím Ťa, dokonči tento bod.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre, teda Adam, ako si na tom? Nestačí, keď nám 

napíšeš do chatu?   
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prosím ťa, poďme ďalej.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Poprosím návrhovú komisiu. Pán Lenč, nech sa páči.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno, ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenie o zmluve 

o spolupráci a tak ďalej, ako máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Prosím, hlasujte.  

Adam Berka, poviem to nahlas. Si „za“. Áno?   

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Áno. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 

1 poslanec, prítomných: 34 poslancov.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: pán poslanec Berka – nefunguje hlasovacie 

zariadenie: „Som ZA, nefunguje mi software“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v 

hlavnom meste SR Bratislave na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie 880/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

znenie zmluvy o spolupráci č. 274/2021 pri realizácii 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 12  PERSONÁLNE ZMENY V KOMISIÁCH MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod č. 12. Personálne zmeny v komisiách Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu programu. Igor Polakovič, nech sa 

páči.    

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Dobrý deň. Sekundu, ja si musím otvoriť rokovací 

poriadok. Keďže väčšinou tieto voľby sú tajné a my sme si 

schválili na začiatku volebného obdobia zmenu rokovacieho 

poriadku, chcel by som využiť článok 9, ktorý teda hovorí 

o danej veci, kde mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním, 

ak nerozhodne inak, volí z radov svojich poslancov členov 

mestskej rady a tiež predsedov komisií. Ja by som chcel 

navrhnúť, aby sme si odhlasovali, aby táto voľba prebehla 

verejne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, ďakujem pekne. To znamená, že návrhová komisia? 

Teraz odhlasujeme, že pôjdeme verejnou voľbou.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  
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Áno, toto je procedurálny návrh v podstate, takže 

môžeme o tom rovno hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tak prosím Vás, hlasujte rovno o tom, aby sme tieto 

zmeny urobili verejnou voľbou. Ďakujem.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35, proti: 0, nehlasovalo: 0,zdržalo sa: 0, 

prítomných: 35.   

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže poďme na to. Toto bol procedurálny návrh. Pán 

Lenč, máte slovo.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Treba teraz navrhnúť tých kandidátov na predsedov tých 

komisií, kde sa uvoľnili miesta, takže… Neviem, kto to bude 

navrhovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tam by mal byť ten materiál, nie?  
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ja mám taký materiál, že sú tam vybodkované tie miesta, 

takže neviem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Aha, tak poprosím Tomáša Maleca.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva:  

V zásade môže to predkladateľ.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Igor, vieš to prečítať, prosím Ťa.    

Igor Polakovič, poslanec MsZ:   

 Áno, samozrejme. Môžem to. Myslel som si, že je to 

priamo už v tom materiáli. Po dohode s poslaneckými klubmi 

by sme za predsedu komisie financií navrhli Romana Lamoša. 

Zároveň tým, že bývalým predsedom bol pán Tešovič, tak by 

bol klasickým členom tejto komisie. Rovnako komisia, ktorá 

sa zaoberá cestovným ruchom, tak tam by sme navrhli za 

predsedníčku Moniku Debnárovú a pani Svoreňovú klasicky za 

členku.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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 Dobre. Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že návrhová 

komisia môže dať hlasovať.   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Neviem, či to môžeme spraviť naraz, ale možno áno.  

Najprv by sme teda mali verejne voliť tých predsedov komisií. 

Čiže pána Lamoša za predsedu komisie finančnej stratégie 

a pani Moniku Debnárovú za predsedníčku komisie pre cestovný 

ruch. Takže to by malo byť prvé hlasovanie. Potom uznesenie, 

kde zoberieme na vedomie vzdanie sa funkcií. Vlastne 

konštatujeme túto voľbu, ktorú vykonáme.  

Oliver Kríž, poslanec MsZ hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemalo by to byť opačne? Najprv vzdanie sa a potom 

hlasovať? Vallo? Poprosím organizačné o pomoc.   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Zvyčajne, keď je tajné hlasovanie, tak zvyčajne to 

funguje tak, že sa tajne odhlasujú, keď získajú dostatočný 

počet, tak až potom na koniec sa konštatuje, že boli zvolení. 

Alebo to môžeme spraviť aj naraz. Tak, že to zoberieme na 

vedomie a zároveň zvolíme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Zároveň ich zvolíme do komisie, hej?   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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 Áno.  

Oliver Kríž, poslanec MsZ hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Toto vzdanie som myslel ako prvé. Aby sme uvoľnili tú 

funkciu.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Dobre. Môžeme to rozdeliť na dve časti. Čiže najprv 

budeme hlasovať, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

vzdanie sa týchto poslancov a pána neposlanca a potom 

v ďalšom hlasovaní budeme teda voliť.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prepáčte, ja si chcem iba vyjasniť jednu vec. Je to 

Vaša poslanecká vec. Oni sa vzdajú tých komisií, vzdajú sa 

zároveň nielen predsedníctva komisie, ale aj členstva 

v komisii. Poprosím organizačné ten ďalší bod bude tiež 

relatívne komplikovaný, tak poprosím, aby ste vyplnili tie 

bodky návrhovej komisii, ak sú tam nejaké. Pokiaľ viem, 

predsedovia klubov mi hlásili, že je dohoda na menách, takže 

aby sme to tu nemuseli riešiť. Návrhová komisia, nech sa 

páči.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Dobre, takže ideme ohlasovať o prvej časti: vzdanie sa 

predsedníctva v tých komisiách, pán Tešoviča, pani 

Svoreňovej a vzdanie sa pána Kiču ako neposlanca členstva 
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v komisii pre ochranu verejného poriadku. Môžete dať o tom 

hlasovať.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35, proti: 0, nehlasovalo: 0,zdržalo sa: 0, 

prítomných: 35.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Nech sa páči.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Dobre, ďalším krokom bude hlasovanie o časti B. Čiže 

volíme Romana Lamoša za predsedu komisie finančnej 

stratégie, Moniku Debnárovú za predsedníčku komisie pre 

cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, Rastislava Tešoviča 

za člena komisie finančnej stratégie a Soňu Svoreňovú za 

členku komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu. 

Môžete dať o tom hlasovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne.  

Prosím, hlasujte. Dá sa, prosím, to pípnutie dať trochu 

tichšie? Ďakujem pekne.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35, proti: 0, nehlasovalo: 0,zdržalo sa: 0, 

prítomných: 35.   

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie 881/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 
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1. vzdanie sa Mgr. Rastislava Tešoviča, poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, postu predsedu 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie             

s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy ku dňu 26. 05. 2021, 

2. vzdanie sa Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, postu 

predsedníčky komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy ku dňu 27. 05. 2021, 

3. vzdanie sa Michala Kiču, neposlanca, členstva v komisii 

pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňom 24. 06. 2021. 

B. volí 

1. Ing. Romana Lamoša, poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 

24. 06. 2021, 

2. Ing. Moniku Debnárovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedníčku 

komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 

24. 06. 2021, 

3. Mgr. Rastislava Tešoviča, poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

201 
 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy dňom 24. 06. 2021, 

4. Ing. Soňu Svoreňová, poslankyňu Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie pre cestovný 

ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňom 24. 06. 2021. 

koniec poznámky) 

A vlastne toto je všetko v tomto bode.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno. Odhlasovali sme časť A aj B, takže je to všetko 

schválené. 

 

BOD 13  PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU 

ÚČASŤOU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Takže môžeme ísť na bod č. 13. Ďakujem pekne. Bod č. 13 

Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s 

majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Igor 

Polakovič, nech sa páči.  
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Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

 Ďakujem veľmi pekne. My sme po dohode s klubmi sa 

dohodli ešte na jednom pozmeňováku k materiálu, kde sú 

vlastne tie nominácie jasne vyplnené. Ja ešte teda predkladám 

návrh na zmenu navrhovaného uznesenia. Skôr doplnenie 

v tomto prípade. Do časti B2 sa dopĺňa bod 7, ktorý znie: V 

oblastnej organizácii cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board so 

sídlom Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO a tak ďalej… 

vymenovanie Ing. arch. Lucie Štasselovej do funkcie členky 

predstavenstva. 7.2 je odvolanie Michala Brata z funkcie 

člena dozornej rad, 7.3. je vymenovanie Radoslava Jenčíka do 

funkcie člena dozornej rady a rovnako ešte doplňovanie časti 

C. Tam sa dopĺňa bod 10, kde je znenie: na valnom zhromaždení 

Bratislava Tourist Board predloží na vymenovanie člena 

predstavenstva a návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej 

rady v tejto organizácii podľa časti B2 v bode 7 tohto 

uznesenia. Ja len teda ešte doplním mimo tohto textu, ktorý 

som predložil. Pani Svoreňová sa vzdáva funkcie tuším 

k septembru, preto robíme túto zmenu. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Jnečík.    

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja by som len chcel poprosiť o nápravu. 

Nie Radoslav, ale Radovan Jenčík. Ďakujem. Aby sa potom mylne 

neuvádzalo zlé meno.  
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Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

 Jasné. Ja som to skôr len zle prečítal. Ospravedlňujem 

sa. Prepáčte.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Nebola k tomu ešte diskusia, myslím.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Odovzdávam 

slovo návrhovej komisii.   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Takže máme pozmeňovací návrh poslanca Polakoviča. 

Navrhuje doplniť do časti B2 bod 7, vymenovať Ing. arch. 

Luciu Štasselovú do funkcie člena predstavenstva a odvolať 

Michala Brata z funkcie člena dozornej rady a vymenovať 

Radovana Jenčíka do funkcie člena dozornej rady a časti C 

doplniť bod 10: Na valnom zhromaždení Bratislava Tourist 

Board predložiť návrh na voľbu člena predstavenstva a návrh 

na odvolanie člena dozornej rady tejto organizácie podľa 

časti B2 bodu 7 tohto uznesenia. Môžete dať o tom hlasovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, nehlasovalo: 4,zdržalo sa: 0, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o celom uznesení, kde mestské 

zastupiteľstvo berie v bode A na vedomie vzdanie sa funkcie 

člena predsedu a rôznych iných funkcií, ktoré tam mali, 

Rastislava Tešoviča, Tomáša Korčeka a Sone Svoreňovej. 

V časti B schvaľujeme odvolanie tých vymenovaných, ktorých 

máte v materiáli. Spoločnosť pre rozvoj bývania, v časti B, 

zmeny v dopravnom podniku, akciovej spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu, v METRO, KSP, Halbart Slovakia, 

Spoločnosť pre rozvoj bývania, a teda už to schválené 

doplnenie pána poslanca Polakoviča. Môžete dať o tom 

hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 34, proti: 0, nehlasovalo: 2,zdržalo sa: 0, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností                   

s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie 882/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 
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1. vzdanie s a Mgr. Rastislava Tešoviča funkcie člena             

a podpredsedu dozornej rady obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 

1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736, a funkcie člena dozornej 

rady obchodných spoločností METRO Bratislava a.s., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881, KSP, 

s.r.o., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, 

IČO 35847689, a Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693, 

2. vzdanie sa JUDr. Tomáša Korčeka funkcie člena a 

podpredsedu dozornej rady obchodnej spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská 

cesta 22, 821 04 Bratislava,IČO 00681300, 

3. vzdanie sa Ing. Sone Svoreňovej funkcie členky 

predstavenstva organizácie Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088, a 

funkcie členky dozornej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom 

Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780. 

B1. schvaľuje 

v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v 

Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, 

IČO 36077780 

1. odvolanie Ing. arch. Lucie Štasselovej, Mgr. Lenky 

Antalovej Plavuchovej, Ing. Juraja Káčera, Ing. Tatiany 
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Kratochvílovej, Ing. Romana Lamoša a Ing. Mateja Vagača z 

funkcie členov správnej rady, 

2. odvolanie JUDr. Tomáša Korčeka, PhD., PhDr. Alžbety 

Ožvaldovej a Gabriely Ferenčákovej z funkcie členov dozornej 

rady. 

B2. schvaľuje 

1. v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 

Bratislava, IČO 00492736, vymenovanie PhDr. Jany Poláčikovej 

do funkcie členky dozornej rady, 

2. v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v 

skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 

Bratislava IČO 00681300 

2.1 vymenovanie Ing. Tatiany Kratochvílovej do funkcie 

členky dozornej rady, 

2.2 určenie PhDr. JUDr. Branislava Záhradníka za podpredsedu 

dozornej rady, 

3. v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881, 

vymenovanie PhDr. Alžbety Ožvaldovej do funkcie členky 

dozornej rady, 

4. v obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská 

ulica 135, 831 04 Bratislava, IČO 35847689, vymenovanie Ing. 

Romana Lamoša do funkcie člena dozornej rady, 
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5. v obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693, 

vymenovanie Mgr. Martina Vlačikyho, PhD., do funkcie člena 

dozornej rady, 

6. v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v 

Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, 

IČO 36077780 

6.1 vymenovanie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, Borisa 

Hrbáňa, Evy Szolgaiovej, Matúša Luptáka a Sergeja Káru do 

funkcie členov správnej rady, 

6.2 vymenovanie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej za 

predsedníčku správnej rady, 

6.3 vymenovanie Ing. arch. Lucie Štasselovej, Ing. Romana 

Lamoša, PhDr. Alžbety Ožvaldovej, Ing. Kataríny Augustinič 

a Ing. Petra Lenča do funkcie členov dozornej rady, 

7. v oblastnej organizácii cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so 

sídlom: Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 42259088 

7.1 vymenovanie Ing. arch. Lucie Štasselovej do funkcie 

členky predstavenstva 

7.2 odvolanie Mgr. Michala Brata, PhD. z funkcie člena 

dozornej rady 

7.3 vymenovanie Radovana Jenčíka do funkcie člena dozornej 

rady. 
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C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať 

schválené zmeny podľa časti B2 bodu 1 tohto uznesenia, 

2. prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v skratke: OLO 

a. s., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať 

schválené zmeny podľa časti B2 bodu 2 tohto uznesenia, 

3. na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a. s., predložiť návrh na voľbu za člena dozornej 

rady tejto spoločnosti podľa časti B2 bodu 3 tohto uznesenia, 

4. prijať rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej 

spoločnosti KSP, s. r. o., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti B2 bodu 

4 tohto uznesenia, 

5. na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart-

Slovakia a. s., predložiť návrh na voľbu za člena dozornej 

rady tejto spoločnosti podľa časti B2 bodu 5 tohto uznesenia, 

6. odvolať členov správnej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., podľa 

časti B1 bodu 1 tohto uznesenia, 
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7. vymenovať členov správnej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., podľa 

časti B2 bodu 6.1 tohto uznesenia, 

8. predložiť správnej rade neziskovej organizácie Spoločnosť 

pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., návrh na voľbu 

predsedníčky správnej rady tejto organizácie podľa časti B2 

bodu 6.2 tohto uznesenia, 

9. predložiť správnej rade neziskovej organizácie Spoločnosť 

pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., návrh na odvolanie 

a voľbu členov dozornej rady tejto organizácie podľa časti 

B1 bodu 2 a časti B2 bodu 6.3 tohto uznesenia, 

10. na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 

predložiť návrh na voľbu člena predstavenstva a návrh na 

odvolanie a voľbu člena dozornej rady tejto organizácie podľa 

časti B2 bodu 7 tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 13A PERSONÁLNE ZMENY V ŠTATUTÁRNOM ORGÁNE 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod 13a. Personálne zmeny v štatutárnom orgáne 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom bod 

A berieme na vedomie vzdanie sa funkcie Ing. arch. Júlie 

Hanuliakovej z funkcie riaditeľky a v bode B, kde 

povereujeme Mgr. Tomáša Hulíka vedením organizácie. Môžete 

dať hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 29, proti: 0, nehlasovalo: 5, zdržalo sa: 0, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: p. poslanec Vlačiky – nefunguje hlasovacie 

zariadenie: „bod 13A som hlasoval ZA“) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Diskutovali sme pred tým na úrovni klubov.  

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. poslanec MsZ: 

 Ja ospravedlňujem, mňa nejako odpojilo a tiež som bol 

za.  

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Personálne zmeny v štatutárnom orgáne mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

Uznesenie 883/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. arch. Júlie Hanuliakovej funkcie riaditeľky 

mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava so sídlom Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, 

ku dňu 22. 06. 2021. 

B. poveruje 
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Mgr. Tomáša Hulíka, zamestnanca mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská 

dolina 1A, 842 27 Bratislava, riadením organizácie odo dňa 

24. 06. 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 14  INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKE ZA ROK 2020 A NÁVRHU NA 

VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA 

SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA, A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Dobre. Poďme na bod č. 14. Informácia o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na 

vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s.  

Otváram diskusiu k tomuto návrhu programu. Odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. Dobre, ešte jedna vec. Návrhová 

komisia, nech sa páči, máte slovo.   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava ako je uvedené v materiáli. Môžete dať o tom 

hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

Chcem iba povedať jednu vec k tomuto, že my sme 

prediskutovali predchádzajúci bod na úrovni klubov. Pán 

Pilinský, bol tam pán Buocik, ktorý tam je za nezávislých. 

Takže ten bod by ste mali poznať. A pán Kríž, m sme si to 

neuvedomili. Zavolá Vám Ctibor Košťál cez prestávku, dobre? 

Tomáš Malec, treba na to nájsť nejaký mechanizmus.    

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, nehlasovali: 4,zdržalo sa: 0, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.)   

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 

na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

Uznesenie 884/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so 

sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 35949473:  

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za rok 

2020. 

2. Návrh spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 

a. s., za rok 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 15  INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 A 

SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2020, 

KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ 

VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBLASTNEJ 

ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 

BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO 

RUCHU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod č. 15 Informácia o riadnej individuálnej 

účtovnej závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 

2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Odovzdávam 

slovo návrhovej komisii.   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie riadnu individuálnu účtovnú 

uzávierku organizácie Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu za rok 2020 a správu o hospodárení za rok 2020 tak, 

ako je to v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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 Prosím hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.)  

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

Uznesenie 885/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

riadnu individuálnu účtovnú závierku organizácie 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 2020 a 

správu o hospodárení za rok 2020, ktoré budú predmetom 
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prerokovania a schvaľovania na valnom zhromaždení 

organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Chcem sa iba spýtať. Viacerí sa ma pýtate na obednú 

pauzu. Vydržíme do jednej? Zamakáme ešte do hodinu? Dobre. 

Ak je to okej, tak je to okej.  

 

BOD 16  INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 A 

NÁVRHU NA NALOŽENIE S VÝSLEDKOM 

HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI NÁRODNÉ TENISOVÉ 

CENTRUM, A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tak poďme k bodu č. 16. Informácia o riadnej 

individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na 

naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. Odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, 

a. s., ako je uvedené v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 35.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 

2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
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zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, 

a. s. 

Uznesenie 886/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020, 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom 

za rok 2020. 

koniec poznámky) 

 

BOD 17  RIEŠENIE FINANČNEJ SITUÁCIE 

DOPRAVNÉHO PODNIKU BRATISLAVA, 

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ V SÚVISLOSTI S 

DOPADOM PANDÉMIE COVID 19 

A ZAPRACOVANIE ZMIEN TARIFY IDS BK A 

DPB 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod č. 19… 17. Ospravedlňujem sa. Riešenie 

finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová 

spoločnosť v súvislosti s dopadom pandémie Covid 

19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB.  

Poprosím o úvodné slovo. Mal by tu byť Alexander Dobiaš 

alebo Ivan Peschl.  

Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej dopravy:  

Alebo môžem ja.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno, dobre.  

Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej dopravy: 

 Dovoľujem si Vám predložiť materiál, ktorý súvisí 

s návrhom finančnej pomoci pre dopravný podnik, kde sa 

vlastne po viacerých rokovaniach medzi mestom a dopravným 

podnikom navrhuje navýšiť bežný transfer pre dopravný podnik 

o sumu 6 miliónov eur a túto sumu vyplatiť v dvoch 

mimoriadnych splátkach. Súčasne tak sa navrhuje vyplatiť do 

7.7. zvyšné ekonomické oprávnené náklady za rok 2020, ktoré 

by mali byť vo výške cca. 5 miliónov eur. Inak by mali byť 

tieto ekonomicky oprávnené náklady vyplatené podľa zmluvy do 

konca roka. Vlastne na základe takejto finančnej pomoci, by 

mal mať dopravný podnik kryté svoje fungovanie bez hrozby 
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prekročenia (nezrozumiteľné slovo) do konca prázdnin 

a pravdepodobne aj neskôr. Čiže vlastne v čase, keď sa nekoná 

nijaké mestské zastupiteľstvo. Samotný materiál obsahuje aj 

návrh dodatku k rámcovej zmluve o službách, ktorý je potrebné 

uzatvoriť z dôvodu potreby vyplatenia vyššie uvedených 

finančných prostriedkov. A nakoľko je potrebné uzatvorenie 

dodatku, tak uvedený dodatok súčasne využijeme na to, aby 

sme aktualizovali prílohu č. 11 rámcovej zmluvy a to sú 

vlastne aktuálne tarifné podmienky, nakoľko k 1.7. prichádza 

k zmene tarify. Čiže asi tak v skratke. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo súhlasí s doplatením súčasti ekonomických 

nákladov, s navýšením bežného mesačného transferu 

a s uzatvorením dodatku č. 10 rámcovej zmluvy o službách vo 

verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy 

s dopravným podnikom. Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Riešenie finančnej situácie obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v súvislosti s 

dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK 

a DPB 

Uznesenie 887/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

súhlasí 

1. s doplatením časti ekonomicky oprávnených nákladov 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, za rok 2020 v sume 5 232 390,00 Eur schválenej 

v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 najneskôr 

do 07. 07. 2021, 
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2. s navýšením bežného mesačného transferu pre obchodnú 

spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021, 

3. s uzatvorením dodatku č. 10 k rámcovej zmluve o službách 

vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy 

osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023. 

koniec poznámky) 

 

BOD 18  ZMENA ZAKLADATEĽSKÝCH DOKUMENTOV 

SPOLOČNOSTI PRE ROZVOJ BÝVANIA  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod č. 18. Zmena zakladateľských dokumentov 

Spoločnosti pre rozvoj bývania.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie návrh dodatku č. 1 zakladacej 

listiny Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave a návrh 

štatútu Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave tak, ako 

je uvedené v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.   
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 35.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmena zakladateľských dokumentov organizácie Spoločnosť pre 

rozvoj bývania, n. o. 

Uznesenie 888/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

1. návrh dodatku č. 1 k zakladacej listine organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom 

Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780, 
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2. návrh zmeny Štatútu Spoločnosti pre rozvoj bývania v 

Bratislave, n. o., so sídlom Záporožská 5,851 01 Bratislava, 

IČO 36077780. 

koniec poznámky) 

 

BOD 19  ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI MKK 

GRÖSSLING S. R. O. (MATERIÁL V 

NÁHRADNOM TERMÍNE) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na ďalší bod a to je Založenie obchodnej 

spoločnosti MKK Grössling s. r. o. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. Pán Miškanin, nech sa páči. Máte slovo.  

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel z pohľadu mestského 

kontrolóra vyjadriť k predloženému materiálu a chcem 

poukázať na tri oblasti. Prvá oblasť, že tak dôležitá téma, 

ako je táto, neprešla žiadnou komisiou a nebol ani predmetom 

rokovania mestskej rady. Druhá pripomienka je, že materiál, 

ktorý v podstate má tabuľovú časť a používa tam anglické 

výrazy a predpokladám, že asi polovica poslancov a možno aj 

obyvateľov tomu nebude rozumieť. Chýba tam vysvetlenie 

jednotlivých čísel, ktoré sú tam uvádzané. To je k tomu 

materiálu vo všeobecnosti k spracovaniu. Ale z obsahovej 
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stránky mám k materiálu pripomienky, lebo tak ako je 

navrhnutý, chýba mi tam akékoľvek rácio samofinancovania 

tejto novej spoločnosti. Lebo z týchto ekonomických 

prepočtov, ktoré sú predložené to nevychádza, že v roku 2026, 

keď sa ukončí rekonštrukcia kúpeľov Grössling, tieto kúpele 

budú alebo dokážu na prevádzku zarobiť. Jednoducho nedokážu 

zarobiť. A my viac-menej zakladáme spoločnosť a hneď druhým 

dychom tú spoločnosť zadlžujeme, lebo bude si brať úvery 10 

miliónov, čiže keď to spočítame, bude zadlžená do dvoch 

tretín, čo je na jednej strane zvláštne. Na druhej strane 

nie je z tohto materiálu zrejmé, z čoho budú splácané tie 

úroky z úverov. Ďalej MIB vystupuje v tomto projekte ako 

koordinátor projektu. Chcem upozorniť, že v zriaďovacej 

listine MIB takúto činnosť nemá schválenú. Ďalej v materiáli 

sú uvedené predmety činnosti ako činnosť podnikateľských 

organizačných ekonomických poradcov. Myslím si, že je to 

zbytočné a mala by tam byť doplnená činnosť rýchleho 

občerstvenia spojené s predajom a priamu konzumáciu 

a prenájom hnuteľných vecí, tak ako to majú aj iné akvaparky 

na Slovensku. Ďalej chcem upozorniť na to, že my si tým pádom 

vytvárame nepriamu konkurenciu a jednoducho musíme počítať 

s tým, že ak sa spustia tieto kúpele a knižnica, poklesnú 

tržby našej mestskej knižnici a poklesnú tržby nášmu 

STARZ(u). Čiže z toho dôvodu ja osobne vidím tento materiál 

ako nie veľmi dopracovaný a hlavne mi tam chýba tá ekonomika, 

čo sa týka samotnej tej prevádzky, preto som bol tak nejak 

prekvapený, keď som sa včera prvýkrát dozvedel, že takýto 

materiál ide do zastupiteľstva. A chýba mi tam akákoľvek 

ekonomická diskusia. Ďakujem.   
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem veľmi pekne. Asi dajme pána Buocika a potom 

Jána Mazúra, ktorý zareaguje. Dobre?    

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

 Áno. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. No, ja som sa 

chcel len pripojiť k tomu, že keď sme sa o tomto aj osobne 

rozprávali aj s pánom Mazúrom včera večer, hovorili sme 

o tom, že celý tento materiál bude dopodrobna predložený. 

Takže mne tu chýbalo trošku to úvodné slovo. Ja len chcem 

povedať, že o tejto zmene ja viem od pondelka. Bol som o nej 

informovaný ako zastupujúci predseda finančnej komisie 

s tým, že, áno, nebolo to prerokované, ale súčasne záverom 

bolo, že dopodrobna si celý tento materiál prejdeme na 

zastupiteľstve. Podľa mňa bude kľúčové, ak dáte teraz úvodné 

slovo pánovi Mazúrovi, aby sme to bod po bode reálne počuli. 

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 My sme, samozrejme, tento materiál prešli z veľkej 

časti aj na grémiu. Myslel som, že nikto nechce k tomu úvodné 

slovo. Ale je tu Ján Mazúr, takže to vysvetlíme. Môžeme ešte 

pána Pilinského zobrať a potom Jano Mazúr úvodné slovo 

k tomuto materiálu. Pán Pilinský.   

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja sa vzdávam. Ja si počkám na to úvodné slovo.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Dobre. Nech sa páči, pán Mazúr. Poďme na to.    

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislava:  

Ďakujem pekne za slovo. V podstate viete, že keď sme 

riešili kúpele Grössling, my sme mali ambíciu pripraviť 

projekt, ktorý by bol aj realizovateľný v nejakom reálnom 

čase, aby získal financovanie, aby skrátka vedel fungovať 

ako ucelený balík. Preto vlastne ambíciou MIB(u) bol nájsť 

nejakého partnera, respektíve nájsť nejaký systém 

financovania. My sme pracovali na samotnom podnikateľskom 

prevádzkovom pláne. Tento podnikateľský prevádzkový plán 

podľa mojich informácií bol priložený k materiálu. Je 

samozrejme k dispozícií. Je to podnikateľský zámer, ktorý 

bol prechádzaný aj zo strany Slovenského investičného 

holdingu, čo je vlastne štátny fond, ktorý investuje alebo 

ktorý my navrhujeme, aby investoval s mestom do toho. Je to 

podnikateľský model, ktorý bol takisto preverovaný zo strany 

bánk, s ktorými momentálne vedieme diskusiu o tom, že budú 

vlastne poskytovať eventuálne úver takejto spoločnosti. Čiže 

nie je to niečo, čoby neprešlo žiadnou akoby revíziou. Je mi 

jasné, že tento materiál bol predložený akoby takto 

v mimoriadnom termíne. Bohužiaľ, bolo to spôsobené tým, že 

sme nemali inú možnosť bez toho, aby sme nestratili teraz 

ďalšie tri mesiace vlastne v lete. Dôvodom bolo, že sme akoby 

potrebovali získať nejaké predbežné stanovisko zo strany 

protimonopolného úradu, nakoľko si v podstate štátny 

investičný fond poskytuje štátnu pomoc tejto spoločnosti. 
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A to je niečo, na čo PMÚ musel dať nejaké predbežné 

stanovisko. Na to sa čakalo vlastne do konca minulého týždňa. 

V podstate, čo sa týka samotného materiálu, návrh dnes hovorí 

o tom, že ideme založiť novú obchodnú spoločnosť. Ako mesto 

budeme mať nad ňou kompletnú kontrolu alebo takmer úplne 

kompletnú. V podstate budeme držať dve tretiny na základnom 

imaní. Všetky kľúčové prevádzkové kroky bude držať mesto, 

s tým že v prvom kroku do nej budeme vkladať (to je ten náš 

návrh) rozpočet, ktorý bol doteraz alokovaný na projektovú 

dokumentáciu na sekcii výstavby. Táto položka by sa mala 

presunúť do obchodnej spoločnosti, aby sa mohla objednať 

projektová dokumentácia, ktorú je možné uzavrieť s firmou, 

ktorá vyhrala súťaž. Súčasne navrhujeme, keďže samotný 

projekt potrebuje veľké množstvo vlastných zdrojov 

financovateľných z úveru, keďže jednou z tých ambícií bolo 

nezaťažiť rozpočet nad hranicu akoby nejakej únosnosti, tak 

súčasťou toho je potrebné zvýšiť vlastný kapitál toho 

samotného projektu. Preto sme prišli s riešením, ktoré tiež 

nezaťaží mestský rozpočet, teda len do výšky tej projektovej 

dokumentácie a navrhujeme vložiť tam tie nehnuteľnosti. A to 

sa deje v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vkladá len pozemok 

parčíka. A na jeseň, niekedy v septembri alebo októbri, 

závisí od toho ako stihneme spraviť samotné posudky, tak by 

sme navrhli doplniť ten zvyšok. Následne si doplniť ich 

proporcionálnu časť vkladu… Rozmýšľam, k čomu by som sa chcel 

ešte dostať. Neviem… Prípadne zodpoviem ešte ďalšie otázky, 

ak tam sú.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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 Možno ja iba doplním, že, samozrejme, to bude mestská 

knižnica, takže nevytvárame si nejakú konkurentku. Bude to 

normálna organizácia mestská.   

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

 Môžem doplniť, že je to, samozrejme, mestská knižnica 

a predpoklad je, že by sa časť prevádzky mohla presťahovať 

práve do týchto nových priestorov, tým pádom sa uvoľní 

možnosť získať nejaké prostriedky z tých uvoľnených 

priestorov mesta. A čo sa týka STARZ(u), vlastne zo všetkých 

analýz, ktoré sme robili, a konzultovali sme intenzívne 

s prevádzkovateľmi hlavne budapeštianskych kúpeľov počas 

celej tvorby súťaže a následne vyplýva z toho celkom jasný 

záver, že prevádzka týchto kúpeľov nie je v konkurencii 

k bežným prevádzkam vlastne kúpalísk a podobných vecí. Je to 

akoby iný segment ľudí v trošku iných časoch a podobne 

v priebehu roka, takže toto sa správa trochu inak. Aj 

s bankami sme toto museli diskutovať. Ale sme pripravení. Je 

tu aj pán Bindics, ktorý mal na starosti prípravu práve tohto 

prevádzkového modelu. Aj pán Neubauer, ktorý mal na starosti 

prípravu celého finančného plánu aj celého toho biznis-

modelu. Aj na to sme pripravení zodpovedať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Keď to tak zjednoduším, tak vieme, že každá plaváreň 

je v Bratislave potrebná. Ide o legendárne kúpele Grössling. 

Takže o výhodnosti tohto projektu nie je nejaká pochybnosť. 

Takže poďme na diskusiu. Môžeme sa pýtať. Pán Pilinský. 
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Neviem, prečo ste červeným. Prečo je červený? Nemôžeme mať 

druhý príspevok v jednej diskusii, hej?  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

No poďme k tomu. No, mňa prekvapuje, tak ako to aj pán 

kontrolór upozornil… som teda pochopil, že ide o to, aby sme 

nezaťažili rozpočet mesta tým úverom. Tak moja otázka teda 

je, že keby sme ho brali cez STARZ, tak asi sa prehupneme 

cez tú päťdesiatpercentnú hranicu, takže je to také trošku 

obchádzanie. To ma teda trošku vyrušuje, že takýto závažný 

materiál, kedy sa zriaďuje nová obchodná spoločnosť, sa 

zaraďuje takto na poslednú chvíľku. Áno, uvedomujem si, nie 

som členom žiadneho klubu. Mám tým materiálom mierny problém. 

A rovnako teda by som chcel počuť informáciu, okrem toho, že 

v Budapešti je vlastná organizácia, porovnávať Bratislavu 

s Budapešťou a čo sa týka turizmu alebo rozpočtu asi nie je 

úplne na mieste. Tiež, keď máme vlastnú organizáciu, ktorá 

má na starosti takéto zariadenia, prečo je nutné zriaďovať 

ďalšiu, ktorá bude znovu konzumovať finančné prostriedky. 

Takže ja si nemyslím, že toto je dobrá cesta a správny čas 

na zakladanie takejto spoločnosti. Ďakujem. Takže ešte raz 

ja by som potreboval vysvetliť, prečo sme STARZ z toho proste 

vynechali. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Nech sa páči pán Mazúr.   

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislava:  
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Jasné. Čo sa týka porovnania s Budapešťou, tak to 

základné východisko je, že Budapešť je porovnateľná 

s Bratislavou. Ale na druhú stranu v Budapešti je šestnásť 

takých kúpeľov. My vlastne budujeme prvé vôbec. To znamená, 

že zo všetkých dát aj keď sme to porovnávali s veľmi 

periférnymi kúpeľmi, ktoré v Budapešti fungujú, tak sme 

presvedčení, že ten model ako je dnes nastavený, taj je 

nastavený správne. A vychádza z reálnych predpokladov, ktoré 

sú naplniteľné. Druhá vec, prečo sa to nedeje so STARZ(om). 

STARZ je príspevkovou organizáciou, správa sa inak 

z hľadiska toho, ako by sa obchodná spoločnosť správala. Keď 

vychádzame z toho, že tie kúpele by mali byť 

samofinancovateľné, mali by byť schopné za tých 

prevádzkových predpokladov, ktoré máme, vlastne splácať 

jednak samotný úver. Druhá vec je vlastne schopnosť tvoriť 

nejakú rezervu primeranú pre to, aby v budúcnosti o tých 10 

– 15 rokov, keď bude potrebné robiť nejaký typ renovácie, 

bola pripravená si toto financovať. Takže tá idea je 

nezaťažiť ten mestský rozpočet. Prevádzkovo by tam mal byť 

nejaký strop, do ktorého mesto nebude nejak finančne 

vstupovať. (technický problém)   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja mám iba otázku, že 

pri založení tejto obchodnej spoločnosti potrebujeme aj 

dvoch konateľov, ktorých bude mať táto obchodná spoločnosť. 
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Tak ja sa chcem opýtať, či po vzniku tejto obchodnej 

spoločnosti, po zápise do obchodného registra, potom 

prebehne aj nejaké ďalšie výberové konanie v zmysle tých 

postupov, ktoré sme si ešte na začiatku volebného obdobia 

schválili alebo či títo konatelia ďalej budú pokračovať 

bez nejakého výberového konania. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pán Mazúr.  

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislava:  

Treba to vnímať tak, že ja, samozrejme, rešpektujem 

tieto pravidlá. Veď asi aj viete, aj som ich riešil ten prvý 

rok môjho pôsobenia na magistráte. Toto podľa môjho názoru 

nie je tá istá situácia. Lebo momentálne hovoríme o tom, že 

sú to dvaja manažéri, ktorí sa venujú kúpeľom Grössling rok 

a pol, tak budú len pokračovať v tomto zámere, len pod inou 

hlavičkou. Iná situácia bude vtedy, keď budú kúpele postavené  

a uvedené do prevádzky, si myslím, že tam by mal prebehnúť 

nejaký konkurz na nejaký nový manažment. V tejto chvíli ja 

to vnímam tak, ale sme otvorení tejto debate. Toto sú len 

vyslaní manažéri, ktorí realizujú ten zámer v rámci tej 

obchodnej spoločnosti ako nejakou právnou formou oddelenej 

od mesta. Ale sú to tí istí manažéri, ktorí ten istý projekt 

dôverne poznajú, všetky jeho nuansy, všetky debaty a súťaže. 

Čiže nie je to podľa mňa úplne porovnateľné. Je to 

porovnateľné v momente, keď tá obchodná spoločnosť vstúpi do 
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prevádzky. Tam je táto otázka úplne na mieste, o tých štyri, 

päť rokov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán starosta Drotován.     

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava - Rača: 

 Dobrý deň. Ja sa chcem jednu vec opýtať. Spomínala sa 

tá návštevnosť 450 ľudí za deň a teda nejaká ekonomika, 

porovnanie s Budapešťou. Chcem sa opýtať, či tam bude nejaké 

liečivé alebo minerálne, alebo nejaké iné napojenie. Lebo 

vlastne aj v Budapešti sú riešené nejaké ozdravné účinky, 

tie vody. Neviem, že či to tam je v rámci toho napojenia, 

lebo vlastne je rozdiel, či je  kúpeľ s liečivou vodou alebo 

nejaký iba tak, ako je niekde v Istanbule. Či sa aj to 

riešilo pri tých kalkuláciách. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Pán Mazúr, nech sa páči.    

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislava:  

Nie, nemáme tam liečivé kúpele.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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Možno Gábor Bindics by mohol povedať.   

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislava:  

Presne tak. Chcel som vyzvať Gábora.    

Gábor Bindics, riaditeľ Aliancie Stará tržnica: 

 Dobrý deň. Ja by som chcel k tomu povedať, aj k tomu 

biznis-plánu. Ten biznis-plán bol pripravený sa troma ľuďmi, 

akože s konzultantom z budapeštianskych kúpeľov, ktorý bol 

posledných 15 rokov prevádzkovým riaditeľom 16 kúpeľov 

v Budapešti. Z tých 16 kúpeľov má 7 kúpeľov termálnu vodu 

a vlastne je vybudované tak, že poskytuje aj iné procedúry, 

ako len kúpeľné. Ich čísla ukazujú to, že vlastne ľudia, či 

už sú to lokálni alebo turisti, už teraz tie kúpele 

nepoužívajú kvôli liečebným účinkom, dokonca už nevedia ani 

odmerať či tí ľudia vnímajú tú liečebnú časť tých kúpeľov. 

Takže oni sami nám odporúčali, keď sme o tom začínali 

diskutovať. Tie technické veci sa v tých priestoroch, 

bohužiaľ, ani nedajú vykonať. Vieme to porovnať  s deviatimi 

budapeštianskymi kúpeľmi, ktoré nemajú termálnu vodu 

a nemajú svoj vrt. Ale bolo to diskutované a chcem ešte 

k tomu biznis-plánu povedať. Áno, je to po anglicky 

a ospravedlňujeme sa za to, že sme to prijali, tento materiál 

s kolegami z Budapešti a s ľuďmi z Rakúska aj z Česka. Preto 

sme spravili ten anglický dokument. Budapeštianske kúpele sú 

finančne udržateľné kúpele a po diskusiách aj s rakúskymi 

prevádzkovateľmi, aj s českými prevádzkovateľmi, aj s naším 

lokálnym prevádzkovateľom STARZ(u) sme vyhodnotili, že tento 
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segment, táto wellness časť, respektíve táto oddychová časť 

vie byť vlastne aj finančne udržateľná.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem veľmi pekne. Pani starostka Čahojová.     

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela, možno 

to vyzerá len ako drobnosť, ale naozaj si myslíme, že tento 

materiál by mal byť predložený v tabuľkovej časti a asi by 

mal byť v slovenčine. Bol to problém alebo je to problém 

preložiť? Ďakujem.   

Gábor Bindics, riaditeľ Aliancie Stará tržnica: 

 Ja keď na to môžem reagovať, tak my sme pôvodne 

neplánovali tento materiál predložiť až tak rýchlo. Vlastne 

naším zámerom bolo predložiť to v normálnom procese, lebo 

sme nedostali od protimonopolného úradu povolene. Akože tie 

materiály sme mali pripravené a vlastne preto sme 

vyhodnotili, že tento materiál potrebujeme dať na mestské 

zastupiteľstvo, lebo keď vieme podmienku, že keď máme 

založenú mestskú spoločnosť, vieme podpísať zmluvu 

s architektmi. Doteraz sme akože nevedeli podpísať zmluvu 

s architektmi, lebo nemáme tú…   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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 Ja to preruším. Pani starostka, máte pravdu. Malo to 

byť preložené.   

Gábor Bindics, riaditeľ Aliancie Stará tržnica: 

 Ale keby sme mali viac času, tak by sme predložili po 

slovensky.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Chcem k tomuto niečo povedať. Chápeme vaše zdvihnuté 

obočia. Máte pravdu, toto je veľký materiál, ktorý je 

relatívne komplikovaný.  Napriek tomu je to veľká vec, ktorou 

sa zaoberáme dlho. Komplikácia naša je, že napriek verejnému 

obstarávaniu nevieme podpísať zmluvu so zhotoviteľom 

a dochádza nám čas. Moja nejaká… Tých 800 tisíc, ktoré tam 

chceme vložiť, sme schválili pred chvíľkou v tej zmene 

rozpočtu. Čo je dôležité, že my tam zatiaľ nevkladáme budovu. 

Tú budovu tam chceme vkladať v septembri a na to urobíme 

všetky povinné veci. Komisie, všetky veci, ktoré treba 

urobiť. To bude tá veľká vec, to bude tá citlivá vec. Môžeme 

urobiť veľkú prezentáciu pre všetkých starostov a poslancov, 

kde Gábor Bindics viac  vysvetlí celú tú ekonomiku toho 

všetkého, kompletný projekt, všetky tie karty, ktoré vlastne 

sa spracovávali kvôli tomu, aby sme vedeli, že to môže 

fungovať. Môžeme to urobiť pred ďalším zastupiteľstvom 

v septembri. Môžeme urobiť veľkú prezentáciu. Zatiaľ, keď 

založíme túto spoločnosť, nám to umožní, aby sme mohli 

podpísať zmluvu so zhotoviteľom a nestratiť tri mesiace na 

to, aby sme mohli vyžadovať čím skôr projekt. To je dôležitá 

vec, takže nemyslím si, že je tam niečo riskantné, že je tam 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

239 
 

niečo divoké. Ospravedlňujem sa, pre nás je to projekt, 

ktorým  žijeme a tie niektoré veci sú jasné a my na nich 

robíme dlhý čas. Takže ja som aj povedal na grémiu, že chceme 

to celé vysvetliť, ale je tam táto vec, ktorá… kde si tú 

prácu aj s vami, nie len politickú, ale aj vysvetľovaciu 

odrobíme predtým, ako sa to stane naozaj pôjde tam tá budova 

do toho majetku. Ak by sa to tak dalo urobiť, boli by sme 

vďační.  

Pán Pilinský.    

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

 Áno, ďakujem. Pán primátor, chápem aj teda ten postoj. 

Ja som vďačný, že na jeseň sa k tejto téme vrátime. Ale za 

mňa teda musím konštatovať, že dneska nie a uvidíme ako v tom 

septembri. Jedným z tých hlavných argumentov boli aj slová 

pána hlavného kontrolóra aj teda celý ten postup, akým, to 

bolo predkladané. Ja som to avizoval, že takéto rýchle 

riešenia a nie lacné riešenia sa mi nepáčia. To už bolo aj 

pri nákupe budovy v sade Janka Kráľa, takže toto je ďalší 

taký podobný prípad. Aj keď je tam určitý rozdiel, že teda 

toto je projekt, ktorý je dlhodobo komunikovaný. Ja, 

samozrejme, podporujem revitalizáciu starých mestských 

kúpeľov, ale ten spôsob, s tým zatiaľ nie som celkom 

stotožnený. Takže dneska nie a uvidíme, ako na jeseň.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Dobre, ďakujem. Rozumiem. Ja s čistým svedomím vás 

všetkých poprosím, aby ste to podporili. Nejde o nič zlé ani 
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riskantné. Opakujem, že pred tým, ako to dáme, budeme chcieť 

v septembri vložiť budovu a urobíme všetky povinné jazdy 

a vysvetľovania. Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ďakujem pekne.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje za prvé založenie 

obchodnej spoločnosti NKK Grössling, s. r. o. s tými 

technikáliami, ktoré sú uvedené. Za druhé vklad hlavného 

mesta do základného imania spoločnosti NKK Grössling, s. r. 

o., tak ako to máte uvedené. Za tretie spoločenskú zmluvu 

obchodnej spoločnosti NKK Grössling, s. r. o.. Za štvrté za 

konateľov obchodnej spoločnosti NKK Grössling, s. r. o. 

Gábora Bindicsa a Martina Neupauera. Bez titulov to uvádzam. 

A za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti NKK 

Grössling, s. r. o. Ivana Peschla a Katarínu Augustinič. 

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor.      

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Prosím, hlasujte.   

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

 Mne to vypadlo, tak ja to… hlasujem „za“.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 3, 

prítomných: 31.   

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o. 

Uznesenie 889/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o., 

so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, 

ktorej spoločníkmi budú hlavné mesto Slovenkej republiky 

Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, Bratislava, a 

obchodná spoločnosť National Development Fund II., a.s., so 

sídlom Grösslingová 44, Bratislava, za účelom revitalizácie 

a následnej prevádzky mestských kúpeľov Grössling a mestskej 

knižnice, s podmienkou, že jej založeniu bude predchádzať 

kladné stanovisko od Protimonopolného úradu SR, 
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2. vklad hlavného mesta SR Bratislavy do základného imania 

spoločnosti MKK Grössling s. r. o.: 

2.1 peňažný vklad vo výške 850 000,00 Eur,  

2.2 nepeňažný vklad, nehnuteľnosť: pozemok parcela registra 

„C“ KN parc. č. 21357 vo výmere 588 m², zapísaný na LV č. 

1656, obec Bratislava, k. ú. Staré Mesto, ktorý sa započítava 

na vklad spoločníka vo výške 197 500,00 Eur, na základe 

znaleckého posudku č. 42/2021 vypracovaného znalcom Ing. 

Jurajom Talianom, PhD., 

3. spoločenskú zmluvu obchodnej spoločnosti MKK Grössling 

s. r. o., 

4. za konateľov obchodnej spoločnosti MKK Grössling 

s. r. o.: 

4.1 Gábor Bindics, 

4.2 Ing. Martin Neupauer, 

5. za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti MKK 

Grössling s. r. o.: 

5.1 Ing. Ivan Peschl, MSc., 

5.2 Ing. Katarína Augustinič. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poviem ešte raz, že úplne chápem vaše zdvihnuté obočia 

v tomto procese. Ďakujem veľmi pekne za dôveru. V septembri 

si to odmakáme, urobíme, vysvetlíme a tam bude potom diskusia 

pred tým hlavným veľkým krokom, kedy tá spoločnosť bude 

dokončená tým, že tam bude vložené kúpele Grössling. Poprosím 

Jána Mazúra, že choď za hlavným kontrolórom a vždy, keď 

robíme túto vec. Ďakujem Ti pekne. Viacerým veciam by sme sa 

vyhli… dobrým upozorneniam.  

 

BOD 20  NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 

1/…/2021/N NA PREDĹŽENIE DOBY NÁJMU 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA ZIMNOM 

ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU NA OBDOBIE OD 

01. 07. – 30. 09. 2021 PRE NÁJOMCU 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – EVENT MEDICAL 

SOLUTIONS, S.R.O., ŠALVIOVÁ 32, 

BRATISLAVA, AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na ďalší bod. A je to… začíname majetkové body. 

Toto je bod číslo 20. Okej, mi to vypadlo. Návrh na 

schválenie Dodatku č. 1 a predĺženie doby nájmu nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne medzi 1.7. – 30.9. 2021 pre 

nájomcu Záchranná služba Event Medical Solutions ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  
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Myslím, že to je bez úvodného slova. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 na predĺženie doby 

nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepellu pre nájomcu Záchranná služba Event Medical 

Solutions. s. r. o. s podrobnosťami, ako sú uvedené 

v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 31.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.)  

Opatrne, už sme v prípadoch hodných osobitného zreteľa. 

To znamená, že potrebujeme 27 ľudí. Máme tu majetkárov? Čo 

to znamená pre STARZ alebo pre majetkárov? Haló?   
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Znamená to, že neprešiel ten bod, takže to čo sa v ňom 

uvádza…    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Otázka, že…    

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Jedine, ak by bolo zmätočné hlasovanie.    

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja by som chcel… Pardon. Ja by som chcel to hlasovanie 

označiť za zmätočné, lebo sme online a mohli sme mať 

problémy. Chcem navrhnúť aby sme dali opakované hlasovanie 

a predtým si dali prezenčné hlasovanie, aby  sme si overili 

všetci, či nám funguje hlasovacie zariadenie.    

Mgr. Michal Brat, PhD., poslanec MsZ: 

Môžem potvrdiť Igorove slová, že niečo tam zlyhalo, 

takže ja by som bol rád, ak by sa hlasovanie mohlo zopakovať.    

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

 Ja som za, tým pádom to je 27. Dám to aj do chatu. 

Dobre?     
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Aha. Dobre. Lebo si myslím, že nejde o žiadnu 

kontroverznú vec.   

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

 Nie, nie, nie. Len som proste nestihol.    

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Mne sa nedá prihlásiť. Mne to tu padá.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Počkajte, Tomáš Malec.    

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva:  

 Ak by som do toho mohol vstúpiť. V tomto prípade by 

sme mohli mať problém, lebo my by sme stále mali, že 

uznesenie nebolo prijaté. Ja som to spomínal, že my si do 

zápisu dávame, keď nám poviete, že ste nemohli nejakým 

spôsobom hlasovať a hlasujete. Ale do systému my vstupovať 

nemôžeme. Ak teda si pán primátor osvojí, že hlasovanie bolo 

zmätočné a pôjde sa hlasovať znovu, tak ja odporúčam tento 

postup. Ale v opačnom prípade my stále by sme ho museli, aj 

v prípade kontrol, ho považovať za neprijaté uznesenie.    
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Takže v kľude poďme hlasovať ešte raz. Ďakujem pán 

Pilinský za rýchle riešenie. Chcem povedať jednu zásadnú 

vec. To nemá byť nejaký komplikovaný alebo kontroverzný bod. 

Beriem to tak, iba že sme si neuvedomili, že je tu prípad 

hodný osobitného zreteľa. Hej? Toto je dôležité povedať. 

Prepáčte, tam bol pán Polakovič, ktorý dal tú svoju 

pripomienku a potom je tam s faktickou pripomienkou pán 

poslanec Korček. Niečo k tomuto chce povedať.  

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

 Áno, ďakujem. Ja teda uznávam, aby sa opätovne 

hlasovalo. Ale podľa môjho názoru by sme mali najprv hlasovať 

o tom… (šum)… hlasovanie za zmätočné a aby sme sa teda 

vyvarovali do budúcnosti nejakej svojvôli niektorých 

poslancov alebo pán primátor mohol akékoľvek hlasovanie 

označiť za zmätočné. Takže z určitej právnej opatrnosti by 

bolo vhodné, aby sme najprv toto hlasovanie vyhlásili za 

zmätočné a potom hlasovali opätovne. Ďakujem.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Ďakujem.   

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva:  

Prepáčte, ja do toho vstúpim. V prípade rokovania 

online rokovací poriadok, teda posledná novela rokovacieho 
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poriadku, hovorí, že ak jeden poslanec požiada o opätovné 

hlasovanie, teda z dôvodu neschopnosti alebo teda nejaký 

problém s hlasovacím zariadením, a teda sa na tom bez 

hlasovania nejakým spôsobom, nechcem povedať, že uznesie, 

proste budú súhlasiť, tak sa môže opakovať hlasovanie. Ale 

vravím, toto sa týka online zasadania zastupiteľstva. Takže 

ten proces je aj v rokovacom poriadku takto explicitne 

nastavený.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tak teraz som z toho zmätený. Musíme o tom hlasovať 

alebo nemusíme o tom hlasovať?    

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva:  

Pán poslanec Korček. Jasné. Akože pre právnu istotu, ak 

to bude formou procedurálneho návrhu, nech sa to odhlasuje. 

Ale rokovací poriadok, v jeho najnovšie časti, ktorá poníma 

o online hlasovaní, v prípade, že jeden poslanec sa ozve, že 

mu nešlo hlasovať a požiada o opätovné hlasovanie, tak sa 

môže opakovať toto hlasovanie.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Tak ja navrhujem spraviť to, čo povedal pán Korček, 

nech sme si istí. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Budeme 

hlasovať. Pán Križan, ide o nejakú komplikovanú vec?   
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Mgr. Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ: 

 Potvrdzujem, nie je to komplikovaná vec. Bežné 

predĺženie nájmu. Akokoľvek sa rozhodnete, je to úplne na 

vás. Neohrozuje to, nespôsobuje to…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Nie je to komplikovaná vec. Ide o bežné predĺženie 

nájmu. Tak. Hej?  

Mgr. Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ: 

Áno.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Tak nech sa páči, pán Lenč.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Dobre. Tak ideme hlasovať o tom procedurálnom návrhu 

pána poslanca Korčeka. Môžete dať hlasovať.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prosím, hlasujte.  

Hlasujeme o tom, aby sme vyhlásili predchádzajúce 

hlasovanie za zmätočné. V podstate by to bolo od 1. júla 

prázdne.  
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 31.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Nech sa páči, pán Lenč.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec 

MsZ: 

Takže ideme zopakovať to hlasovanie o bode číslo 20. 

Môžete dať o tom hlasovať.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 33.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na schválenie dodatku č. 1/61/2021/N na predĺženie 

doby nájmu nebytových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu na obdobie od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 pre nájomcu 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s. r. o., 

Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie 890/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

dodatok č. 1/61/2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových 

priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 

01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 

Event Medical Solutions, s. r. o., Šalviová 32, Bratislava, 

IČO 52389413, za cenu v sume 370,74 Eur za dobu nájmu 3 

mesiace, za účelom prevádzkovania mobilného odberového 

miesta na RT-PCR laboratórnu alebo inú diagnostiku podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, s podmienkou: 

1. Dodatok č. 1/61/2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 1/61/2021/N 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Nájomca bude mať pred podpisom dodatku č. 1/61/2021/N 

uhradené všetky záväzky zo zmluvného vzťahu voči mestskej 

príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

 

BOD 21  NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ 

BYSTRICA, PARC. Č. 1870/2 A PARC. Č. 

1874/5, ULICA ČESKOSLOVENSKÝCH 

TANKISTOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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Poďme na bod č. 21. Návrh na predaj ako prípad hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

v Záhorskej Bystrici na ulici Československých tankistov. 

 Otváram diskusiu k tomu bodu programu. Sekcia 

nehnuteľností upozornite nás, ja si nepamätám, či sú tam dve 

verzie alebo ako to je. Keď sú tam dve verzie, tak samozrejme 

to musíme otvoriť a dať úvodné slovo. Pán Krúpa, nech sa 

páči, pán starosta.     

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán primátor, kolegyne 

poslankyne a poslanci. Ja by som chcel poprosiť o podporu 

tohto materiálu napriek tomu, že niektoré stanoviská sú 

záporné, ja by som chcel povedať, že niektorých komisií, 

jedná sa o 19 metrov štvorcových v rámci existujúcej časti 

rodinného domu, ktorej tvorí predzáhradku, ktorú títo 

majitelia majú oplotenú a užívajú ju viac ako 25 rokov. Oni 

to tak kúpili… došlo k usporiadaniu vlastníckych vzťahov, 

tento podnik, táto časť pozemku vôbec nejak nezamedzuje alebo 

nerieši, by som povedal, zásah do chodníka ktorý tam je, tá 

realita toho miesta, keby ste to naozaj videli je 

bezproblémová z hľadiska predaja tohto pozemku, tak isto 

v rámci druhých tých 4 metroch štvorcových kde teda aj pani 

hlavná architektka s tým súhlasí. Ona tam hovorí o nejakých 

zvykových, že kedysi tam bola predzáhradka aj s lavičkami, 

tieto veci tam možno boli pred 30 rokmi, ale keď aj boli, 

tak to boli predzáhradky, ktoré tí ľudia mali oplotené 

a považovali ich ako ich, a sedeli tam tak ako keď vy si 

dáte na svoju verandu  lavičku a tam sedíte, to sa nejednalo 

o verejné priestranstvá. Chcel by som vás ešte raz poprosiť 
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o podporu tohto materiálu, pretože žiadne takéto ako sa 

uvádza v tých nazvem to nesúhlasných, alebo čo sa odôvodňuje, 

nesúhlas s predajom toho 19 m2 časti, tak takéto, na tej 

ulici, na tejto ulici, žiadne takéto územia, predzáhradky, 

nie sú. Pokiaľ sa argumentuje tým, že by tam mohol vzniknúť 

takýto verejný priestor, ja by som chcel upozorniť, že oproti 

je obrovský priestor medzi jednou a druhou časťou 

československých tankistov, ktorý patrí k magistrátu, je 

zasypaný… kde je množstvo stromov, tam je miesto na by som 

povedal desiatky lavičiek a vytvorenie oddychovej zóny, sú 

tam staré čerešne, ktoré sme ešte minulý rok s kolegami 

z mesta z oddelenia, teda čo majú na starosti, údržbu drevín 

hovorilo o úprave a výsadbe nových vecí. To znamená 

vytvorenia nejakého parku alebo priestoru na mestskom 

pozemku, je tam veľmi veľa, boli aj doposiaľ a nerobili sa, 

keď ich robila tak ich robila mestská časť a teraz ideme 

riešiť vec, ktorú ľudia vlastnia 20 rokov, viac ako 20 rokov 

a využívajú to, majú to oplotené a teraz mesto chce im to 

nejakým spôsobom odňať a dokonca ich nútiť, aby tam bol 

verejný priestor. Ďakujem pekne a poprosím ešte raz 

o podporu tohto materiálu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne, nech sa páči pán Vagač.  

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, tak ja musím povedať, že tento materiál 

už dva krát neprešiel cez našu komisiu, územného plánu 

a životného prostredia a ja som teda zásadne proti, aby sme 
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za toto zahlasovali, mali sme toto aj na klube aj na 

komisiách a musím povedať že toto je ako taká privatizácia 

verejného priestoru. Keď si pozriete, jedná sa o dva pozemky, 

jeden ten maličký, číslo parcelné 1874/5 a potom to druhé 

číslo 1870/2. Teraz samozrejme ten maličký, ten je v poriadku 

ale ten čo zaberá ten chodník a vlastne zužuje ten chodník 

tak to je skutočne verejný priestor o ktorý by sme nemali 

teda sa ho zbavovať, takýchto predzáhradiek, nie je oplotený, 

on je voľný, pozrite si ten materiál, na konci sú fotky, to 

je normálna časť zelenej plochy a nevidím dôvod prečo by sme 

ho mali… stotožnila sa s tým aj celá komisia územného plánu 

a teraz pred zastupiteľstvom som dostal prísľub a teraz 

dostaneme nejaký návrh že sa bude robiť len ten malý 

pozemoček, tak som prekvapený, že tu je takáto zmena, že ak 

sa to nezmení, tak vyzývam všetkých aby hlasovali proti, 

lebo toto je skutočne návrh ktorý neprešiel komisiami a teda 

komisia bola proti, pani architektka bola proti, a nie je tu 

žiaden dôvod, aby sme takýmto spôsobom zužovali verejný 

priestor, zužovali chodník, takže poprosím pána riaditeľa 

magistrátu a on sľuboval, že on tento materiál dostane 

upravený. Ak nedostane upravený, tak naozaj by som požiadal 

ho stiahnuť alebo hlasovať proti. Tak ho poprosím že, lebo 

tu vzniká nejaký zmätok, lebo ja som teda žiadal o túto vec 

a teda a neviem ako teda je to vyriešené, lebo teraz v tejto 

chvíli rýchlo písať nejaký pozmeňovák, potom musíme prerušiť 

alebo čo, bol som ubezpečený, že sa to to takto vyrieši. 

Ďakujem .  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

 Ja by som rýchlo odpovedal pánovi poslancovi, ja som 

teda nepovedal, že dôjde k upraveniu, pretože my to nemôžeme 
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upravovať pred tým ako vám to dáme, keďže už to bolo 

zverejnené, my sme hovorili a to stále platí, keď si pozrieš 

Matej to uznesenie, sú tam dva body a bod 2, sú to dve 

parcely, takže bol 2 rieši tú užšiu parcelu, teda ten 

pozemok, tú základnú vec ktorá akože je nevyhnutná pre vstup 

do tej zadnej časti, keď si pozrieš tú situáciu zvrchu. 

A potom je tam tá druhá parcela, ktorá je akože predzáhradka, 

takže je možné a to som teda hovoril a to platí, schváliť 

iba ten bod číslo 2. A tým pádom sa schváli iba tá užšia 

časť, tá menšia parcela.  

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

 Takže potom žiadam, teda dávam takýto návrh, aby sme 

hlasovali iba o bode číslo 2, a bode číslo 1 nie, ak je to 

takto možné. Alebo do číslo 1 je neprijateľné, aby sme takto…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Poďme ďalej. Poďme na vyhlásenie diskusií, beriem to 

tak, že Váš návrh pán poslanec, je hlasovať o tom bode 

číslo 2.  

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

 Iba bod číslo 2 ako prijať, lebo to je ten maličký 

pozemok, ten je v poriadku, alebo bod číslo 1 nemôže prejsť, 

lebo má nesúhlasné stanovisko, takže…   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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 Takže poďme na to pán starosta Krúpa, nech sa páči.  

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, ja by som chcel trošku reagovať na 

pána poslanca Vagača, ktorý hovorí, že sa jedná 

o reprivatizáciu toho pozemku. Ja by som skôr povedal, že sa 

jedná, teraz poviem to tak ako to cítim, skôr mi to príde 

ako znárodnenie pozemku, ktorý tí ľudia v dobrej miere 

vlastnili, majú ho oplotený a vždy ho užívali niekoľko 

desiatok rokov. A teraz v rámci rolepu vyjadria sa, vzniknú 

majetkové vzťahy. Chcel by som povedať, že nie všetky 

stanoviská sú záporné, sú aj kladné stanoviská. Finančná 

komisia, pozrite si stanovisko oddelenia dopravy magistrátu 

ktoré má prehľad o tom a je kladné to stanovisko. Ja som 

dokonca prvý krát keď to neprešlo hovoril aj s pani 

námestníčkou, ktorá má na starosti dopravu a tieto veci, 

s pani Kratochvílovou, ktorá pozná ten problém, lebo nejaké 

obdobie v Záhorskej Bystrici robila. A sama sa čudoval, že 

ten predaj z pozície verejného priestranstva je v pohode. 

Áno, z tých mapiek, ktoré si pozeráte, to vyzerá, že je to 

brutálny zásah. Jedná sa o 19 metrov štvorcových. Hovoríme 

o verejných priestranstvách, ktoré, samozrejme, ja sa teším, 

že vznikajú. Takisto v Záhorskej Bystrici sa snažíme 

revitalizovať a pomáhať s magistrátom ich robiť. Tam je 

obrovská plocha po celej dĺžke ulice Československých 

tankistov, od kostola až po vlastne Tesco expres. Dávam výzvu 

na magistrát, aby z neho urobil krásny park, kde môžu byť 

nové čerešne, nová výsadba lavičiek. A mi príde divné, že 

chceme ľuďom, ktorí v dobrej  viere, áno, teraz sa zistilo, 

že užívajú majetok hlavného mesta, im ho nechceme predať za 

legitímne trhovú cenu. V jednej časti ide o štyri metre 
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štvorcové a v druhej časti ide o devätnásť metrov 

štvorcových.  Čiže ja by som v tomto prípade naozaj poprosil  

a poviem to tak, ako to cítim, myslím si, že sme znalí tohto 

priestoru lepšie, ako niektorí kolegovia, ktorí pozerajú ten 

materiál ako z mapiek, alebo by som povedal, geometrákov. 

Ďakujem pekne. A ešte raz poprosím o podporu tohto materiálu 

ako celku.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Takto. Ďakujem veľmi pekne. Určite to nebola faktická 

poznámka, ktorá má dve minúty. To nepípa. Kto to má sledovať. 

To mám ja sledovať? Organizačné? Alebo ako to bude, akože? 

Lebo pípa to ako blázon, ale keď to má pípať, tak to zrazu 

nepípa. Takže asi ja to budem, kto bude prerušovať. Viete 

mi, prosím vás, niekto zdieľať tú fotku toho priestoru, 

o ktorom sa bavíme? Naozaj, aby sme nezostali teoreticky pri 

tom pôdoryse. Však niekto určite máte tú fotku, tak 

využívajme trochu to, že to môžeme zdieľať. Poďme ďalej. 

S faktickou Maťo Vagač. Nech sa páči. Minúta, že?   

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcel som upozorniť, že faktická môjho 

predrečníka trvala dve minúty. Ja bude teda stručnejší, tak 

ako rokovák hovorí. Ale toto nie je o pocitoch. Toto je 

o tom, že komisia územného plánu, tam je 14 ľudí, a tí 

štrnásti ľudia vedia čítať, vedia čítať materiál, vedia o čo 

sa jedná. Pani hlavná architektka tiež vie, o čo sa jedná. 

A teraz sa nepresviedčajme, tí štrnásti tam bolo súhlas 

a mali sme to dvakrát na komisii. Dvakrát hovorím. A už sa 
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to raz sťahovalo aj z tohto zastupiteľstva. Čiže ja nevidím 

dôvod, aby sme to tu takto narýchlo improvizovali. Naozaj, 

ten verejný priestor je tam vzácny z hľadiska tej celej ulice 

a tu nie je dôvod, aby sme sa ho len tak zbavili. A to, že 

niekde na proti je, tak to je fajn. Tam zriaďme, to bude 

výborné, keď toho bude viac.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Poďme ďalej. Skúsme neopakovať, čo už bolo povedané. 

Pani starostka Čahojová. Vie niekto z majetkového zdieľať tú 

fotku?    

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela 

poprosiť, keďže tých majetkových materiálov je veľa, aby ku 

každému zaznelo aj prípadné stanovisko finančnej komisie. 

Poprosím pána predsedajúceho, ak je, nech nám ho oznámi 

v rámci diskusie. Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem. Tu, myslím, bolo stanovisko finančnej komisie 

súhlasné. Pani hlavná architekta Konrád.    

Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka: 

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja samozrejme, že som 

vyjadrila tento názor, ako pán starosta spomínal. My máme 

veľakrát diskusiu, také strety, o tom charaktere verejného 
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priestoru a naozaj vnímam, že sa nám zužujú chodníky, že 

vznikajú veľké bariéry, a že verejný priestor týmto kvázi 

trpí. Ja chcem len podotknúť, že nenútim svojím stanoviskom, 

aby dotyčný žiadateľ riešil verejný priestor. Tento verejný 

priestor by musela riešiť, samozrejme, mestská časť alebo 

mesto. To som v stanovisku určite nenapísala. Chcem teda 

podotknúť, že ja mám niekedy osobne za tie moje roky 

skúseností pocit, že ako keby bol ten verejný priestor taký 

trhacím kalendárom, z ktorého sa tak odštipkáva. Verím, že 

užívali ten priestor. V súčasnosti nie je užívaný. Viem, že 

majiteľ je nový. Ako naozaj sme sa tým detailne zaoberali 

a ja si myslím, že by to bolo len veľkorysé gesto aj od neho, 

keby s takým aj súhlasil. Pretože tento verejný priestor mu 

dá aj odstup od verejnej komunikácie. Takže, pán starosta, 

ja si s Vami rada sadnem, ak by takáto príležitosť bola. Ale 

máme to detailne naštudované. Ďakujem veľmi pekne.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Prepáčte. To je nový majiteľ budovy a pozemku?   

Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka: 

 Podľa mojich informácií áno.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Okej. Ďakujem pekne.    

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 
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 Tam je novostavba postavená. Lebo keď si pozrieš Google 

Maps, tak je tam ešte kúsok starej stavby.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem, pani hlavná architekta. Pán poslanec Berka.    

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel povedať, 

teda celá diskusia s týka len pozemku, ktorý sa nachádza 

pred plotom, medzi chodníkom a plotom, a vôbec nediskutujeme 

o tom zvyšku. To, ako narábame s týmto typom pozemkov, 

spôsobuje rozdiel medzi našimi mestami a možno mestami na 

západnej, možno vyvinutejšej časti Európy, ku ktorým často 

vzhliadame. A je to presne o tom, koľko verejného priestoru 

sme my ochotní venovať budovaniu infraštruktúry zelenej, 

medzi ktoré patria napríklad cyklochodníky, stromové aleje, 

ktoré sa často na uliciach nachádzajú a ochladzujú ten 

priestor. Ja si myslí, že je dôležite si uvedomiť to, že 

nemá zmysel porovnávať, či stanovisko finančnej komisie 

alebo stanovisko komisie územného plánu má väčšiu hodnotu. 

Myslím si, že je dôležité, aby všetky tie stanoviská boli 

pozitívne. To znamená, že v prípade niečo, čo sa týka nielen 

finančného hľadiska, ale aj rozvoja verejného priestoru 

alebo zelenej infraštruktúry, je dôležité získať to kladné 

stanovisko finančnej komisie.  A v prípade, že tento bod 

získa kladné stanovisko aj po stránke územného plánovania, 

aj po stránke finančnej, tak to znamená, že nie je žiadny 

problém a nie je problém ho prijať. Preto ja sa teda naozaj 

prikláňam k tomu, čo povedal kolega Vagač, aby sme hlasovali 
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iba o jednom z tých dvoch bodov.  A čo sa týka tých pozemkov 

za plotom a nie o tom kúsku medzi plotom a ulicou. To by 

bolo asi také riešenie, ktoré by nemalo spôsobiť, to že 

nevyriešime túto situáciu nijakým spôsobom. Ďakujem. Ďakuje 

veľmi pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja som si celkom istý, že nie je možné  

navrhnúť, aby sa hlasovalo iba o jednej časti uznesenia, 

pokiaľ spracovateľ autoremedúrou nestiahne túto jednu časť. 

Ale môžeme to chápať tak, že môžeme hlasovať oddelene. Teda 

o časti jedna a o časti dva. A ako procedurálny návrh a teda 

nech sa poslanci vyjadria, že ktorú z tých častí chcú 

schváliť.   

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

 Môžem zareagovať? Ja som pochopil, že pán poslanec 

Vagač chcel navrhnúť oddelenie toho bodu. Tak som to ja 

zachytil.    

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

 Však ja som to tak aj navrhol, že rozdeľme hlasovanie 

na jednotku  a dvojku. Ja som to po tej reči povedal tak, že 

môže to byť o jednotke a o dvojke. Tak hovorím, navrhujem 

aby sa to hlasovalo oddelene, to znamená jednotka, čo 

hovorím, že proti, a dvojka, teda za. To je ten malý fliačik. 

Takže hlasujme, prosím, oddelene. A tým vyjadrujeme  

poslanci svoj názor k jednotlivým pozemkom. Jeden je ten 
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maličký vstup a toto je tá chodníková zeleň, čo sme videli 

v tej vizualizácii.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Dobre, iba rýchla kontrola. Andrej Bednárik. Lebo je 

to možné, organizačné? To znamená, že by sa hlasovalo ako 

hovoril Matej Vagač aj pán Lenč, že sa bude hlasovať o bode 

jedna a o bode dva?   

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

 My sme to z toho dôvodu aj tak pripravili, aby sa dalo 

hlasovať zvlášť o bode jedna a zvlášť o bode dva. Preto je 

to uznesenie tak napísané.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Dobre, takže iba si to povedzme. Igor Polakovič niečo 

chce povedať.    

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Niekto musí podať procedurálny návrh, aby sme 

nestrácali čas. Čiže ak je to takto, tak predkladám 

procedurálny návrh, aby sme o bode je dna a o bode dva 

hlasovali samostatne a potom o celom materiáli ako o celku. 

Ďakujem.    



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

264 
 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Strácame čas. Už sme mali mať obed. Pán Vagač, 

najprv ste to hovorili inak, takže dobre, už sme si to 

ujasnili. Ideme teda najprv hlasovať o bode dva. Čiže mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  predaj novovytvoreného pozemku, a tak 

ďalej, ako je uvedené v materiáli, do podielového 

spoluvlastníctva Romanovi Kaššákovi a bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Šteňovcov. Takže to je tá časť 

dva. Môžeme o tom hlasovať.  

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ja ešte jednu vec. Mal som nárok na faktickú poznámku. 

Ten dom je novostavba, tí doktori to vlastnia takmer desať 

rokov. A to je novostavba v zmysle, že to si opravili dom. 

Čiže to nie je teraz, že pred rokom si ho kúpili. Ešte museli 

dodržať čiary a neviem čo ešte v rámci rekonštrukcie toho 

starého pôvodného domu. To je iba na doplnenie. Ďakujem.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem z upresnenie. To znamená, že poďme na to.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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 Tá diskusia je už ukončená, takže ideme hlasovať o tom 

bode dva tak, ako som to uviedol. Nech sa páči.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Tak prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 32.   

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Nech sa páči.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Teraz ideme hlasovať o tej jednotke. Čiže schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  predaj pozemku registra 

„C“ v katastrálnom území Záhorská Bystrica, tak ako je 

uvedené v materiáli, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Šteňovcov, s podrobnosťami a podmienkami, tak ako 

je uvedené v materiáli. Môžete dať hlasovať.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne.  
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Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Za: 11, proti: 6, zdržalo sa: 12, nehlasovali: 5, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: p. poslankyňa Štasselová – nefunguje hlasovacie 

zariadenie: „hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, 

parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica Československých 

tankistov 

Uznesenie 891/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 
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obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného 

pozemku registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 

1874/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m², 

odčlenenej od pozemku registra „E“ KN parc. č. 652/2, LV č. 

7186, podľa GP č. 25/2018 úradne overeného pod č. G1- 

958/2019, do podielového spoluvlastníctva Ing. Romanovi 

Kašákovi, bytom Československých tankistov 206, Bratislava, 

spoluvlastnícky podiel ½, a do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov MUDr. Andreja Šteňa, bytom 

Záhradnícka 4, Bratislava, a PhDr. Veroniky Šteňovej, PhD., 

bytom Československých tankistov 208, Bratislava, 

spoluvlastnícky podiel ½, za kúpnu cenu 840,00 Eur, s 

podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 

1874/5, k. ú. Záhorská Bystrica, rovnako zdôvodňujeme jeho 

polohou a charakterom, pozemok bezprostredne susedí s 

pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1873 v podielovom 

spoluvlastníctve kupujúcich, na pozemku je umiestnený dvor, 

je oplotený a zo strany kupujúcich dlhodobo užívaný. Z 

hľadiska využitia daného pozemku je jeho prevod do 

vlastníctva kupujúcich účelný. 
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koniec poznámky) 

Tým pádom máme obednú prestávku. Stretneme sa tu presne 

o 14:00, dobre? Ďakujem veľmi pekne.  

Príjemný obed.  

 

(poznámka: prestávka 13:05 až 14:00) 

 

BOD 76  INTERPELÁCIE (O 14,00 H – PO 

OBEDŇAJŠEJ PRESTÁVKE) 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, poprihlasujte sa, ideme to skúsiť. Prosím, 

hlasujte. No, je nás málo. Musíme počkať chvíľočku, prosím. 

Ak nás počujete, tak sa prihláste. Za tri minúty opakujeme. 

Je 14:07, tak poďme si zopakovať prezenčné hlasovanie. 

Poprosím kolegov. Hlasujte, prosím. Neviem, no málo. Skúste 

kolegov obtelefonovať, prosím. Poprosím šéfov klubov, aby 

obvolali svojich kolegov. Ďakujem. Zopakujeme 14:10 ešte. Ja 

viem, že je všetkým asi teplo a sa skrývajú niekde. Ale 

musíme pokračovať. No je 14:10. Som hovorila, že keď bude 

14:10, tak to znovu skúsime. Tak ja ešte raz poprosím našich 

kolegov informatikov. No ja mám pocit, že je to menej, ako 

bolo.  Dvadsať, dvadsaťsedem. Tak ideme. Zatiaľ obvolávajte 

kolegov, lebo ideme osobitné zretele. A na to potrebujeme 

viac hlasov. A teraz otvárame bod č. 76 a to sú interpelácie.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán 

poslanec Korček máte slovo.  

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani námestníčka. Ja by som chcel 

interpelovať pána primátora vo veci reklamnej plachty 

gastroprevádzky s názvom Bull bistro, ktorá sa nachádza, 

teda je osadená na zábradlí, ktoré patrí hlavnému mestu na 

Krížnej ulici, v časti parkoviska pred tržnicou. Všimol som 

si, že táto reklamná plachta je tam už viac ako mesiac 

a chcel by som teda vedieť, či dalo hlavné mesto súhlas 

s umiestnením tejto reklamnej plachty, prípadne, či existuje 

nájomná zmluva na umiestnenie tejto reklamnej plachty 

a prípadne ak nie, ak sa jedná o nelegálnu reklamu, tak 

žiadam pána primátora o urýchlené odstránenie. Ďakujem.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Kunst. Nech sa páči.    

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja v rámci interpelácie by som chcel len 

poďakovať. Keď sme naposledy sedeli, tak som interpeloval 

kvôli tej Devínskej ceste, k tomu prechodu cyklistov na 

cyklistický chodník aj ďalší prechod pre chodcov na zastávku, 

takže sa pani Šebestová aj pán Štrenk so mnou stretli osobne 

a je to vyriešené. Čiže ja som veľmi rád, že sme našli nejakú 

možnosť toho problému cyklistov na ten cyklistický chodník. 

Čiže ďakujem.    
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Dúfam, že počúva. Ak nie, budeme tlmočiť. Pán 

poslanec Vagač, nech sa páči.     

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, oslovili ma občania Starého Mesta 

a požiadali ma o pomoc pri záchrane dvoch veľkých 85-ročných 

smrekov, ktoré už desaťročia vytvárajú priaznivú klímu pre 

obyvateľov bytového domu na Šulekovej 44. upozorňujem, že 

z hľadiska kvality životného prostredia a zelene v danom 

prostredí sú nepostrádateľné. Najsmutnejšie na tom celom 

prípade je, že sú už odsúdené na výrub. Dôvodom je výstavba 

cesty k budúcej stavbe. A to je druhý dôvod mojej 

interpelácie. Treba upozorniť na začatie stavby „Dopravná 

a technická infraštruktúra – kanalizácia a prípojky 

vodovodnej a vodnej prípojky“ investora TEBI, s. r. o. Podľa 

písomného oznamu sa realizácia stavebných prác mala začať 

14.06. 2021. Investor má právoplatné stavebné povolenie na 

vodné stavby č. OU-BA-OSZP3-20190010433/I-6496, ktorému 

končí platnosť 24.06. 2021, teda 10 dní po plánovanom začatí 

stavebnej činnosti. Ide o to, že investor pri prejazde 

k svojim pozemkom prechádza cez pozemok mesta č. 21526/4. 

obyvatelia bytového domu na Šulekovej 44 majú právo prechodu 

a prejazdu cez daný pozemok mesta zabezpečené dohodou 

z 19.01. 2015 (V-27630/14). Cez predmetný pozemok je jediný 

prístup na pozemky vo vlastníctve stavebníka a na pozemok 

pod domom obyvateľov. Podľa mojich informácií, ktoré som si 

vyžiadal cez zákon č. 211/2000, investor nemal s mestom  

podpísanú právoplatnú zmluvu o zriadení vecného bremena 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

271 
 

prechodu a prejazdu. Myslím si, že bez právoplatnej zmluvy 

by investor nemal začať so stavebnou činnosťou, ktorá môže 

ohroziť ožívanie nehnuteľnosti a normálny každodenný život 

obyvateľov domu. Časť z nich je už v pokročilom veku a sú 

znepokojení právnou neistotou, keďže  nebol obyvateľom domu 

predložený režim prevádzky na prístupných komunikáciách 

s prípadnými obmedzeniami spojenými s výkopovými prácami 

a stavebnou činnosťou. Najhoršou skutočnosťou je, že 

plánovaná komunikácia má viesť tesne pod oknami bytového 

domu a aj súvisí s výrubom tých  dvoch smrekov, ktoré stoja 

pred domom. Bohužiaľ na pozemku investora. Podľa 

tomografického posudku ide o zdravé jedince, ktoré majú 

životnosť ešte niekoľko desaťročí. Obyvatelia sa snažia už 

od roku 2014 cez rôzne odvolania upozorniť na dôležitosť 

funkcie stromov, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklimatické 

podmienky prostredia, v ktorom žijú. Žiadajú, aby investor 

zachoval oba stromy a posunul komunikáciu. Vážený pán 

primátor, myslím si, že mesto má možnosť rokovať s investorom 

a mámožnosť vyjednať lepšie podmienky v prospech kvality 

života týchto občanov ako aj v prospech lepšieho životného 

prostredia. Mám za to, že pri rokovaniach o zmluve prechodu  

a prejazdu cez pozemok mesta v súvislosti s výstavou by sa 

dala vyrokovať záchrana stromov posunutím cesty. Taktiež som 

Vás chcel požiadať, aby boli obyvatelia domu na Šulekovej 

ulici 44, ako vlastníci, ktorí majú už uzavretú zmluvu 

o vecnom bremene prechodu a prejazdu, boli prizvaní 

k spoločnému rokovaniu o spôsobe užívania cesty, aby si 

mohli chrániť svoje práva na normálny režim prevádzky 

a života. Ďakujem veľmi pekne.   
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.   

Pani starostka Ferenčáková.   

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som jednu vec asi takú 

interpeláciu na miesto nej na pána primátora. Dostala som 

v rámci odkazu pre starostu taký podnet, že na trojmedzí 

rakúsko-maďarsko-slovenskom, ta, kde je nainštalované, teda 

boli nainštalované v deväťdesiatomdruhom roku sochy, tak 

tieto sochy sa rozpadávajú. Momentálne z projektu Baum, 

ktorého som členom tiež, tak idú sa tam vysádzať, teda v tom 

trojmedzí, nejaké stromy. A čo sa týka tých sôch, tak nikomu 

to nepatrí. Kto ich inštaloval, vieme asi teda, ale nikto sa 

k tomu nepriznáva teda. Že či mesto plánuje, keďže tieto 

pozemky patria mestu, nejakým spôsobom sa do toho zapojiť. 

Alebo či nejaké stretnutie by sme k tomu nezvolali, kde by 

sme toto nejakým spôsobom mohli riešiť.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Pani starostka, pošli nám všetko, čo k tomu vieš 

a určite sa na to pozrieme.  Ďakujem pekne.  

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie na bod 

interpelácie.  

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

273 
 

BOD 22  NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, 

PARC. Č. 2170/26, DOC. RNDR. JOZEFOVI 

KRIŠTÍNOVI CSC. A ZUZANE 

KRIŠTÍNOVEJ, BEZEKOVA ULICA 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže môžeme pokračovať ďalej s majetkovými bodmi.  

A je to bod, ak sa nemýlim, 22.  

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 

2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a Zuzane 

Krištínovej, Bezekova ulica. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Jozef Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj pozemku v katastrálnom území Dúbravka, podľa 

špecifikácií uvedených v materiáli, do podielového 

spoluvlastníctva Jozefa Krištína a Zuzany Krištínovej. Tak 

ako to je uvedené v materiáli. 
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Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Nebolo prijaté preto, lebo nás nie je 27. Ja opätovne 

vyzývam šéfov klubov, aby oslovili svojich poslancov, aby sa 

prihlásili na online zastupiteľstvo.  

Takže ešte raz. Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 7, 

prítomných: 29.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 

BOD 23  NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, 

ULICA ZLATÉ SCHODY, BC. KAROLOVI 

GÁLIKOVI 
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Bod číslo 23. Návrh na zámenu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi 

Gálikovi. 

Je to bez úvodného slova, ale s procedurálnym návrhom 

sa hlási pán Polakovič najprv. Nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Neviem, či je to možné v tomto bode. Chcem 

poprosiť organizačné oddelenie alebo návrhovú komisiu. 

Z nášho klubu sme tu všetci, ktorí by tu mali byť prítomní. 

Pripojí sa ešte pani Štasselová. Vidím aj z toho 

predchádzajúceho hlasovania, že tu chýba veľa poslancov. Ak 

budeme naďalej takto hlasovať o majetkových bodoch, tak 

neprejde žiadny. Proste kľudne si môžeme prejsť ďalších päť 

bodov a žiadny nebude schválený. Tak neviem, či je to možné, 

ale chcem navrhnúť krátku päťminútovú prestávku, ako 

predseda klubu. Naozaj poprosím každého, aby obvolal svojich 

kolegov. Nemusí to byt predseda klubu, môžu to byť aj 

ostatní. Ja by som poprosil, aby sa pripojili.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Igor, ja som hlasovala a aj som sa pripojila. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Pardon, pardon. Neskoro som to zachytil. Ďakujem.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže dávame pätnásťminútovú prestávku. Začíname 

o 14:36 hod. 

 

(poznámka: prestávka 14:30 až 14:36) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zapnite si ešte prosím kamery, aby sme viseli koľko nás 

je. Kolegovia to musia spočítať.  

Takže, koľko nás je? 

No, teraz si to skontrolujte, prosím. 

Je to dobré, OK? 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

U mňa stále nie. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Prepáčte, ak sa môžem do toho zapojiť. Totižto, keď nie 

je spustená tá funkcia diskusie, čo vidíte teraz, alebo nie 

je spustené hlasovanie, tak je ten systém v nejakom „stand 

by“ móde. Vy vtedy tam nemáte možnosť nič roboť, nič vidieť. 
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Takže potom sa netreba hneď zľaknúť. Stačí, aby sa takto 

spustil proces diskusie a potom všetko naskočí.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ja mám stále bielu obrazovku a stav :nepripojený“ a nič 

sa mi nedá urobiť. No, nemáte čo urobiť. To je to, o čom 

hovorím. Keď tam systém neponúka žiadnu funkciu, tak, ako je 

teraz napríklad, tak… 

Lenč: Ne, ne, ne. Pán starosta je nepripojený, čiže sa 

musí v prvom rade pripojiť.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ja mám „Forti CLient“ pripojený a to hlasovanie mi 

neukazuje nič, len biela čistá obrazovka. Neviem ani to heslo 

tam dať. Preto to teraz vyskúšame tým prezenčným a povieme 

si.  

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Maťo, z VPN-ky ťa nevyhodilo kvôli tomu? 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

VPN-ku mám. VPN-Magistrát som pripojený. Aha, dobre. Už 

mi to naskočilo.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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No, už to vyzerá lepšie. Máme presný čas, kedy sme sa 

mali znova pokúsiť. Teda ideme si vyskúšať to prezenčné 

hlasovanie. Poprosím kolegov, aby ho zapli.  

Spočítame sa a hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené). 

Ing. Jozef Krupa, poslanec MsZ: 

Jožo Krupa. Som tu, ale som nepripojený. Podobne ako 

Martin Kuruc som nepripojený a nič mi to nedá kliknúť. Skúsim 

to zmaturovať. Som technik, ale možno to chvíľku trvá. So 

mnou počítajte. Keď sa mi to podarí, tak sa ozvem. 

 Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán starosta. Je nás presne 27. Takže s veľkým 

napätím, ale ideme pokračovať.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ja len, že to bolo vypísané ako hlasovanie k bodu 23. 

Ale toto bolo len prezenčné hlasovanie, však?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bolo to prezenčné hlasovanie.  
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Teraz ideme pokračovať bodom číslo 23. A keď ešte viete 

o kolegoch, ktorí by sa mali pripojiť, zháňajte ich. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Takže bod číslo 23. Návrh na zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi. 

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Keďže sa nikto neprihlásil, pán Lenč, návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Jozef Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zámenu pozemkov v katastrálnom území Devín, vo vlastníctve 

hlavného mesta, za pozemky vo vlastníctve Karola Gálika, tak 

ako je uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 31 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

1, prítomných 32. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté 

schody, Bc. Karolovi Gálikovi 

Uznesenie 892/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 zámenu pozemkov v k. ú. 

Devín, a to pozemku registra „E“ KN parc. č. 3057/27 – 

ostatné plochy vo výmere 242 m², LV č. 1, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky registra „C“ KN 

parc. č. 1209/30 – ostatné plochy vo výmere 121 m² a parc. 

č. 1993/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m², LV 

č. 649, vo vlastníctve Bc. Karola Gálika, bytom Leoša Janáčka 

2, Trnava, bez vzájomného finančného vyrovnania, 

s podmienkou: 
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Zámenná zmluva bude Bc. Karolom Gálikom podpísaná do 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude 

žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k 

majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve 

žiadateľa zastavaných prístupovou komunikáciou pre celú 

spádovú oblasť Zlaté schody a pozemku vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy. Realizáciou zámeny dôjde k 

majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov. 

koniec poznámky) 

 

BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 

21505/22 A PARC. Č. 1772/26, SPOLOČNOSTI 

IISTATE S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 24.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE 

s. r. o., so sídlom v Bratislave.  
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Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Hneď prosím aj návrhovú komisiu. Pán Lenč. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem. V návrhu tohto uznesenia máme dve alternatívy. 

Tak neviem, ku ktorej sa kloní úrad. Keby pán riaditeľ mohol 

povedať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Buď pán riaditeľ alebo poprosím kolegov za 

spracovateľov. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. My navrhujeme alternatívu číslo jeden. Jedno 

euro za rok za celý predmet nájmu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

OK. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto spoločnosti 
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iiSTATE, s. r. o., v alternatíve číslo jedna, čiže jedno 

euro za rok za celý predmet nájmu, s príslušnými ďalšími 

vecami, ktoré sú uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

4, prítomných 32. Ďakujem. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Nešlo mi to. Som bola za.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce zariadenie - pani poslankyňa 

Debnárová: „ZA – nefunguje mi zariadenie“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
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parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 893/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 pozemkov registra 

„C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 – 

ostatná plocha vo výmere 11 m² a parc. č. 1772/26 – záhrada 

vo výmere 14 m², spolu vo výmere 25 m², zapísaných na LV č. 

10, spoločnosti iiSTATE s.r.o., so sídlom na Hrebendovej 

40/B v Bratislave, IČO 50183702, za účelom vybudovania časti 

verejného chodníka pre peších, prepájajúceho ulice Kráľovské 

údolie a Radvanská, a uloženia verejného osvetlenia 

v súvislosti s pripravovanou stavbou rodinného domu 

Kráľovské údolie na pozemkoch parc. č. 1864/8, parc. č. 

1864/9 a parc. č. 1865/8, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy, za nájomné 1,00 Eur/rok za celý predmet 

nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
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nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 

1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o., 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 na schválenie do 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z 

dôvodu, že spoločnosť iiSTATE s.r.o., na vlastné náklady 

vybuduje na predmete nájmu časť verejného chodníka pre 

peších, ktorý prepojí ulice Kráľovské údolie a Radvanská, a 

následne ho prevedie do majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

a do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pričom 

pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby na 

predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať vlastnícke 

alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

Verejný chodník pre peších prepájajúci ulice Kráľovské 

údolie a Radvanská bude vybudovaný aj na pozemku parc. č. 

1866/10, k. ú. Staré Mesto, ktorého nájom schválilo 

spoločnosti iiSTATE s.r.o., ako prípad hodný osobitného 

zreteľa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto uznesením č. 86/2020 zo dňa 29. 09. 2020. 

Spoločnosť iiSTATE s.r.o. pripravuje na vlastných pozemkoch 

parc. č. 1864/8, 9 a parc. č. 1865/8, ktoré susedia s 

pozemkami určenými na vybudovanie verejného chodníka, 

novostavbu rodinného domu Kráľovské údolie. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 25  NÁVRH PREVODU MAJETKU AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO BYTOVÉHO DOMU NA 

MEDVEĎOVEJ ULICI 2700/21 ZAPÍSANÉHO 

NA LV Č. 1748 K.Ú. PETRŽALKA A 

PRISLÚCHAJÚCEHO POZEMKU, DO 

VLASTNÍCTVA MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-PETRŽALKA (DOTERAJŠIEHO 

SPRÁVCU MAJETKU) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsať… Áno, to je pôvodná 

šesťdesiatjednotka. Musím prečítať niečo iné.  

Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21 

zapísaného na LV č. 1748 k. ú. Petržalka a prislúchajúceho 

pozemku, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

(doterajšieho správcu majetku). 

To máme tiež bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pani starostka Čahojová: 
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MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja by som aj vzhľadom na 

predchádzajúci bod poprosila, ak k tomuto bodu bolo prijaté 

stanovisko finančnej komisie, že by nám pán predsedajúci 

alebo zástupca finančnej komisie toto stanovisko tlmočil. 

Veľmi pekne ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Tak poprosím pána Buocika.  

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ja tu ešte hľadám. Neviem, či toto nebolo medzi bodmi, 

ktoré neprerokovala finančná komisia z dôvodu nedostatku 

času. Ale hľadám to ešte. Tak ešte sekundičku vás poprosím. 

Možnože, pani predsedajúca ak vás môžem poprosiť, možno by 

bolo dobré, ak by predsa len uvádzal niekto. Lebo nie všetci 

poslanci si to pamätajú. Napríklad ja si všetky tie body 

z finančnej komisie nepamätám. A niektorí poslanci na 

finančnej komisii nesedia. Tak asi by som odporučil, aby sme 

si krátko tie bod prechádzali krátkym úvodným slovom.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som vzhľadom na situáciu zostala pri tom, na čo 

sme sa dohodli. Ja tomuto rozumiem, že pani starostka 

Čahojová k tomu potrebuje viac. Išiel k tomu aj e-mail.  
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S faktickou, nech sa páči. Ale bude na to reagovať, 

potom pán starosta Hrčka. Ďakujem.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Pani viceprimátorka, ja by som len poprosila, aké je 

stanovisko finančnej komisie. Je súhlasné alebo iné 

odporúčanie. Nič iné. Ak nie je žiadne, tak nič. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Vyjadrí sa aj pán starosta Hrčka. Pani 

námestníčka Antalová. Lebo riešili tento bod. Je to pomerne 

dôležitá vec pre Petržalku, takže pán starosta, nech sa páči.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja by som možno len vysvetlil trošku 

v rýchlosti genézu. Bytový dom Medveďová, o ktorom sa 

momentálne bavíme, má 240 bytov. Polovica tohto bytového 

domu v minulosti slúžila ako dom osobitného určenia 

a polovica boli obecné byty. Z toho dôvodu sa vlastne ani 

dlhodobo tí ľudia, ktorí boli v tej časti domu osobitného 

určenia, tak vlastne nemali možnosť v rámci zmluvy ani ničoho 

iného požiadať o odkúpenie toho domu a potom ale v roku 2005 

prišlo rozhodnutie stavebného úradu Staré Mesto, ktoré 

konštatovalo, že to bolo zverené mestskej časti ako dom 

osobitného určenia, tak to pôvodne nebolo skolaudované 

a prekolaudovalo sa, dalo rozhodnutie odkedy bol platný nový 

stav, že teda ten dom bol normálnym obecným domom, teda 
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neboli tam byty osobitného určenia. A teraz vlastne ten 

hlavný problém. Tento bytový dom je najzanedbanejšia alebo 

jedna z najzanedbanejších stavieb mestskej časti. Dôvodom je 

dlhodobý spor o to, či sa išlo alebo mohli, alebo nemohli sa 

tieto byty odkupovať tými nájomcami, čo tam sú, či bol 

niekedy splnený 50 % žiadateľov alebo nebol splnený 50% 

žiadateľov, opakovane na rôzne podnety bytové oddelenie 

konštatovalo, že nebolo. My, keď sme na začiatku nastúpili 

tohto obdobia, tak sme dali na zastupiteľstvo, požiadali sme 

kontrolóra, aby preskúmal tento stav, a teda skonštatoval, 

či bola alebo nebola splnená podmienka, aby sme sa teda 

rozhodli, či ten bytový dom budeme ďalej rekonštruovať a to 

urobiť skôr, lebo je naozaj v dezolátnom stave. Alebo tie 

byty, ak bola teda tá podmienka splnená, v zmysle zákona sa 

odkúpia za kúpnu cenu, ktorá je stanovená v tom zmysle.  

Konštatovanie kontrolóra po preskúmaní dokladov bolo, 

že nikdy neprišlo k naplneniu 50% žiadateľov o odkúpenie. 

Predpokladám, že z toho istého dôvodu, ktorý som povedal na 

začiatku, že časť ľudí, ktorá tam bývala, alebo respektíve 

mestská časť do roku 2005 pristupovala k tomu domu, k domu 

osobitného určenia, kde jednoducho sa nedali byty odkupovať 

v tom režime, v ktorom s ním disponovala. No a teraz sa 

dostávame k tomu, že na základe tohto sa zastupiteľstvo 

rozhodlo, že chce tento bytový dom zrekonštruovať. Naozaj 

ten byt si vyžaduje rádovo od 1,5 do 2 miliónov euro, lebo 

35-40 rokov, koľko je postavený, nebolo na ňom urobené nič, 

okrem havarijných vecí. Jedna z možností bola zobrať si úver 

alebo ŠFRB (poznámka: Štátny fond rozvoja bývania SR). 

V každom prípade pri oboch je podmienka, aby daný dom bol vo 

vlastníctve mestskej časti. Ale on je vo vlastníctve mesta. 

Tým pádom žiadateľom o ŠFRB alebo o úver by muselo byť hlavné 
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mesto. Riešili sme to s hlavným mestom. Aj ŠFRB to potvrdilo, 

že pokiaľ naňho má byť zobrané ŠFRB, alebo úver na takýto 

bytový dom, tak oň môže žiadať iba vlastník. Vlastník je 

hlavné mesto a pokiaľ naňho chce žiadať mestská časť a platiť 

to mestská časť, tak to musí byť proste v majetku. Z tohto 

dôvodu sme teda po x stretnutiach a všetkých týchto veciach, 

ktoré sme si dokonzultovali, sme teda sa dohodli s mestom, 

že táto budova bude prevedená do majetku mestskej časti, aby 

mohla byť kompletne zrekonštruovaná a aby sa mohla využívať 

na ten účel, na ktorý má. A e-mail, ktorý ste dostali, tak 

tam, samozrejme, časť ľudí dlhodobo rozporuje tento stav, 

ale zatiaľ nikdy to nedali na súd ani na prokuratúru, ani 

nikde inde.  

A hovorím opakovane aj ja, keď som prišiel, tak som 

požiadal bytové oddelenie, aby mi to skontrolovalo, že či 

teda naozaj nebola naplnená podmienka tých 50 %. Povedala, 

že nie, nebola. Hovorím aj na základe kontroly kontrolóra. 

Je konštatované, že nikdy nepožiadalo viac ako 50% ľudí v tej 

zákonnej lehote o dokúpenie tých bytov. Samozrejme… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Pán starosta, už by ste mali vypnúť mikrofón. Podľa 

tých pravidiel. Ale ja si myslím, že to dohovorí pani 

námestníčka Antalová, lebo to spolu s vami riešila, tak veľmi 

stručne a možno dovtedy nám povie aj pán Buocik, že ako sa 

k tomu postavila aj finančná komisia, aby sme mohli pristúpiť 

k hlasovaniu.  
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Takže ja teraz, ak dovolíš, dám slovo pani námestníčke 

Antalovej. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  

Tie najdôležitejšie fakty už zhrnul pán starosta Hrčka. 

Ja len Vás poprosím o podporu. Naozaj, je to dôležitý 

materiál, kde prevádzame bytový dom na mestskú časť 

Petržalka, aby mohla sa uchádzať na financovanie cez štátny 

fond rozvoja bývania na opravu rozvodov a stúpačiek tohto 

bytového domu. A materiál je potrebné schváliť teraz, 

pretože ak to neurobíme teraz, tak im prepadne ten termín, 

pretože možnosť požiadať o dotáciu od ŠFRB je možná len do 

konca septembra 2021. Čiže keby sme to presunuli na ďalšie 

zastupiteľstvo, tak by im prepadla táto možnosť a prišli by 

o dva milióny. Je to akútny bod a poprosím vás o podporu 

tohto materiálu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím pána poslanca Buocika, aby odpovedal pani 

starostke Čahojovej.  

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Nenašiel som to. Na 99% finančná komisia nerokovala.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Myslím, že bolo všetko zodpovedané. Teda úplne 

všetko asi nie. Pani starostka asi nie je spokojná. Ale 

myslím si, že tne dôvod bol vysvetlený.  

Prosím návrhovú komisiu. Pán Lenč. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu znesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

prevod bytového domu na Medveďovej ulici pre obec Bratislava, 

mestská časť Petržalka, s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

3, prítomných 35. 

Ďakujem veľmi pekne za podporu.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.)  
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21 

zapísaného na LV č. 1748, k. ú. Petržalka, a prislúchajúceho 

pozemku do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

(doterajšieho správcu majetku) 

Uznesenie 894/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 prevod bytového domu na 

Medveďovej ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 ako 

vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Petržalka, 

do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka, spolu s 

prislúchajúcim pozemkom parc. č. 641, za kúpnu cenu 1,00 Eur 

s podmienkou: 

V prípade predaja bytov a nebytových priestorov v dome 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka do vlastníctva 

fyzických a právnických osôb v dobe 15 rokov po nadobudnutí 

vlastníctva je mestská časť Bratislava- Petržalka povinná 

uhradiť hlavnému mestu SR Bratislave 50 % z kúpnej ceny 

dohodnutej s týmito osobami. 
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Prevod sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, nakoľko súčasný správca mestská časť Bratislava-

Petržalka plánuje zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu 

bytového domu, najmä sanáciu havarijných stavov na 

konštrukciách, a na tento účel chce využiť Štátny fond 

rozvoja bývania a vlastné prostriedky, žiadateľom 

prostriedkov z tohto fondu môže byť vlastník budovy, nie jej 

správca. Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje aj 

naďalej dom využívať tak ako doteraz, a to na dostupné 

nájomné bývanie. 

koniec poznámky) 

 

BOD 26  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BÝVALEJ 

LEKÁRNE U SALVATORA, NACHÁDZAJÚCICH 

SA V STAVBE SO SÚPISNÝM ČÍSLOM 254 NA 

POZEMKU PARC. Č. 494, K. Ú. STARÉ 

MESTO, NA PANSKEJ 35, PRE GALÉRIU 

MESTA BRATISLAVY SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 26.  
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne U 

Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 254 

na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, 

pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Pani starostka. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Áno, chvíľku to trvalo. Máme úplne obdobný problém 

v Starom Meste a pevne verím, že staromestskí poslanci budú 

konzistentne postupovať ako na meste, tak i v Starom Meste. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem.  

Ukončujem diskusiu. 

Nech sa páči, návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Jozef Lenč, poslanec MsZ:  
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia, kde mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom nebytových priestorov Lekárne U Salvatora pre Galériu 

mesta Bratislavy.  

Predpokladám, že v alternatíve jedna, lebo nikto sa 

k tomu nevyjadril.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, poprosím pána Bednárika. Andrej, ktorú alternatívu 

odporúčaš? 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Áno, alternatíva jedna. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Jozef Lenč, poslanec MsZ: 

Čiže jedno euro na celý predmet nájmu za celú dobu 

nájmu. S podmienkami ako máte uvedené v materiáli.  

Nech sa páči, môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte, prosím. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Inak, predkladateľ dáva to poradie tak, ako myslí, za 

svoje. A návrhová komisia má právo to predradiť, takže ako 

je to zoradené, tak by to malo ísť.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

2, prítomných 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne u 

Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 254 na 

pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, pre 

mestskú príspevkovú organizáciu Galéria mesta Bratislavy so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie 895/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytových priestorov č. 1, 2 a 6 bývalej Lekárne u 

Salvatora vo výmere 79,06 m², v stavbe so súpis. č. 254 na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, LV 41, pre mestskú príspevkovú 

organizáciu Galéria mesta Bratislavy so sídlom na 

Františkánskom námestí 416/11 v Bratislave, IČO 00179752, za 

účelom realizácie krátkodobých výstav a sprievodného 

programu k výstavám, na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 31. 

12. 2021, za nájomné 1,00 Eur za celý predmet nájmu za celú 

dobu nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov bývalej 

Lekárne u Salvatora, v stavbe so súpis. č. 254 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pre mestskú príspevkovú organizáciu Galéria 

mesta Bratislavy, za účelom realizácie krátkodobých výstav 
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a sprievodného programu k výstavám 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 spolupráce hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho mestskej príspevkovej organizácie 

Galérie mesta Bratislavy v gescii oddelenia kultúry 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prezentácii 

výstavných projektov, ktoré sa svojím obsahom viažu k 

hlavnému mestu SR Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

BOD 27  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15294/13, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU BIELA NOC, O. 

Z., SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Zas tu máme dve alternatívy. Ale keďže žiadne 

odporúčanie neprišlo, tak budeme hlasovať o alternatíve 

jedna.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja sa pre istotu spýtam pána Bednárika, či je to 

tak v poriadku.  

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Áno, odporúčame alternatívu jedna.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

OK. Takže mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, občianskemu združeniu BIELA NOC, 

v alternatíve jedna. Čiže päťdesiat centov meter štvorcový, 

rok. Tak ako máte uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 

4, prítomných 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik, ja už som vám nemohla dať slovo, lebo už 

bolo vyhlásené hlasovanie. Vtedy už vám nemôžem dať slovo.  

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, 

o. z., so sídlom v Košiciach 

Uznesenie 896/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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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 v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 15294/13 

– ostatná plocha vo výmere 1 757 m², LV č. 9194, za účelom 

umiestnenia umeleckej priestorovej inštalácie „ihrisko“ od 

autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej, užívanou širokou 

verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého 

podujatia Biela noc Bratislava 2021, občianskemu združeniu 

BIELA NOC, o.z., so sídlom Floriánska 9, Košice, IČO 

42329141, na dobu určitú do 31. 10. 2023 odo dňa nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 0,50 Eur/m²/rok, čo 

pri výmere 1 757 m² predstavuje sumu ročne 878,50 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 15294/13 v k. ú. Ružinov je predložený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorý občianske 

združenie BIELA NOC, o.z., plánuje umiestniť umeleckú 

priestorovú inštaláciu „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a 

Eleny Šoltésovej, užívanou širokou verejnosťou, ktorá 
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zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia Biela noc 

Bratislava 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 28  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, K. 

Ú. VRAKUŇA, PARC. Č. 3553/10 A PARC. 

Č. 3553/42, MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – VRAKUŇA, ZA ÚČELOM 

VYČISTENIA, VYKOSENIA A ZRIADENIA 

VÝBEHU PRE PSOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Ďakujem. Bod číslo 28. 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa, za účelom vyčistenia, vykosenia a 

zriadenia výbehu pre psov.  

Otváram diskusiu.  

Pán Buocik, nech sa páči. Máte slovo. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 
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 Pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Toto musím 

povedať, že nejdeme dobre. Strašne rýchlo to ide jedno za 

druhým. O tomto bode ja konkrétne viem, lebo sa v ňom 

angažujem. Tam je partnerom hlavné mesto. My sme si tam 

schválili podľa alternatívy jedna, ja neviem, či si to pán 

Bednárik celé pozrel. My sme schválili tú drahšiu 

alternatívu. Pričom partnerom toho predchádzajúceho bodu je 

hlavné mesto. Tam mala ísť tá alternatíva jedno euro za celý 

predmet nájmu. Tak to bolo podľa návrhu žiadateľa. Ja som 

s tým žiadateľom komunikoval, primátor je o tom informovaný. 

Proste my tu tak ideme rýchlo bez toho predchádzajúceho 

slova. Ja naozaj nerozumiem, prečo nemôže byť minúta toho 

úvodného slova, aby sa všetci vedeli normálne k tomu 

postaviť. Ja tu dávam na to pozor a normálne mi to ušlo. 

Lebo išlo alternatíva jedna a už sa nemám k čomu vyjadriť.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, pán Buocik. Ja ešte poprosím, aby sa k tomu bodu 

27 vyjadril pán Bednárik a potom budeme pokračovať v bode 

28. Nechám väčší priestor na diskusiu. Aby bola možnosť sa 

spýtať a v rámci diskusie potom predkladateľ môže reagovať. 

Alebo bude reagovať na každú otázku. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno. Pani predsedajúca, ak dovolíte. Ešte jedna vec. 

Nevieme sa vrátiť k tomu predchádzajúcemu bodu a označiť to 

hlasovanie ako zmätočné a ho zopakovať, tú dvadsaťsedmičku? 

Hlásil som sa už v rámci hlasovania. Žiaľ, nedostal som 

slovo. OK. Rozumiem, bolo rozbehnuté hlasovanie. Ale vrátiť 
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sa späť k tomu bodu 27. Lebo presne vieme, ako to bolo 

dohodnuté. Ďakujem. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja poprosím, aby zareagoval pán Bednárik. Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Ja neviem, ak to mal dohodnuté so žiadateľom pán Buocik, 

ale my máme na sekcii záver, že sa odporúča alternatíva 

jeden, tak ako bola schválená.  

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Tak dobre. Ale potom nerozumiem, načo tam bola tá druhá 

alternatíva. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Lebo musíme predkladať v oboch alternatívach, tak ako 

žiada žiadateľ. Tak to máme aj v iných prípadoch. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, aby sme si boli vedomí… 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 
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Dobre, nie som si celkom istý, ale ďakujem pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne. S faktickou sa prihlásil pán starosta 

Kuruc. Nech sa páči, máte slovo, pán starosta.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja som to najprv nepochopil. Takže 

Janko nebol si proti tejto dvadsaťosmičke kvôli Vrakuni, ale 

k predchádzajúcemu bodu si nesúhlasil. Už som sa zľakol, že 

pán Buocik má niečo proti výbehu pre psov vo Vrakuni. Tak 

ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani starostka Aufrichtová s faktickou. Nech 

sa páči.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Ja len že to bolo päťdesiat centov na rok za meter. 

(Poznámka: nezrozumiteľné).. celý pozemok?  

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Biela noc. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja teraz…  

Do diskusie sa prihlásil pán Miškanin. Nech sa páči. 

Máte slovo, pán Miškanin.  

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór:  

Ďakujem za slovo. Ja k tomuto bodu nemám pripomienky. 

Ja by som chcel poprosiť pánov poslancov a panie poslankyne, 

aby sme dodržiavali rokovací poriadok. Lebo začína byť z toho 

taký folklór a reálne by sme mali dodržiavať rokovací 

poriadok. To znamená, slovo udeľuje predsedajúci a keď sa už 

schváli jeden bod, tak nie je už možné sa spätne vracať 

k ďalšiemu bodu, lebo tu budeme do pol noci. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uzatváram diskusiu k bodu číslo 28.  

Poprosím návrhovú komisiu. Nech sa páči, pán Lenč: 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemkov v katastrálnom území Vrakuňa pre 

mestskú časť Vrakuňa, v alternatíve jedna. 
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Môžete dať o tom hlasovať s podmienkami, ktoré sú 

uvedené v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ja by som hlasoval zasa za, len mi to zase nejde. Ja 

neviem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veríme vám, pán starosta. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

1, prítomných 34. 

Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefunguje hlasovacie zariadenie – pán poslanec 

Kuruc: „ZA – nefunguje hlasovanie“) 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

309 
 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa za účelom vyčistenia, vykosenia 

a zriadenia výbehu pre psov 

Uznesenie 897/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3553/10 – 

ostatná plocha vo výmere 713 m², LV č. 1, a parc. č. 3553/42 

– ostatná plocha vo výmere 348 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, 

IČO 00603295, za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia 

výbehu pre psov, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné v sume 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
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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 „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 – ostatná 

plocha vo výmere 713 m², LV č. 1, a parc. č. 3553/42 – 

ostatná plocha vo výmere 348 m², LV č. 1095, mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00603295, 

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 

plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, ktorou je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

Koniec poznámky) 

 

BOD 29  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. DÚBRAVKA, K. Ú. NIVY, K. Ú. 

RUŽINOV A K. Ú. PETRŽALKA, POD 

KONTAJNEROVÝMI STOJISKAMI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 29. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

311 
 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. 

ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemkov v Bratislave, za účelom vybudovania 

a rekonštrukcie, dobudovania a užívania kontajnerových 

stojísk, tak ako máte uvedené v materiáli, v rôznych 

mestských častiach.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Martin Kuruc opäť za, len mi to nejde nahodiť. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

1, prítomných 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefunguje hlasovacie zariadenie – pán poslanec 

Kuruc: „ZA – nefunguje hlasovanie“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, pod 

kontajnerovými stojiskami 

Uznesenie 898/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov v 
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Bratislave, za účelom vybudovania, rekonštrukcie, 

dobudovania a užívania kontajnerových stojísk, na dobu 

neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok: 

1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

1212/1 – ostatná plocha vo výmere 25 m², zapísaného na LV č. 

847, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 

domu Homolova 6, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov POHODA, so sídlom Homolova 6 v 

Bratislave, IČO 31819320 a pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Homolova 8, v zastúpení Správcovské 

bratislavské družstvo so sídlom Drobného 27 v Bratislave, 

IČO 35803843, 

2. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9903 

– ostatná plocha, bez založeného listu vlastníctva, ktorá je 

v registri „E“ KN totožná s pozemkom parc. č. 9917/102 – 

záhrada vo výmere 25 m², zapísaným na LV č. 5222, pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Niťová 2, 4, 6 a Páričkova 27, 29, 31, v zastúpení 

správcovskej spoločnosti BYTOKOMPLET-D, s. r. o., so sídlom 

Kamenárska 18 v Bratislave, IČO 35799285, 

3. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov parc. č. 

874/1 – ostatná plocha, bez založeného listu vlastníctva, 

ktorá je v registri „E“ KN totožná s pozemkom parc. č. 

383/100 – orná pôda vo výmere 17 m², zapísaným na LV č. 7868, 

pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Ďatelinová 1 – 9, v zastúpení správcovskej spoločnosti 

Bytkomfort – BA, a. s., so sídlom Železničiarska 13 v 

Bratislave, IČO 35736275, 
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4. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2244/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m², 

zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Beňadická 17 a 19, v zastúpení 

správcovskej spoločnosti PRIMA SBD s. r. o., so sídlom 

Landererova 7743/6 v Bratislave, IČO 47905107, 

5. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

5073/5 – ostatné plochy, ktorá je súčasťou pozemku registra 

„E“ KN parc. č. 390 vo výmere 12 m², zapísaného na LV č. 

4833, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 

domu Zadunajská cesta 6, v zastúpení správcovskej 

spoločnosti H & A, spol. s r. o., so sídlom Námestie Biely 

kríž 5 v Bratislave, IČO 44513054, 

s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva 

podľa bodu 1 až 5 tohto uznesenia v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí 

platnosť. 

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob 

prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom 

charakterizujú, by nebol účelný. 

koniec poznámky) 
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BOD 30  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO   

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

ROZŠÍRENIA ÚČELU NÁJMU V ZMLUVE O 

NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 07 83 

1124 08 00 V ZNENÍ DODATKOV A SÚHLASU 

S PODNÁJMOM TRETEJ OSOBE NA BAGAROVEJ 

20 V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PRE 

SPOLOČENSTVO KRESŤANOV CHRISTIANA SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 30.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov 

a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom v Bratislave. Teda myslím. So sídlom 

v Bratislave.  

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči.  

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

Môžem k tomu niekto niečo, prosím povedať?    
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Pán poslanec Palkovič má zrejme otázku, takže bude 

reagovať. Potom spracovateľ.  

Nech sa páči, pán Palkovič.    

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Ani nemám otázku. Ďakujem za slovo. Mám len taký krátky 

komentár. Sme mali k tomuto bodu diskusiu na klube. 

Samozrejme, je to drobnosť a tu sa jedná o dobrú vec. Len 

z princípu sme diskutovali o tom, či je možné dávať takúto 

možnosť nášmu nájomcovi prenajímať náš majetok tretej strane 

bez toho, aby sme presne vedeli, kto tretia strana vlastne 

bude, za akých podmienok a podobne. Beriem to, že toto nie 

je nejaká vážna vec a nejaký veľký priestor, a nejaká veľká 

hodnota, ktorá sa takýmto spôsobom rieši, ale teda ja 

z princípu sa necítim úplne komfortne túto vec podporiť. Ale 

teda dávam na zváženie ostatným. Asi iba toľko. Ďakujem.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Bednárik, chcete reagovať? Asi nie. 

Áno?  

Nech sa páči.  

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  
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Ja len, že výnos z toho celého pôjde späť do tej 

nehnuteľnosti. Vlastne ten žiadateľ, ten nájomca je 

v zmluve, takže nie je to vlastne zárobková činnosť sui 

generis, ale získané prostriedky sa použijú späť do tej 

nehnuteľnosti. Tak je koncipovaná tá zmluva.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 

rozšírenie účelu nájmu a súhlas podnájmu tretej osobe pre 

žiadateľa Spoločenstvo kresťanov Christiana s podmienkami, 

ako máme uvedené v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.   

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 

2, prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov 

a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 899/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 účelu nájmu v 

zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v 

znení dodatkov o kaviareň s komunitným zameraním a súhlas 

s podnájmom tretej osobe za účelom prevádzkovania kaviarne 

s komunitným zameraním pre žiadateľa Spoločenstvo kresťanov 

Christiana so sídlom Červeňákova 5, Bratislava, IČO 

31752012, 

s podmienkou: 
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Dodatok č. 07 83 1124 08 03 bude nájomcom podpísaný do 30 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 07 83 

1124 08 03 nebude v tejto lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Návrh na schválenie rozšírenia účelu nájmu v zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov 

o kaviareň s komunitným zameraním a súhlasu s podnájmom 

tretej osobe za účelom prevádzkovania kaviarne s komunitným 

zameraním pre žiadateľa 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 2009) 

v prenajatých nebytových priestoroch vo výmere 70,13 m² v 

stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20, k. ú. Dúbravka, 

prevádzkuje detské centrum, detský klub a centrum voľného 

času pre deti predškolského a školského veku a má záujem 

popri komunitných aktivitách, ktoré vykonáva pre deti a celé 

rodiny, poskytovať návštevníkom kávu a občerstvenie ako 

pridanú hodnotu k uvedeným aktivitám. 

koniec poznámky) 

 

BOD 31  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 1669/92, 
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ING. PETROVI DANCÁKOVI, ZRIADENIE 

KOMUNITNÉHO KOMPOSTOVISKA 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 31.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, zriadenie 

komunitného kompostoviska.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Nikto sa neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu.      

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja predpokladám, že to, čo je uvedené v každom 

tomto materiáli uvedené ako alternatíva jedna, je to, čo 

úrad, teda magistrát odporúča. Ak to tak nie je, tak ma 

opravte.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja poprosím veľmi rýchlo, aby reagoval pán Bendárik. 

Možno aj generálne alebo…  
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JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

V tomto prípade sa ospravedlňujem. Generálne platí 

jednotka, ale pravidelná porada primátora schválila alebo 

teda odporúča alternatívu dva. Jedno euro za rok za celý 

predmet nájmu. Odporúčame alternatívu dva.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, Ďakujem pekne. Takže vždy, keď budú dve 

alternatívy, tak sa spýtame spracovateľa.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Áno.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec 

Lenč.       

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Okej. Takže budeme schvaľovať ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemku, katastrálne územie 

Karlova Ves, inžinierovi Petrovi Dancákovi, za účelom 

zriadenia komunitného kompostoviska v alternatíve dva. Čiže 

jedno euro za rok za celý predmet nájmu s podmienkami, ako 

sú uvedené v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať.     
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)   

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

3 poslanci, prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi zriadenie 

komunitného kompostoviska 

Uznesenie 900/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 
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č. 138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92 – 

ostatná plocha vo výmere 4 m², zapísaného na LV č. 46, Ing. 

Petrovi Dancákovi, bytom Majerníkova 30 v Bratislave, za 

účelom zriadenia komunitného kompostoviska umiestnením 2 ks 

kompostérov, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/rok za 

celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy je 

nájomca povinný predložiť prenajímateľovi doklad 

preukazujúci právny vzťah k pozemkom so zeleňou. V prípade, 

že nájomca tento právny vzťah k pozemkom nepredloží a nájomná 

zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92 – ostatná 

plocha vo výmere 4 m², zapísaného na LV č. 46, je predložený 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy ako výkonný orgán hlavného mesta 

SR Bratislavy v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení § 15 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o 
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nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov vydal 

nájomcovi súhlasné stanovisko k zriadeniu komunitného 

kompostoviska, registračné číslo KV003. 

koniec poznámky) 

 

BOD 32  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, A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE, JANÍKOV DVOR 

– VOZOVŇA 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 32.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme v znení 

jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom 

Bratislava, a. s., so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – 

vozovňa.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  
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Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zúženie predmetu nájmu v zmluve a dodatkoch so spoločnosťou 

Dopravný podnik, tak ako to máte v materiáli.  

Môžeme o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

4 poslanci, prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(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 
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s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa 

Uznesenie 901/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 platných 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 

pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, Janíkov dvor – 

vozovňa, parc. č. 3021/1 – ostatné plochy vo výmere 17 215 

m², parc. č. 3021/100 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2 443 m², parc. č. 3021/101 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 215 m², parc. č. 3021/102 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 495 m², parc. č. 3021/103 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 28 m², parc. č. 3021/104 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 913 m², parc. č. 

3021/105 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 957 m², 

parc. č. 3021/106 – ostatné plochy vo výmere 9 078 m², 

zapísané na LV č. 2644, a parc. č. 3021/14 - ostatné plochy 

vo výmere 2 224 m², parc. č. 3021/15 – ostatné plochy vo 

výmere 11 613 m², zapísané na LV č. 1748, spolu vo výmere 72 

181 m². 
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Navrhovanú zmenu predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej 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 pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, Janíkov 

dvor – vozovňa, parc. č. 3021/1, parc. č. 3021/100, parc. č. 

3021/101, parc. č. 3021/102, parc. č. 3021/103, parc. č. 

3021/104, parc. č. 3021/105, parc. č. 3021/106, parc. č. 

3021/14 a parc. č. 3021/15, spolu vo výmere 72 181 m², 

uzatvorením dodatku z toho dôvodu, že hlavné mesto SR 

Bratislava plánuje pristúpiť k navýšeniu základného imania 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v lokalite 

Janíkov dvor – vozovňa. 

koniec poznámky) 

 

BOD 33  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

NACHÁDZAJÚCICH SA V STAVBE SÚPIS. Č. 

4312 NA POZEMKU PARC. Č. 16948/29 NA 

TECHNICKEJ 6 V BRATISLAVE, K. Ú. 

TRNÁVKA, PRE MESTSKÝ PARKOVACÍ 

SYSTÉM, SPOL. S R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 33.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na 

Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. Nech sa páči.    

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem. Keďže tam máme viacero týchto návrhov, 

týkajúcich sa parkovacieho systému, mohol by nám niekto 

vysvetliť, že čo to znamená na dobu neurčitú? Dá sa to ako 

keby vypovedať alebo je to na niečo viazané? Nejaká opcia? 

Ako je to postavené? Týka sa to všetkých tých bodov, ktoré 

sa týkajú parkovacieho systému.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, poprosím pána doktora Bednárika, aby reagoval.     

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  
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Áno. V tomto prípade sa jedná, že mestský parkovací 

systém to bude využívať pre svoje potreby. To znamená, že on 

to nebude ďalej prenajímať, ale je to pre empéesku, ako 

mestskú eseročku, ktorá má zabezpečovať celý ten facility 

menežment parkovacieho systému. To znamená, že preto je to 

na dobu neurčitú. Áno, je tam výpovedná doba, klasicky 

trojmesačná. Je to aj kvôli tomu, aby oni vedeli flexibilne 

pracovať v prípade nárastu zamestnancov. A zároveň ten druhý 

materiál. Tento sa prenajíma priamo Mestskému parkovaciemu 

systému. Druhý sa prenajíma spoločnosti, ktorá v súčasnosti 

užívala tú nehnuteľnosť. Ale tá opustí predmet nájmu podľa 

dohody, ktorá je uvedená v tom materiáli. Myslím, že do konca 

roka. Následne tú druhú časť tej nehnuteľnosti bude využívať 

komunálny podnik. Takže to je vlastne princíp týchto dvoch 

materiálov, ktoré vyzerajú veľmi obdobne.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

S faktickou pani poslankyňa.  

Si vypnutá Elena. Musíš si zapnúť mikrofón.     

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

To znamená, že keďže sa jedná o našu organizáciu, 

zriadenú hlavným mestom, ona to nemôže vlastne komerčne 

využívať, ako dávať to do prenájmu?    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  
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Ten účel nájmu je v tomto prípade jasný. Proste oni tam 

budú mať kancelárske priestory, administratívne priestory, 

sociálne zázemie pre zamestnancov empées.     

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Ale týka sa to všetkých bodov?     

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Nie všetkých bodov. Potom tam máme ešte Martina Benku. 

To sú garážové priestory. Tam sme sa bavili vlastne, že ten 

podnájom tam bude riešený stanovami, ktoré budú predstavené, 

myslím, na jeseň, v septembri.    

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Okej. Dobre, ďakujem. To mi stačí.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Teraz hlasujeme o bode číslo 33, nie o Námestí Martina 

Benku. Aby sme sa vrátili, teda k tridsaťtrojke.  

Nikto ďalší sa neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. Pán Lenč.        

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  
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Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom nebytových priestorov v katastrálnom území 

Trnávka pre spoločnosť Mestský parkovací systém, 

v alternatíve jedna. Čiže jedno euro na rok za celý predmet 

nájmu, s podmienkami, ktoré sú uvedené v materiáli. Môžeme 

dať o tom hlasovať.      

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 34 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 

1 poslanec, prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na 

Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 902/2021 
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zo dňa 24.06.2021 

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 vo výmere 144,30 m² 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. 

č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

pozostávajúcich z hlavných priestorov, miestností č. 3, 4, 

5, 6, 7, 8, určených ako kancelárske priestory, a spoločných 

obslužných priestorov, miestností č. 1, 13, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, v zmysle pôdorysu, ktorý tvorí prílohu tohto 

uznesenia, pre spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s 

r.o., Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré 

Mesto 811 01, IČO 35738880, za účelom administratívno-

sociálneho zázemia zamestnancov a vedenia spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1, 

Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO 35738880, 

na dobu neurčitú odo dňa odovzdania predmetu nájmu a za 

nájomné 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 
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lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 144,30 m² 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. 

č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre 

spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., 

Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

811 01, IČO 35738880, za účelom administratívno-sociálneho 

zázemia zamestnancov a vedenia spoločnosti Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o., 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 spoločnosť Mestský parkovací systém, 

spol. s r.o., je obchodná spoločnosť, ktorej jediným 

zakladateľom a spoločníkom je hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava, a predmetom jej činnosti sú verejno-

prospešné služby, ktorých hlavným zadávateľom je hlavné 

mesto SR Bratislava: odťahovanie vozidiel z miestnych 

komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy, t. z. z 

ciest I. a II. triedy, s možnosťou zapojenia komunikácií 

v správe mestských častí (cesty III. a IV. triedy). Úlohou 

spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., je 

zaviesť paralelnú, resp. doplnkovú parkovaciu politiku vo 

vnútroblokoch, na účelových komunikáciách, v parkovacích 

domoch a na zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, 

registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky na 

uvedených komunikáciách. Na zverených alebo prenajatých 

nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných 

parkoviskách) spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. 

s r. o., vykonáva správcovskú činnosť, tzv. property 

manažment. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 34  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU PODZEMNEJ 

PARKOVACEJ GARÁŽE, BEZ SÚPISNÉHO 

ČÍSLA, NA NÁMESTÍ MARTINA BENKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

SPOLOČNOSTI MESTSKÝ PARKOVACÍ 

SYSTÉM, SPOL. S R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 34.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej 

parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina 

Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu, nech sa páči.  

Rovno prosím pána Lenča. Návrhová komisia, máte slovo.      
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Áno. Tu by som sa predsa len spýtal, ktorú alternatívu 

preferuje magistrát.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Alternatívu číslo dva. Podľa návrhu žiadateľa 

dvadsaťjedentisícdvestoštyridsaťštyri eur aj osemdesiat 

centov ročne.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

budeme schvaľovať ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

nebytových priestorov v katastrálnom území Staré Mesto pre 

spoločnosť Mestský parkovací systém v alternatíve dva. Čiže 

dvadsaťjedentisícdvestoštyridsaťštyri eur aj osemdesiat 

centov ročne za celý predmet nájmu s podmienkami, ktoré máte 

uvedené v materiáli. Môžeme o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 

1 poslanec, prítomných: 34. Ďakujem.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej 

parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na Námestí Martina 

Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 903/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 nebytového priestoru 

vo výmere 4 852,20 m² – samostatnej podzemnej parkovacej 

garáže, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na Námestí 

Martina Benku, k. ú. Staré Mesto, ktorá je postavená v 

podzemí pozemku registra „C“ KN parc. č. 10211/1, ktorý bol 

GP č. 3105/2021 zameraný z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 

10211 a parc. č. 10215/2, zapísaných na LV č. 1656, pre 

spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r. o., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 

IČO 35738880, za účelom krátkodobého parkovania návštevníkov 
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a dlhodobého parkovania, ktoré sa bude postupne 

transformovať na krátkodobé parkovanie a parkovanie pre 

rezidentov, na dobu určitú 30 rokov od 01. 09. 2021, za 

nájomné 21 244,80 Eur ročne, za celý predmet nájmu – podľa 

návrhu žiadateľa, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme nebytového priestoru bude nájomcom podpísaná 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme 

nebytového priestoru nebude nájomcom v uvedenej lehote 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 4 

852,20 m² – samostatnej podzemnej parkovacej garáže, bez 

súpisného čísla, nachádzajúcej sa na Námestí Martina Benku, 

k. ú. Staré Mesto, ktorá je postavená v podzemí pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 10211/1, ktorý bol GP č. 3105/2021 

zameraný z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10211 a parc. 

č. 10215/2, zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., za účelom krátkodobého 

parkovania návštevníkov a dlhodobého parkovania, ktoré sa 

bude postupne transformovať na krátkodobé parkovanie a 

parkovanie pre rezidentov, 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 spoločnosť Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., je obchodná spoločnosť, 

ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je hlavné mesto SR 
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Bratislava a ktorej jedným z predmetov činností je prenájom 

garáží, parkovacích plôch a boxov. Príjmy z parkovania budú 

investované na modernizáciu garáže so zvýhodneným parkovaním 

pre občanov ako benefit parkovacej politiky. Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., bude v týchto nebytových 

priestoroch – podzemnej garáži vykonávať komplexné služby 

property managementu. 

koniec poznámky) 

  

BOD 35  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. 

Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5194/1 A PARC. 

Č. 5190, PRE MESTSKÝ PARKOVACÍ 

SYSTÉM, SPOL. S R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 35.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190, pre Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Polakovič. Nech sa páči.    
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Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja chcem využiť túto možnosť, že boli nejaké otázky aj 

na verejnosti, v rámci úpravy tohto areálu, teda hlavne tej 

časti pri tom mostnom domčeku, neviem ako by som to presne 

nazval. Teda akým spôsobom sa to upravuje, že tam je málo 

zelene. My sme to zisťovali, že to parkovisko sa upravuje 

ako existujúca plocha, s tým, že sa tam dosádzajú aj nejaké 

stromy. Len je to naozaj ako iba bežná údržba, kvôli tomu, 

že sa tam čaká na výsledok nejakej štúdie, ako to územie 

bude nejak rozložené. A v rámci toho by sa dorábali ako keby 

nejaké ďalšie veci. V zásade ide o „low-costové“ riešenia, 

aby sa tam dalo spraviť aj korektné parkovisko. Ďakujem.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, tie stromy sú tam už vysadené medzičasom. Ešte som 

chcela povedať, že celé toto územie je súčasťou Sadu Janka 

Kráľa, na ktoré mesto vypísalo architektonickú súťaž. Sad 

Janka Kráľa je národná kultúrna pamiatka a siaha nie po 

Viedenskú cestu, ale až po Dunaj. Čiže až celé toto územie 

prejde. Štúdiou bude naštudované a potom bude 

revitalizované.  

Ďakujem veľmi pekne.  

Prosím návrhovú komisiu.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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nájmy častí pozemkov v katastrálnom území Petržalka pre 

spoločnosť Mestský parkovací systém v alternatíve jedna. Aj 

v tej druhej časti alternatíva jedna. Môžete dať o tom 

hlasovať.      

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.    

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 

1 poslanec, prítomných: 34. Ďakujem.   

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190 pre Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 904/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov: 

1. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV 

č. 1748, parc. č. 5194/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 4 086 m², spolu s vybudovanou inžinierskou stavbou 

parkoviska, Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., so 

sídlom Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 35738880, za 

účelom prevádzkovania parkoviska pre návštevníkov Tyršovho 

nábrežia, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/rok/za celý 

predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5194/1 v k. ú. Petržalka pre Mestský parkovací systém, spol. 

s r. o., 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 spoločnosť Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., v súčasnosti vytvára 

oddelenie property managementu, ktorého úlohou je komplexná 

odborná starostlivosť o zverené nehnuteľnosti s cieľom 
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zabezpečiť profesionálne služby pre hlavné mesto SR 

Bratislavu, ako aj pre občana. Nájomné tvorí náklady, ktoré 

navyšujú cenu parkovného za vykonané služby. Keďže ide o 

miesto, ktoré slúži verejnosti na oddych, šport a kultúru, 

neodporúčame zaťažiť cenu parkovného ďalšími nákladmi. 

2. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV 

č. 1748, parc. č. 5190 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 4 000 m², spolu so spevnenou plochou, Mestskému 

parkovaciemu systému, spol. s r. o., so sídlom Primaciálne 

nám. 1 v Bratislave, IČO 35738880, za účelom vybudovania 

dočasnej odstavnej plochy pre občanov a návštevníkov 

Tyršovho nábrežia, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 

Eur/rok/za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5190 

v k. ú. Petržalka Mestskému parkovaciemu systému, 

spol. s r. o., 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 spoločnosť Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., v súčasnosti vytvára 

oddelenie property managementu, ktorého úlohou je komplexná 

odborná starostlivosť o zverené nehnuteľnosti s cieľom 
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zabezpečiť profesionálne služby pre hlavné mesto SR 

Bratislavu, ako aj pre občana. Nájomné tvorí náklady, ktoré 

navyšujú cenu parkovného za vykonané služby. Keďže ide o 

miesto, ktoré slúži verejnosti na oddych, šport a kultúru, 

neodporúčame zaťažiť cenu parkovného ďalšími nákladmi. 

koniec poznámky) 

 

BOD 36  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, 

K.Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1336/12, ING. 

DANE VIZÁROVEJ – DANAIL 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 36.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Poprosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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 Budeme schvaľovať návrh uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemku k. ú. Dúbravka Ing. Dane Vizárovej – 

DANAIL za podmienok, ako máte uvedené v materiáli. Môžete 

dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.     

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

3 poslanci, prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL 

Uznesenie 905/2021 

zo dňa 24.06.2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m², zapísaného na LV 

č. 847, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL, miesto podnikania 

Karola Adlera 22 v Bratislave, IČO 35273861, za účelom 

užívania prístupovej plochy pred nebytovým priestorom na 

Fedákovej 18, na dobu neurčitú, za nájomné 12,00 Eur/m²/rok, 

čo predstavuje ročne sumu 48,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 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.  

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 1336/12 vo výmere 4 m², pre Ing. Danu 

Vizárovú – DANAIL, 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 toho dôvodu, že Ing. Dana Vizárová má v 

súčasnosti s hlavným mestom SR Bratislavou uzatvorenú 

k predmetnému pozemku zmluvu o nájme pozemku č. 

088309110100. Keďže táto zmluva bude ukončená dňa 31. 08. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

346 
 

2021 a Ing. Dana Vizárová plánuje naďalej užívať prístupovú 

plochu pred nebytovým priestorom na Fedákovej 18, požiadala 

o predĺženie nájmu pozemku. 

koniec poznámky) 

 

BOD 37  NÁVRH NA UZATVORENIE DODATKU K ZMLUVE 

O NÁJME POZEMKOV Č. 08-83-0845-06-00 

V ZNENÍ DODATKOV, K. Ú. PETRŽALKA, 

PRE JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA STU SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 37.  

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov 

č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre 

Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave.  

Ako osobitný zreteľ. Asi to tu nemám všetko. Ja by som 

k tomuto poprosila úvodné slovo a potom otváram diskusiu.  

Poprosím pána doktora Bednárika, aby nám k tomu 

povedal.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Takže jedná sa vlastne o prenájom pozemkov, tak ako je 

to licitované v materiáli, v celkovej výmere 
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šesťdesiatjedentisícštyristoosemdesiatsedem metrov 

štvorcových pre jazdecký klub Slávia estéú, za účelom 

zveľadenia, modernizácie prevádzkovania športového areálu. 

Jedná sa o to, že oni majú v súčasnosti platnú nájomnú zmluvu 

do konca roka. Potrebovali urobiť nejaké drobné úpravy, čo 

sa týka nájmu, aby spĺňali všetko v súlade tak, ako je 

uvedené v materiáli. A zároveň tam žiadali o úpravu ceny 

nájmu a teda aj tej dĺžky nájmu. Z toho dôvodu je tam také 

množstvo variantov uvedených v uznesení. My sa však 

prikláňame k variantu C3, teda doba určitá na päť rokov 

s opciou na ďalších päť rokov, a za cenu nájomného, ktoré 

platia v súčasnosti.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá.     

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Chcela by som poprosiť pána starostu Hrčku, že ktorú 

variantu odporúča.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka… Asi nie je prítomný.     
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Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Teraz pri Slávii neviem, ktoré sú tam možnosti. Z hlavy. 

Takže…    

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Môžem?     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán riaditeľ.     

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Môžem do toho vstúpiť? Chcem povedať, že je tam viac 

variant, ktoré presne vychádzajú z toho, že jedna vec, jedna 

varianta, je to, čo požadovala estéú. To, čo pán Bendárik 

povedal, že desať rokov nájom za symbolickú sumu. Neviem, či 

tisícdvesto eur alebo koľko. My sme si povedali na porade 

primátora, že sumu by sme mali dodržiavať takú, ako je 

dneska. To znamená, že rovnaká cena za meter štvorcový. Plus, 

že nám desať rokov príde dlho, tak sme išli do variantu päť 

plus päť. Takže my odporúčame zachovať tú dnešnú cenu, lebo 

oni robia v tom areáli veľmi fajn, tá funkcia ostala, aby 

tam ten klub pôsobil. Zároveň päť plus päť nám umožňuje, že 

keď sa mesto rozhodne tam niečo robiť, tak aj tak to nebude 

v horizonte viac ako piatich rokov. Takže preto päť plus 

päť, takže variant C3 je to, na čom sa mesto alebo vedenie 

mesta zhodlo. Vidíme to ako kompromis, aby tam bola zachovaná 

tá funkcia, aby tam ten klub fungoval a zároveň, aby mohli 

fungovať v nejakej perspektíve časovej.     
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán starosta.     

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem, ja so m v opciách… I keď mne z toho vyplýva, 

že je opcia na strane Slávie, nie na strane mesta. Čiže keď 

sa mesto rozhodne po piatich rokoch, tak Slávia si uplatňuje 

opciu, nie mesto. Takže automaticky, keď oni budú chcieť, 

tak sú na desiatich rokoch. Z toho som trochu nepochopil. 

Ale činnosť, ktorú tam robia, ja určite súhlasím, aby sa tam 

ďalej pokračovalo. To, čo je, samozrejme, najdôležitejšie 

je, aby si mesto zabezpečilo v prípade, že by tam náhodou 

niečo začalo riešiť, tak aby do toho mohlo vstúpiť. Myslím 

si, že pripomienka mestskej časti bola, aby v rámci toho 

areálu, ktorý sa prenajíma, aby mesto alebo mestská časť 

mohla riešiť či už cyklistickú trasu, kamerové systémy alebo 

nejaké rozširovanie veci. To bola požiadavka mestskej časti. 

Ako dobre viete, tak okolo je plánovaná jedna z hlavných 

cyklotrás. Samotná hrádza slúži ako cyklotrasa. Ten areál je 

veľký. Má napojenie na vodu, na elektriku a podobne. Čiže 

kedykoľvek mesto, mestská časť alebo ktorýkoľvek subjekt 

hlavného mesta sa rozhodol, že tam chce urobiť nejakú 

činnosť, tak je ten areál veľmi dobrý. My sme dávali tú 

pripomienku presne v tom zmysle, že ak by bolo čokoľvek 

potrebné z toho areálu použiť alebo proste pripojiť, tak, 

samozrejme, s tým musia súhlasiť a dá sa to na tie veci 

použiť.      
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán poslanec Berka, nech sa páči.     

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja som chcel len povedať, že my sme tento 

bod, v podstate bol posledný bod, ktorý sme na finančnej 

komisii prerokovali, ale už dnes nie uznášaniaschopní. Čiže 

v podstate sme len naformulovali nejaké stanovisko, keď sme 

si povedali, že asi nebude najlepšie ísť cestou tej najnižšej 

ceny, navrhovanou žiadateľom. Tým pádom som chcel len 

povedať, že aj na finančnej komisii došlo k prerokovaniu 

tohto bodu a predpokladám, že tí, ktorí sme tam boli, sme 

okej s týmto variantom, ktorý pokiaľ sa nemýlim, je déú päť 

variant tri. To je doba určitá, suma 

jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatpäť celých štyridsaťosem.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou pán poslanec Buocik.    

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Chcem sa opýtať na tú opciu. Je to opcia na oboch 

stranách alebo je to opcia len na strane estéú Slávia? 

Ďakujem.      
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím pána doktora Bednárika. Andrej, nech sa páči.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

To sa zapracuje do zmluvy na oboch stranách. Určite. 

Akože mesto to nebude vytvárať len za účelom, aby pomohlo 

estéú. Presne ako povedal pán riaditeľ magistrátu. My máme 

záujem na tom, aby sme po piatich rokoch vedeli pristúpiť 

k tomu, či ten areál budeme využívať alebo sa bude pokračovať 

v tom kontrakte, ktorý bol uzatvorený.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím si, že všetko bolo zodpovedané. Nikto ďalší sa 

neprihlásil do diskusie.  

Poprosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dodatku 

k zmluve o nájme pozemkov s jazdeckým klubom Slávia estéú, 

vo variante C3, tak, ako to máte uvedené v materiáli.  

Môžeme o tom hlasovať.       

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Hlasujte, prosím.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

2 poslanci, prítomných: 34.    

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 

08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre 

Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 906/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 uzatvorenie dodatku č. 08-

83-0845-06-04 k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 
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v znení jej dodatkov, s Jazdeckým klubom Slávia STU so sídlom 

Májová 2483/21 v Bratislave, IČO 30803900, ktorým sa doba 

nájmu a výška nájomného zmení nasledovne: 

doba určitá na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov, 

za nájomné ročne sumu 11 955,48 Eur (súčasné nájomné), 

čo pri celkovej výmere 61 487 m² predstavuje cca 0,19 

Eur/m²/rok, 

s podmienkami 

1. Dodatok č. 08-83-0845-06-04 bude s nájomcom podpísaný do 

90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k 

nájomnej zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Vydanie súhlasu prenajímateľa s podnájmom Telovýchovnej 

jednote SLÁVIA STU v Bratislave, Májová 2483/21, Bratislava, 

IČO 00598640 a Tenisovému klubu Slávia STU Bratislava, Májová 

2483/21, Bratislava, IČO 31744109. 

3. Nájomca zabezpečí prístup na predmetný majetok 

prenajímateľovi alebo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

pri riešení bezpečnostných opatrení vykonávaných vo verejnom 

záujme, ako aj samotnej činnosti vo verejnom záujme, napr. 

riešenie kamerového systému, parkovania, činností spojených 

s voľnočasovými aktivitami, cyklotrasami a pod., a súčinnosť 

pri ich realizácii formou umožnenia napojenia na zdroje 

energií, pomoc pri realizácii prípadných rozvodov a pod., 

ktoré by prenajímateľ alebo mestská časť Bratislava-



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

354 
 

Petržalka hradila z vlastných zdrojov. Uzatvorenie dodatku 

pre Jazdecký klub Slávia STU predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že športový areál v danej lokalite je dlhodobo 

užívaný a prevádzkovaný nájomcom, je prínosom pre život 

obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-

Petržalka a jeho zveľadením a modernizáciou dôjde 

k skvalitneniu ponúkaných služieb. 

koniec poznámky) 

 

BOD 38  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5194/1, PRE 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE UM A PRE 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE CYKLOKOALÍCIA SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 38.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č.  5194/1, pre občianske združenie… neviem, 

č to je… UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia  so 

sídlom v Bratislave.  
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Tu poprosím úvodné slovo.     

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Áno, jedná sa o dve parcely, vlastne tak, ako je to 

definované v materiáli, o celkovej výmere 

tisícpäťstopäťdesiatpäť metro štvorcových. Pričom tá prvá 

parcela… teda jednu parcelu rozdeľuje na dve časti. Tá jedna 

časť o výmere päťstodeväťdesiatsedem metrov štvorcových bude 

pre električku E3, ktorá vlastne súvisí s kultúrnym 

prostriedkom, ktorá je na umiestnenie a prevádzkovanie 

kultúrneho centra a tá druhá časť je vlastne pre 

Cyklokoalíciu na umiestnenie a prevádzkovanie komunitnej 

cyklodielne, cyklokuchyňa. Obe sa nachádzajú vlastne na 

Tyršovom nábreží, v dolnej časti parkoviska, tak ako bol ten 

materiál predkladaný pred chvíľou. Pričom sú tam takisto dve 

alternatívy. Pričom my odporúčame alternatívu jeden, teda 

jedno euro za rok, za celý predmet nájmu.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, v prvej časti nájom pozemku v katastrálnom území 
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Petržalka občianskemu združeniu UM v alternatíve jedna, čiže 

jedno euro za rok za celý predmet nájmu, s podmienkami ako 

sú uvedené. A v druhej časti nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Petržalka pre občianske združenie 

Cyklokoalícia v alternatíve jedna, jedno euro za rok za celý 

predmet nájmu, s podmienkami ako máte uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

4 poslanci, prítomných: 34. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a pre 

občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 907/2021 
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zo dňa 24.06.2021 

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: 

1. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5194/1 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 597 m², občianskemu združeniu UM so sídlom 

Amurská 54 v Bratislave, IČO 50040855, za účelom umiestnenia 

a prevádzkovania malého kultúrneho centra vo vyradenom vozni 

električky T3 – kultúrnom prostriedku na Tyršovom nábreží v 

Bratislave, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné 1,00 

Eur/rok/za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5194/1 v k. ú. Petržalka pre občianske združenie UM, Amurská 

54, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
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predpisov z dôvodu, že umiestnenie a prevádzkovanie malého 

kultúrneho centra vo vyradenom vozni električky na Tyršovom 

nábreží v Bratislave je naplnením ideového zámeru hlavného 

mesta SR Bratislavy podporovať činnosť a udržateľnosť 

kultúrnych a umeleckých centier a klubov, ktoré realizujú 

celoročnú činnosť a vytvárajú kultúrny život v hlavnom meste 

SR Bratislave. T3 – kultúrny prostriedok je dôležitou 

súčasťou bratislavskej umeleckej scény s medzinárodným 

presahom, vzhľadom na neziskový charakter a vysokú pridanú 

hodnotu, premyslenú dramaturgiu a potrebu adekvátnej ponuky 

kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Žiadateľ môže 

uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, 

ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným 

úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5194/1 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 756 m², občianskemu združeniu 

Cyklokoalícia so sídlom Partizánska 7162/2 v Bratislave, IČO 

31800394, za účelom umiestnenia a prevádzkovania komunitnej 

dielne Cyklokuchyňa na Tyršovom nábreží v Bratislave, na 

dobu určitú 5 rokov, za nájomné 1,00 Eur/rok/za celý predmet 

nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
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mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5194/1 v k. ú. Petržalka pre občianske združenie 

Cyklokoalícia, Partizánska 7162/2, Bratislava, predkladáme 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že umiestnenie 

kontajnerov na prevádzkovanie cykloslužieb na Tyršovom 

nábreží v Bratislave inicioval Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy v rámci projektu revitalizácie priľahlého 

priestoru, pričom nové rozmiestnenie mobiliáru vychádza z 

návrhu mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný 

inštitút Bratislavy, ako aj z toho, že budúci nájomca už mal 

v danej lokalite predchádzajúcu zmluvu o nájme. Nájomca je 

občianskym združením, ktoré dlhodobo v lokalite ponúka svoje 

služby pre všetkých obyvateľov do veľkej miery bezplatne, 

prispieva k šíreniu osvety o vhodnosti cyklodopravy pre 

hlavné mesto SR Bratislavu a životné prostredie, poskytuje 

bezplatné služby bike sharingu, ktorých jedinou podmienkou 

je absolvovanie bezplatného školenia, a organizuje kultúrne 

akcie s voľným vstupom pre verejnosť. Občianske združenie 

Cyklokoalícia je aktívnym členom občianskej spoločnosti v 

hlavnom meste SR Bratislave. Svojím pôsobením v lokalite 

občianske združenie Cyklokoalícia skvalitňovala a bude 

skvalitňovať verejný priestor a prispievať k propagácii 

zdieľanej ekonomiky. V mnohých ohľadoch tak pomáha napĺňať 

strategické ciele hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ 

môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej 

zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred 
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stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

BOD 39  NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 381/2020 ZO DŇA 30. 01. 2020, KTORÝM 

BOL SCHVÁLENÝ AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA NÁJOM ČASTI POZEMKOV V K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 21818/1, PARC. Č. 21817, PARC. 

Č. 21844/2 A PARC. Č. 21844/54, 

SPOLOČNOSTI SMART CITY CENTRE S.R.O., SO 

SÍDLOM BRATISLAVE  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 39.  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, 

ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. 

č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti 

Smart City Centre s.r.o., so sídlom  Bratislave.  

Toto je tiež bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. Nech sa páči.    
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Prosím návrhovú komisiu.      

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 381/2020 

zo dňa 30. 01. 2020, tak  ako je to uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 29 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

5 poslanci, prítomných: 34. Ďakujem.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, ktorým 

bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, 
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parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City 

Centre s. r. o., so sídlom Bratislave 

Uznesenie 908/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo 

dňa 30. 10. 2020 takto: 

pôvodné znenie textu:  

„nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ 

KN parc. č. 21818/1 – ostatné plochy vo výmere 424 m², parc. 

č. 21817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m², 

parc. č. 21844/2 – ostatné plochy vo výmere 1 238 m², za 

účelom zabezpečenia prístupu počas stavebných prác k 

pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a následnej rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch, a pozemku parc. č. 21844/54 

– ostatné plochy vo výmere 495 m², za účelom užívania pozemku 

ako zariadenie staveniska (manipulačného priestoru) a 

následnej rekonštrukcie komunikácií a spevnených plôch, v 

súvislosti s realizáciou stavby „Polyfunkčný areál 

Prievozská – Nové Apollo“, spoločnosti Smart City Centre s. 
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r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, v Bratislave, IČO 50295365, 

za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere 2 002 m² predstavuje ročne sumu 60 

060,00 Eur, 

2. 182,50 Eur/rok/m² za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere 495 m² predstavuje ročne sumu 90 337,50 

Eur, 

3. 19,00 Eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri 

výmere 2 497 m² predstavuje ročne sumu 47 443,00 Eur,“, 

sa nahrádza nasledovným znením textu: 

„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 pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ KN: 

- parc. č. 21818/1 – ostatné plochy vo výmere 471 m², parc. 

č. 21817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m², za 

účelom zabezpečenia prístupu počas stavebných prác k 

pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a následnej rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch, 
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- parc. č. 21844/2 – ostatné plochy vo výmere 1 238 m², za 

účelom zabezpečenia prístupu počas stavebných prác k 

pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a následnej rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch, a vo výmere 675 m², za účelom 

rekonštrukcie komunikácií a spevnených plôch, 

- pozemku parc. č. 21844/54 – ostatné plochy vo výmere 495 

m², za účelom užívania pozemku ako zariadenie staveniska 

(manipulačného priestoru) a následnej rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch a vo výmere 152 m², za účelom 

rekonštrukcie komunikácií a spevnených plôch, v súvislosti 

s realizáciou stavby „Polyfunkčný areál Prievozská – Nové 

Apollo“, spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom 

Mlynské Nivy 16, v Bratislave, IČO 50295365, za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

dodatku č. 08-83-0060-20-01 k zmluve o nájme pozemku č. 08-

83-0060-20-00 do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere 2 876 m² predstavuje ročne sumu 86 

280,00 Eur, 

2. 182,50 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

dodatku č. 08-83-0060-20-01 k zmluve o nájme pozemku č. 08-

83-0060-20-00 do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere 495 m² predstavuje ročne sumu 90 337,50 

Eur, 

3. 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
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kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri 

výmere 3 371 m² predstavuje ročne sumu 64 049,00 Eur, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 08-83-0060-20-01 k zmluve o nájme pozemku č. 08-

83-0060-20-00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude 

v tejto lehote nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

Návrh na zmenu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, 

ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 

21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti 

Smart City Centre s. r. o., 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 

nájomca požiadal o rozšírenie predmetu nájmu dohodnutého 

zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0060-20-00 zo dňa 28. 02. 

2020 formou dodatku č. 08-83-0060-20-01 k nájomnej zmluve, 

ktorým sa rozšíri predmet nájmu: 

- parc. č. 21818/1 o výmeru 47 m², za účelom zabezpečenia 

prístupu počas stavebných prác k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa a následnej rekonštrukcie komunikácií a spevnených 

plôch, 
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- parc. č. 21844/2 o výmeru 675 m², za účelom rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch, 

- parc. č. 21844/54 o výmeru 152 m², za účelom rekonštrukcie 

komunikácií a spevnených plôch, pričom výmera 495 m², za 

účelom zriadenia zariadenia staveniska, zostane naďalej 

nezmenená, z dôvodu, že v súvislosti s vydanými stavebnými 

povoleniami na stavby a postupom prác na projekte 

„Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo“ prišlo k potrebe 

rozšírenia predmetu nájmu. 

koniec poznámky) 

 

BOD 40  NÁVRH NA ODŇATIE SPRÁVY POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 

17377/9 A PARC. Č. 17377/11, CENTRU 

VOĽNÉHO ČASU A SCHVÁLENIE PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 

17377/9 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – 

RAČA 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 40.  

Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru voľného 
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času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 

č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – Rača.  

Tu, prosím, úvodné slovo.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Áno. Takže jedná sa o odzverenie vlastne pozemkov, 

ktoré sú súčasťou areálu centra voľného času na Hliníckej 

ulici v Rači. Celý ten areál sa dá rozdeliť na dve časti. 

Časť A a časť B.  Časť B je vlastne lesík, ktorý je 

v súčasnosti zanedbaný. Centrum voľného času nemá 

prostriedky, aby sa oň staralo. Preto dôjde k jeho odzvereniu 

a následne bude prenajatý v tomto materiáli mestskej časti 

Rača. Plánuje celý ten lesík revitalizovať a sprístupniť ho 

verejnosti odstránením plota. Vlastne tam je alternatíva 

jedna, euro za celý predmet nájmu, ktorý odporúča sekcia 

správy nehnuteľností. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán starosta Drotován, máte slovo.      

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava - Rača:  

Dobrý deň. Ja by som chcel teda poprosiť o podporu tohto 

materiálu. Riešime to už dva roky. Sú tam nejaké termíny 
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a tiež by som chcel poprosiť, aby tie termíny aj zo strany 

CVČ aj teda mesta boli prípadne aj rýchlejšie, lebo my sme 

chceli ten plot, to predeľovanie, riešiť a teda aj rozviť 

ten parčík už v lete. Kebyže sa tam dodržia všetky tie 

termíny, ktoré sú dané, tak by to v podstate trvalo pol roka 

a zase by bola zima. Takže keby sa dalo, tak to odzverenie 

aj podpis cévéčé, tak z našej strany nie je problém to 

zabezpečiť. A ešte by sme chceli poprosiť. Tam jedna časť 

plotu má byť riešená cévéčé. Oni nemajú na to financie, že 

by sa dohodol nejaký spoločný postup. Že buď by sa spravil 

jednotný plot alebo niečo podobné. Takže bude to v prospech 

obyvateľov. Ďakujem za podporu.       

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani námestníčka Zaťovičová, nech sa páči.     

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Ďakujem  veľmi pekne za slovo. Áno, ja môžem iba 

potvrdiť slová pána starostu. Rieši sa to už dlhšie. Tento 

plán bol a ja touto cestou aj chcem vyvolať nejaké stretnutie 

s pánom Drotovánom. Už zisťujem telefónne číslo, že sa 

skontaktujeme a doriešime práve aj toto oplotenie, ktoré 

bude aj parčík, aj športovisko CVČ, a ten parčík, ktorý 

dostanú mestská časť. Takže čím skôr to dáme do kopy.     
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ukončujem diskusiu k tomuto bodu a prosím návrhovú 

komisiu.      

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje v časti jedna odňatie nehnuteľného 

majetku v katastrálnom území Rača zo správy rozpočtovej 

organizácie Centrum voľného času Hlinická 3, s podmienkami 

ako sú uvedené, a v časti dva ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom novovytvoreného pozemku mestskej časti 

Bratislava Rača v alternatíve jedna, jedno euro za rok, za 

celý predmet nájmu, s podmienkami  ako sú uvedené 

v materiáli.  

Môžeme o tom hlasovať.      

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 

1 poslanec, prítomných: 34.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11 Centru voľného 

času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 

č. 17377/9 mestskej časti Bratislava-Rača 

Uznesenie 909/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

1. Odňatie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

podľa § 6 ods. 1 písm. b) bod 1 všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 

Bratislavy zo správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného 

času, Hlinícka 3, Bratislava, IČO 31810519, novovytvorených 

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 17377/9 – ostatné plochy 

vo výmere vo výmere 1 194 m² a parc. č. 17377/11 – ostatné 

plochy vo výmere 402 m², vzniknutých podľa GP č. 385/2021 

oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/3, LV č. 

5763, k. ú. Rača, 

s podmienkou: 
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Protokol o odňatí správy bude Centrom voľného času podpísaný 

do 100 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že protokol o odňatí 

správy v tejto lehote nebude Centrom voľného času podpísaný, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. 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 

novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/9 – 

ostatné plochy vo výmere vo výmere 1 194 m², vzniknutého 

podľa GP č. 385/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 17377/3, LV č. 5763, k. ú. Rača, mestskej časti 

Bratislava- Rača, Kubačova 21 v Bratislave, IČO 00304557, za 

účelom revitalizácie – ošetrenia drevín, odstránenia 

inváznych druhov rastlín, doplnenia zelene, výsevu lúčneho 

typu trávnika a udržiavania predmetu nájmu a užívania širokou 

verejnosťou ako park/oddychová zóna, za nájomné v sume 1,00 

Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od dňa 

účinnosti protokolu o odňatí správy podľa bodu 1 tohto 

uznesenia. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu novovytvoreného pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 17377/9 – ostatné plochy vo výmere vo výmere 

1 194 m², vzniknutého podľa GP č. 385/2021 oddelením od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/3, LV č. 5763, k. ú. 

Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
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písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 

z dôvodu plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, 

ktorou je aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a 

o potreby obyvateľov tejto mestskej časti. 

koniec poznámky) 

 

BOD 41  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, K. 

Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 222 A PARC. Č. 

351, ŠPORTOVÉMU KLUBU MEDVEDICA, SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE  

   

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 41.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu 

MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave.   

K tomu poprosím úvodné slovo.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  
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Áno, vlastne  jedná sa o nájom dvoch pozemkov, ako je 

uvedené v materiáli. Celkový výmer je 115 m²  a účelom nájmu 

je vybudovanie zázemia pre (nezrozumiteľné) dráhu, ktorá je 

hneď v blízkosti. V tomto zázemí by mali mať hneď veci, čo 

sa týka zdravotnej ochrany, vodu, atď. To znamená, že je tam 

aj práca s mladými cyklistami. My sme nejak dlhšie hľadali 

to umiestnenie. Takže toto je na základe nejakej spolupráce 

naprieč oddeleniami a útvarmi magistrátu vytipované parcely, 

na ktorých sa vlastne umiestni to zázemie pre ten športový 

klub Medvedica, pričom sú tam opäť dve alternatívy. Tam my 

odporúčame tú alternatívu 100 eur za celý predmet nájmu.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Hlási sa pán riaditeľ Košťál. Ja chcem povedať, že sa 

hlási aj občan, pán Emil Cino, ktorému hneď potom dáme slovo. 

Takže nech sa páči, pán riaditeľ.    

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem za slovo. Ja by som chce l doplniť pána 

Bednárika. Jednak možno tú genézu toho celého. Andrej to už 

spomenul, že my sme sa snažili nájsť lokalitu pre to zázemie, 

keďže pam trek je veľmi vyhľadávaným športoviskom. Je 

potrebné, aby tam to zázemie bolo. Prvotná lokalita nebola 

v poriadku z hľadiska stromov a koreňových sústav, ktoré tam 

sú. Následne sa to po konzultáciách posunulo na časť 

parkoviska na Hanulovej ulici. Tam chcem ale povedať, že sme 

nedostali oficiálne vyjadrenie od mestskej časti. Ja som 
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komunikoval s pani Lehotskou z klubu Medvedica, ktorá ma 

informovala, že boli zopárkrát na mieste si to prejsť aj 

s úradníkmi z mestskej časti a bolo im to odsúhlasené, 

minimálne ústne. My sme preto pripravili tento materiál 

s tým, že došla včera informácia, že mestská časť má záujem 

tam budovať cyklotrasu, ktorá by mala viesť okolo alebo 

priamo cez tento kúsok parkoviska. Takže za mňa… sme nechceli 

sťahovať tento materiál, takže to ózetko si požiadalo. Bola 

snaha im čo najskôr vyhovieť, aby to zázemie tam mohli čo 

najskôr vybudovať s tým, že nová informácia to trocha mení, 

ale napriek tomu si myslíme, že ten projekt cyklotrasy nie 

je ešte tak ďaleko, aby buď nemohol byt nejaký spôsobom ešte 

upravený alebo, keďže sa jedná o kontajnery, nemohlo by byť 

identifikované mierne posunutie, alebo ešte nejaká iná 

lokalita v tomto území. Takže toto je ako keby na diskusiu 

pre poslancov, ale tá informácia o tom, že tam je nejaký 

ďalší projekt prišla až teraz. Neprišla ani oficiálne cez 

nejakú mestskú časť. Takže otázka pre pána starostu, že ako 

je to horúca vec, respektíve čo s tým, keďže úradníci 

z mestskej časti to tam odsúhlasili, ale nemáme to oficiálne 

na papieri.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou sa hlási pani poslankyňa Pätoprstá.      

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  
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De facto tá cyklotrasa tam už je. Je tam… si ju 

svojpomocne vybudovali, prechod medzi parkoviskom a tou 

cestou, ktorá je v podstate pešia zóna. Takže ono sa to ako 

cyklotrasa už využíva, len mestská časť to chce urobiť akoby 

oficiálne. Mňa to trošku mrzí. Samozrejme, že je to dobrá 

vec a chcela by som to podporiť, ale tá cyklotrasa sa už 

teraz využíva. Neviem si teraz predstaviť, že presne v tomto 

bode, v tom rohu, ak si pozriete tú mapku, kde sa vychádza 

z toho parkoviska na túto cestu, kde je vybudovaný aj ten 

prechod bezbariérový, tak presne na tomto mieste má byť tá 

stavba. Možno, keby bola zošikmená alebo nejak inak 

postavená, tak by tá cyklotrasa tam mohla byť. Takže mne je 

to ľúto, že sa budem musieť zdržať pri tomto bode, lebo nie 

je to dobrá poloha. Určite ich chcem podporiť, ale nejak to 

treba doriešiť.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ty si sa prihlásila ešte aj s riadnou, 

takže neviem teraz.     

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Ja som chcela poprosiť pána starostu, aby sa k tomu 

vyjadril.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, vyjadrí sa. Je v poradí. Teraz dávam slovo pánovi 

poslancovi Palkovičovi. Nech sa páči.     
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Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, my sme pôvodne alebo 

ja som pôvodne mal za to, aby bol tento bod stiahnutý, 

nakoľko je tam táto kolízna situácia v rámci tej cyklotrasy 

a myslel som, že pán riaditeľ magistrátu prinesie nové 

informácie, ktoré ja som ešte nemal. Všetko sú to z môjho 

pohľadu staré informácie. Skutočne tam dochádza ku kolízii. 

Kontajnery majú byť umiestnené priamo v ceste. Neviem teda 

koľkí z vás poznáte tú situáciu tam dôverne, ale fotky toho 

miesta sú úplne na konci toho materiálu, keď prejdete úplne 

na koniec, tak vidíte, ako to tam vyzerá. Situácia je tam 

taká, že je tam široký chodník, na ktorý sa chce napojiť 

projekt štvrtého okruhu cyklotrasy a preto je tento široký 

chodník s chodníkom, ktorý je pri materskej škole. Bohužiaľ, 

je to v priamej kolízii a tými kontajnermi sa úplne 

zaštupľuje koniec toho chodníka. Veľmi ťažko by sa to 

obchádzalo. Určite by sa kvôli tomu tie kontajnery museli 

posúvať. Čiže… Ja som inak fanúšik tohto občianskeho 

združenia a určite nemám nič proti ich aktivitám. Myslím si, 

že je to fajn. Lebo, bohužiaľ, toto miesto je veľmi 

nešťastné. Mrzí ma to, že si to nevšimol ani úrad na mestskej 

časti, ani magistrát. Bohužiaľ ani ja tento materiál nemôžem 

podporiť a prosím aj vás, aby sme ho teraz nepodporili a aby 

sme našli nejaké iné umiestnenie k tým kontajnerom, aby tam 

to ózetko mohlo fungovať. Ďakujem pekne.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán starosta Hrčka. Nech sa páči.    
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Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja na ten pam trek pravidelne chodím aj 

s deťmi. Priznám sa, že viem o tom a vzhľadom k tomu, že je 

to, tak ako bolo povedané, veľmi vyhľadávaná oblasť. Dovolím 

si tvrdiť, že je to jedno z najvyužívanejších športovísk 

v Petržalke. A samozrejme, aj keď som vedel, že Medvedica 

žiadala o nejaké priestory, tak som im povedal, že teoreticky 

nech skúsia požiadať aj mestskú časť, ktorá tam má kúsok 

školský areál, a teda že skúsime nájsť nejaký priestor. To, 

čo je na tom najviac mrzuté, že robia super prácu, snažia sa 

to zlepšiť v danej oblasti a narážajú na takéto problémy. Ja 

som tam bol. Mne až asi pred mesiacom povedali, že ten zámer 

toho položenia… na tie chodníky… Ja som teda celý čas myslel, 

že to bude položené na tráve. Oni mi tvrdili, že magistrát 

nesúhlasí s umiestnením na trávu, to čo tam bolo povedané, 

teda tie koreňové systémy a podobne. Chápem a akože na jednej 

strane nikto nie je za to, aby sa zaberala zeleň. My sme tam 

naozaj v situácii, že niekto za nás robí prácu vynikajúcim 

spôsobom a nájsť nejaké riešenie pre nich, aspoň dočasné. Ja 

neviem,  zaujatie verejného priestranstva, niečo. Proste dať 

im možnosť to tam čím skôr zrealizovať. Lebo každý, kto tam 

bol, vie, že celá tá oblasť proste trpí tým, že tam nie je 

žiadne vybavenie. Nie je tam voda, nie je tam servis. 

Častokrát, keď ste tam s deťmi hodinu - dve, tak nekúpite 

tam žiadny džús alebo vodu, proste hocijakú vec. Čiže musíte 

chodiť dosť ďaleko a nie je to zrovna šťastné.  Čiže na 

jednej strane rozumiem tejto výhrade, na druhej strane ak ja 

si dobre spomínam,  Medvedica o to žiadala šesť alebo deväť 

mesiacov dozadu. Ja viem, že v podmienkach obecných 

zastupiteľstiev, či už petržalského alebo mestského, to nie 

je dlhá doba. Ale asi by som navrhoval neviem akých spôsobom 
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vyriešiť to čím skôr. Priznám sa, že rozumiem tomu, že tam 

na konci je tá cyklotrasa, ani mi to samému nenapadlo, ale 

ona sa dá teoreticky tá cyklotrasa trochu presunúť okolo 

lesíka. Teraz, keď si pozriete tú poslednú fotku, tak tam je 

vcelku široký chodník, ktorý obchádza ten pam trek a ten 

chodník je tam z dvoch strán. Áno, ale zase by sme museli 

meniť možno samotnú projektovú dokumentáciu. Mňa by len 

zaujímalo, či vieme nejakým normálnym spôsobom čím skôr nájsť 

rýchle riešenie pre Medvedicu, lebo ja mám taký pocit, že my 

povieme, že tuto nie. Oni prídu s nejakým… že my si to vieme 

predstaviť a my im povieme, že ani tuto nie. Tak im povedzme, 

že kde je to dobré, nech si to môžu čím skôr urobiť. Naozaj, 

je to na úkor celej Petržalky a všetkých tých obyvateľov, 

ktorí tam chodia.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ja dám hneď slovo ďalším. Len sa obrátim na pána 

riaditeľa, či to nevieme dočasne vyriešiť zvláštnym 

užívaním, teraz iba na zamyslenie dávam.  

A teraz s faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. Nech sa 

páči.    

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Jano, ja ti rozumiem, že chceš presunúť alebo len niečo 

urobiť. Len tam ako sa dostanú potom tí cyklisti k tomu 

areálu, keď tam zastavíme tú cyklotrasu. Tá cyklotrasa je 

teraz normálna, funkčná. A my, kým vybudujeme nejakú inú, 

novú, obchádzajúcu, dokedy bude urobená? Alebo urobme to 
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naopak. Najprv urobme tú cyklotrasu a potom im dajme ten 

priestor. Ale my v podstate z polohy tej cyklotrasy ideme 

postaviť niečo, čo zabráni cyklistom jazdiť. Veď to je 

kontraproduktívne. Ako veď nikto im nechce brániť, ale to je 

posunutie stavby o… ja neviem, štyri metre, päť metrov? Tak, 

ako je to napísané? Keď to chcem posunúť o štyri alebo päť 

metrov, iná poloha, iné usporiadanie toho objektu, ktoré by 

umožnilo… Ja sa aj čudujem, že vôbec ich to samých nenapadlo. 

Veď oni chcú byť servisom pre cyklistov a budú im brániť 

v cyklotrase?    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Grendel s faktickou.    

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Neviem, prečo ma vypínate.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lebo máme také dohodnuté pravidlá. Píplo to. Nie je to 

počuť do online, ale my sme si tu dohodli už, že budeme 

dodržiavať tieto pravidlá. Samozrejme, môžeš sa prihlásiť 

potom neskôr. Ale na faktickú je minúta. Ďakujem pekne.  

Pán poslane Grendel máte slovo.    
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Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Len medzitým som stratil dvadsať sekúnd. 

Hoci som z inej mestskej časti, ja som sa tiež zaujímal 

o tento projekt. Prvýkrát ma požiadali o pomoc z tohto 

občianskeho združenia ešte v novembri minulého roka. Takže 

teraz máme koniec júna. Ak by to skončilo tak, že dobrú vec, 

a toto je dobrá vec, po toľkých mesiacoch rôznych 

doplňovačiek žiadostí, presúvania projektov zabijeme, tak 

trošku tým vysielame signál aj iným potencionálne aktívnym 

občianskym združeniam alebo iným zoskupeniam, ktoré mesiace 

sa o niečo uchádzajú, upravujú svoje projekty, splnia všetky 

možné požiadavky, doplnenie žiadosti a tak ďalej a na koniec 

to stroskotá. Nie je to šťastný vývoj. A hovorím, tým, že 

som aj sám sa okolo toho trošku angažoval, lebo som bol 

oslovený a požiadaný o pomoc, tak… no skrátka… nie je to moc 

dobré podľa mňa.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme hľadať riešenie.  

S faktickou ešte pán poslanec Palkovič a potom dám 

slovo pánovi starostovi a pánovi Košťálovi.    

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Aj na margo toho, čo povedal pán Grendel. Ja 

určite som fanúšik toho občianskeho združenia. Myslím si, že 

robí dobrú vec, čiže poďme hľadať riešenia ako by sa to dalo. 

A ešte možno k tomu, čo navrhoval pán Hrčka, že skúsiť nájsť 

nejaké alternatívne trasovanie. S tou projektovou 
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dokumentáciou sme pomerne ďaleko a nie som si teraz istý, či 

sme v štádiu znova niečo meniť, pretože aj tam to trvá 

extrémne dlho. A aj tá poloha cyklotrasy, ako priame 

pokračovanie toho chodníka, proste dáva zmysel. 

A zaštupľovať toto tými kontajnermi by bola fakt zbytočná 

komplikácia. Čiže ja si myslím, že v tom okolí sa určite 

nájde miesto. Ale teda toto umiestnenie nie je šťastné. Tak 

skúsme hľadať nejaké iné riešenie. Ďakujem.   

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem pekne.  

Pán starosta. Nech sa páči. Potom pán  Košťál.    

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Momentálne tam tá cyklotrasa nevedie, momentálne je tam 

normálne parkovisko. Z tej fotky poslednej je tam normálne 

vidieť boxy. Ako povedal pán Palkovič, ona by tam mala ústiť 

a ďalej pokračovať a prerábať sa. Čiže momentálne tam tá 

cyklotrasa nie je. Ale áno, presne pre to, že momentálne 

všetky tie projekty lúskam, tak ako som sľúbil práve jemu. 

A som veľmi rád a chcem, aby sa posunuli tie cyklotrasy, len 

mňa naozaj veľmi mrzí to, že to riešim už asi od prelomu 

roka. Je to šiesty, siedmy mesiac. Snažil som sa, aby proste 

cez Petržalku dali žiadosť. Tiež mi tu na úrade zamietli 

úradníci návrh, ktorý tiež tu dali nejakým spôsobom kvôli 

tomu, že tam nemali niektoré veci nakreslené ako si 

predstavovali. Len to je naozaj frustrujúce pre takéto 

občianske združenia a aktivistov, keď naozaj, doslova, robia 
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robotu za nás a ja neviem, akým spôsobom im proste pomôcť. 

Lebo chcem, aby to tam mali a je to naozaj potrebné.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím pána riaditeľa magistrátu.     

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ja by som chcel len reagovať, lebo bolo tu viacero vecí 

povedaných aj smerom k magistrátu a povedať, že my hneď ako 

sme identifikovali tú prvotnú lokalitu ako nevhodnú, sme 

našli nové riešenie. My sme si odkomunikovali s pani 

Lehotskou z občianskeho združenia Medvedica. Boli sme sa na 

to pozrieť. Dostali podporu z hľadiska toho, že aké žiadosti 

treba doplniť, aby sa to celé pohlo. Žiaľ nedostali sme 

žiadnu akože oficiálnu odpoveď od mestskej časti. A dostali 

sme informáciu od pani Lehotskej, že mestská časť s tým 

súhlasila na mieste toho činu, teda kde sa to má postaviť. 

Teda vidíte z nášho pohľadu, že keď aj Tomáš Palkovič 

povedal, že magistrát si niečo nevšimol, tak my sme si nemali 

čo všimnúť, lebo my sme pokračovali, postupovali naozaj podľa 

toho, ako sa má postupovať. Že sme si to dali na vyjadrenia 

aj mestskej časti, aj našim útvarom, a nikto nám neavizoval, 

že tam má byť nejaká cyklotrasa. Akože nie je naším cieľom 

zablokovať cyklotrasu. Hľadáme riešenie. Dneska… je tu aj 

občan, predpokladám, že je to zástupca práve tohto ózet, 

takže mohli by sme aj jeho vypočuť. Pre mňa je cieľom hľadať 

nejaký kompromis, že kde čo najskôr vieme umiestniť tieto 

kontajnery. Ale na stálo, aby to nebolo, že ich budeme 

presúvať. Ózet Medvedica tieto kontajnery ešte nemá zakúpené 
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dnes. A keď sme dnes odsúhlasili túto lokalitu, bude trvať 

niekoľko týždňov, respektíve mesiacov, než dôjde ku kúpe 

a umiestneniu tých kontajnerov. Takže je namieste otázka, či 

nenájsť nové miesto v tejto lokalite a schváliť najneskôr 

buď zabratie verejného priestoru dočasne a hlavne schváliť 

na septembrovom zastupiteľstve už finálnu lokalitu a bez 

toho, aby sme to posúvali nejakým spôsobom potom.  Chcel som 

to ale povedať, lebo aby to nevyzeralo, že Medvedica čaká 

viac ako rok na nejaký súhlas, že my sme sa tomu naozaj 

venovali. Komunikovali sme aj s nimi, aj s pánom Grendelom 

som viackrát komunikoval, s cieľom nájsť nejaké trvalé 

riešenie. Včera alebo predvčerom prišla informácia, že 

mestská časť tam chystá niečo, o čom sme my vôbec nič 

nevedeli. Ďakujem.      

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Palkovič.      

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Nechcem to nejako hrotiť, ale o tomto mali 

určite vedieť obidva úrady. Aj mestská časť, aj mesto má 

tento projekt v rozpočte, čiže také, že nevieme, že takýto 

nejaký projekt sa chystá… no, vieme.  AJ mestská časť, aj 

magistrát to určite vie. Nemalo sa takéto niečo stať, že ani 

mesto, ani mestská časť si to nevšimli. Museli si.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Áno, ďakujem. Ja kým dám slovo Igorovi Polakovičovi, 

dve veci. Pani Pätoprstá, iba raz sa dá prihlásiť. Takže ja 

ťa poprosím, keď chceš diskutovať, tak s faktickou na pána 

Polakoviča asi. A druhá vec je tá, čo pán Košťál povedal, 

čiže tá možnosť, že dočasne, kým to nevyriešime definitívne 

znova v zastupiteľstve, dá sa to riešiť tým inštitútom 

zvláštne užívanie. Lebo to by sme vedeli aj cez prázdniny 

potom takúto vec riešiť. Tak keď áno, tak sa črtá nejaké 

riešenie.  

Tak s faktickou pani Pätoprstá. Nech sa páči.    

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Ja som nemala hlavný príspevok. To sa zjavilo preto, že 

som si zrušila hlavný príspevok kvôli tomu, že som mala 

faktickú a potom som si ju zrušila a to mi vyhlásilo ako 

červenú. Čiže ja som ešte príspevok nemala diskusný. Čiže by 

som vás poprosila, aby ste mi ho udelili. Ďakujem.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, neviem. To nám celé generuje systém.  

Pán poslanec Polakovič, nech sa páči.     

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem len spýtať. Ak mi to 

ušlo, tak sa ospravedlňujem. Že kedy reálne tam môže, to asi 

na pána Cina, že kedy reálne tam Medvedica môže postaviť tie 

kontajnery a kedy reálne sa očakáva, že tam bude tá trasa. 
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A rýchlo som si zbehol  tú nájomnú zmluvu. Je na dobu 

neurčitú, s výpoveďou tri mesiace, čo nám tiež dáva, ak sa 

rozprávame o jednom roku - dvoch, tak nám to dáva nejakú 

flexibilitu, kedy proste vieme sa korektne dohodnúť zmluvu 

vypovedať a tie kontajnery presunúť. Ale, samozrejme, ak tá 

cyklotrasa má vzniknúť tento rok, tak je to bezpredmetné. Ja 

tiež chcem len vyjadriť podporu všetkým stranám, aby sme sa 

dohodli. Pretože to občianske združenie robí skvelú robotu. 

A rovnako chcem upozorniť, že tiež som sa  s tým v Lamači 

zapodieval, že majetkári zoznam parciel, ktoré neviem ako 

presne volajú, ktoré ako keby boli zablokované kvôli tomu, 

že tam má ísť cyklotrasa a tak ďalej. Čiže oni to majú 

v nejakom systéme. A keď niekto požiada o prenájom tej 

parcele, napríklad, tak rovno dopredu vedia, že tuná je 

nejaký zámer a nemusia sa ani len trápiť s celou prípravou 

tých vecí, lebo vedia, že je tam nejaký „redflek“ a proste 

do budúcna sa tam plánuje nejaký buď chodník alebo 

cyklotrasa. Tak toto je potom možno fajn používať naďalej. 

Ďakujem.   

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán starosta Hrčka.      

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Máš pravdu. Len ja napríklad som dostal ten pôvodný 

projekt. Ten pôvodný projekt nebol na hentom parkovisku, bol  

na zeleni.  A ja som  sa náhodou pred mesiacom stretol 

s nimi, keď sme sa bavili o nejakých veciach a povedali mi, 
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že na žiadosť bol presunutý. Čiže ja napríklad som to videl 

pred mesiacom. Pred mesiacom so dostal tú informáciu, keď 

som tam zhodou okolností bol a vraveli mi, že vlastne od 

začiatku to nie je táto lokalita. Ona sa zmenila, ja neviem 

či dvakrát alebo trikrát a… okej, ak sme na to nezareagovali, 

lebo ja som tam bol a som im povedal, že napriek tomu, že 

nie som nadšený zo zaberania parkovacích miest, za týmto 

účelom si to viem jednoznačne predstaviť. Ale moja chyba. 

Napriek tomu, že mám tieto projekty otvorené, tak som si 

neuvedomil, že tade ide cyklotrasa. Myslel som si, že ide 

vedľajškom. Čiže mrzí ma to.      

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Na mnohé veci bude asi reagovať pán Cino.  

Teraz pani Pätoprstá. Nech sa páči.     

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Ja tam vidím riešenie, že by sa dali tie kontajnery 

práve v tej časti napojenia tej cyklotrasy dvihnúť a tí 

cyklisti by išli popod. Len by to znamenalo zmenu toho 

projektu. Čiže ja by som bola rady, keby, neviem do akej 

miery im to súri, keby napríklad vedeli prepracovať to 

priestorové usporiadanie tých jednotlivých objektov, ktoré 

by mohli byť nad tou cyklotrasou. Lebo ona tam tá cyklotrasa, 

bohužiaľ, existuje, čiže ona tam je. Ja by som sa strašne 

rada vyhla nejakému konfliktu medzi obyvateľmi a proste bolo 

by to konfliktné riešenie. Čiže viem si predstaviť riešenie, 

že by sa ten kontajner nadvihol práve v tej časti prejazdu 
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tých cyklistov. Dalo by sa to vyriešiť. Ale je to zmena 

projektu.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riaditeľ, nech sa páči.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ja chcem iba zareagovať. Ja som dnes komunikoval s pani 

Lehotskou z tohto ózetka a navrhol som jej, a toto chcem 

zopakovať, že my naozaj sme schopní s mestskou časťou 

Petržalka si sadnúť a do konca júla identifikovať, to znamená 

do mesiaca, identifikovať finálne miesto v tejto lokalite, 

okolo tohto pam treku, kde umiestnime to zázemie, a budeme 

hľadať spôsob, ako to už v lete zlegalizovať cez nejaké 

zabratie verejného priestoru a následne v septembri si to 

schváliť na zastupiteľstve. Lebo ako teraz vymýšľať nejaké 

vyvýšené kontajnery na to, aby sa pod tým jazdilo na bicykli, 

môže to byť fajn, ale to je naozaj komplexný projekt, ktorý 

by to posunul o pol roka. Takže ja by som šiel naozaj do 

tohto riešenia, že treba na to nasadiť ľudí, aby sme tento 

mesiac identifikovali aj spolu s mestskou časťou, že tuná to 

bude, naozaj, že tam identifikujeme ten bod. Vieme sa 

dohodnúť aj s ózet Medvedica na tom, že si dajú tú žiadosť, 

teda im pomôžeme s tou žiadosťou, aby to šlo na to 

septembrové zastupiteľstvo. To je môj návrh riešenia.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne.  

Teraz, prosím, vyjadrite zdvihnutím ruky súhlas, aby 

mohol vystúpiť zástupca tohto združenia, pán Emil Cino.    

(Poznámka: Hlasovanie zdvihnutím ruky.) 

Takže nech sa páči, pán Cino. Máte slovo.     

Emil Cino, OZ Medvedica:   

Dobrý deň prajem. Moje meno je Emil Cino. Hovorím za 

športový klub Medvedica. No, bolo tu viackrát spomenuté, tá 

genéza, celý proces je, že sme takým horúcim zemiakom. My 

sme sa v podstate vyjadrili, že nám je v princípe takmer 

jedno, kde by ten objekt bol umiestnený. Hlavne, aby bol 

zázemím pre ten pam trek. A vlastne túto poslednú variantu 

sme dostali ponúknutú z magistrátu a nám sa teda pozdáva. 

Žiaľ, je tam tá cyklotrasa. Tu by som ešte zopakoval. Jedna 

pani poslankyňa spomínala, že tam budeme brániť nejakým 

cyklistom. Momentálne sú tam parkovacie miesta a ani ten 

samotný chodník žiadna cyklotrasa nie je. Ani tam nie je 

nijaké vodorovné značenie. Ani tam nie je zvislé značenie. 

Čiže baviť sa o tom, že tam budeme brániť nejakým cyklistom, 

je momentálne úplne bezpredmetné. Rozumiem, že preložiť tú 

trasu nie je úplne jednoduché z hľadiska projektovej 

dokumentácie. Ale možno na zamyslenie je potrebné spraviť 

jednu vec, že ako tam vyrástol ten pam trek, tak je celé to 

okolie vlastne prehustené, čo sme vlastne všetci samozrejme 

radi, lebo deti a mládež športujú. A neviem si ja vôbec 

predstaviť, že na tom existujúcom chodníku bude cyklotrasa, 

nejaká obrovská radiála, kde budú cyklisti jazdiť rýchlo. 
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Pretože je tam veľa peších, je tam veľa ľudí, ktorí jazdia 

na tom pam treku, ktorí používajú samotný chodník na vracanie 

sa naspäť na rampu. Pre ozrejmenie, trávim tam päť dní 

v týždni. Verím, že niektorí tam boli z vás. Čiže dajme tomu, 

že keď aj teraz my tam ten kontajner nedáme, toto máte ďalší 

problém, ktorý je treba riešiť, lebo spomeňme si na príklad 

River Parku, kde nejaká trasa bola vyznačená. Bol tam tiež 

zmiešaný pohyb cyklistov a peších a nakoniec tá trasa musela 

byť z bezpečnostných dôvodov zrušená. Ďalšou mojou otázkou 

je, že kedy naozaj v dohľadnej dobe tam tá trasa bude. 

Angažujem sa aj v cyklokoalíciách, čiže videl som zopár 

projektov, ktoré sa riešia desaťročia. Čiže to je moja 

otázka. Za nás jednoznačne vás žiadam, aby ste ten projekt 

podporili v tejto alternatíve ako je. Pán Hrčka tiež 

spomenul, že si tam nevie predstaviť iné miesto. Treba možno 

naozaj pouvažovať, či je tam tá cyklotrasa vhodne zvolená. 

A tiež pán Košťál spomenul, že riešime to my od septembra a…    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Cino, my sme vás vypli, lebo tri minúty. Ale teda 

skúste ešte záverečné dve vety, aby mohol pán Cina ešte 

povedať. Ešte ho pustite. Aby sme to mohli uzavrieť.   

Pán Cino, nech sa páči.         

Emil Cino, OZ Medvedica:  

Záverom by som iba povedal, že nie je riešením odsúvať 

to ďalej. Ja sa naozaj bojím, že kam to pôjde ďalej. Ide 

leto, aby sme sa naozaj posunuli niekam ďalej. My to chceme 
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naozaj spraviť a je tam treba to zázemie vybudovať. Ďakujem 

pekne.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou pán poslanec Palkovič. Nech sa páči.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Sekundu, ja sa ospravedlňujem. Ja si iba na sekundu 

zoberiem slovo. Ja tu počúvam celú tú diskusiu. Pán Cino, vy 

asi viete, lebo trošku tu bolo, že vy sa cítite ako horúci 

zemiak. Ale však mesto prispelo na budovanie tohto pam treku 

akou sumou? Stoštyridsaťtisíc eur? My tu nemusíme o tom 

hovoriť, že aké je to dobré, ako robia našu prácu. Veď to je 

všetko jasné. Práve preto mesto v grantových formách 

prispelo pam treku stoštyridsaťtisíc eur, preto nebol by som 

rád a nezdá sa mi to fér, keď niekto povie na magistrát, že 

vy si ma hádžete ako horúci zemiak. My sme umožnili vznik 

toho pam treku a myslíme si, že je to skvelá vec a veľa z nás 

tam bolo. A je to dôležité, že to tam je a naozaj reálne vám 

chceme pomôcť. Myslím, že s mojou kolegyňou ste sa stretli, 

viackrát ste s ňou hovorili. Nechcel by som, aby to vyznelo, 

že zlé mesto alebo mestská časť nechcú pomôcť pam treku. 

Lebo to tak nie je. Takže ak ja by som mohol za seba povedať 

svoj návrh, keď skončí tá diskusia, urobme čo navrhol šéf 

magistrátu, to do konca mesiaca júl, keď nie skorej, nájdime 

nejaké miesto tam, ktoré bude znesiteľné pre všetkých 
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a nejakým spôsobom to budeme vedieť zlegalizovať ešte pred 

septembrovým zastupiteľstvom. To si myslím, že je cesta. 

Takže za mňa iba toto. Dobre? Ďakujem pekne.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Trocha sa prehodilo poradie, ale pán Palkovič bol 

prihlásený. Nech sa páči.       

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. No, ak nám ide o dobrú vec, skúsme to 

nejakým konštruktívnym spôsobom vyriešiť. Podľa mňa teraz 

vytváranie nejakého obrazu, že krvilační cyklisti budú po 

nejakej radiále chodiť rýchlo,  nie je celkom fér. Ide práve 

o to, aby sa tam tí ľudia vedeli na tom bicykli dostať 

legálne a bezpečne. Prepája sa vlastne celý ten široký 

chodník popri pam treku a vlastne prepájame ľudí z Ovsišťa 

a vlastne na Námestie hraničiarov sa tam dostanú, legálne 

a pohodlne k pam treku. Takže prosím, nájdime nejaké iné 

umiestnenie v okolí pam treku a proste nejaké kompromisné 

riešenie. Len táto navrhovaná poloha fakt nie je šťastná. 

Bola by to veľká komplikácia pri realizácii toho projektu 

tej cyklotrasy. To je všetko. Ďakujem.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá.    

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  
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Ja vás chcem tiež poprosiť. Tam je reálna cyklotrasa 

pre ľudí, ktorí tam chodia na tie zadné športoviská. Čiže 

oni sa tam dopravujú z iných častí, lebo  tam nechcú ísť 

autami. Čiže oni si tam vybudovali aj taký prechod plynulý, 

však si to tam môžete pozrieť, že naozaj tí cyklisti to tam 

využívajú. Čiže buď nájdete nejaké riešenie, že im tam 

vybudujete nejakú náhradu, nejakú otočku alebo odbočku. Bolo 

by dobré od vás, keď dostanete tento projekt, keď sa to 

schváli, aby ste ich rešpektovali. Však samozrejme, všetci 

oceňujeme to. Ale na druhej strane my sme politici a našou 

úlohou je aby sa ľudia medzi sebou nepozabíjali. Takže to 

naozaj musíte rešpektovať, že nemôžeme hľadieť iba na vás, 

ale aj na tých obyvateľov, ktorí sa dopravujú do svojho 

zamestnania alebo na to iné športovisko. Čiže toto je ten 

problém, že by mohlo dôjsť ku konfliktu, keď to tam začnete 

stavať a naraz tam nejaký…       

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zase to bola iba minúta, Elena.  

Pán starosta Hrčka, nech sa páči.     

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ja len v rýchlosti. Samozrejme, podľa mňa je to, že to 

mesto to podporilo a určite je tu všeobecná zhoda. Prosím, 

ja naozaj si nemyslím, že je jeden – druhý zlý. Všetci chceme 

za jedno. Len aj ja mám, napríklad, xkrát proste predstavu 

a sľúbim, že niečo spravím a potom presne kvôli takýmto 

obdobným problémom to potom posúvam. Je to moja zodpovednosť 
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a potom sa niekedy musím postaviť, zrovna pred pána poslanca 

Palkoviča, ktorému ťažko vysvetľujem, prečo niektoré 

cyklotrasy stoja, pretože sa spolieham na to, že to vyrieši 

úrad svojím spôsobom. Nevyrieši, pokiaľ sa na to nepozriem 

a nedupnem. A to si viem nejak pred sebou zdôvodniť a jeho 

poprosiť, aby mi dal nový čas a novú šancu, aby som to proste 

urobil. Len voči takýmto aktivistom a voči takýmto 

občianskym združeniam mi to príde, že naozaj… Vidím, čo 

urobili, samozrejme, že za pomoci mesta, za pomoci aj 

ďalších, župa do toho investovala a tak ďalej. Je 

frustrujúce, keď vidíte, koľko roboty tam spravili, ja som 

na to chodil ešte keď som bol malý a ani zlomok toho tam 

nebolo, čo je dneska. A proste ako im pomôcť a čím skôr im 

umožniť zlepšiť celý ten priestor, ktorý tam tvoria.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to riešenie hľadáme.  

Ja ešte dám slovo pánovi Grendelovi, ale takisto ako na 

to pán poslanec Palkovič na to upozornil, tak nemá to byť na 

úkor tej plánovanej cyklotrasy. Veď to ide ako proti sebe. 

Mňa to tiež prekvapilo táto požiadavka.  

Nech sa páči, pán Grendel.     

Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť ešte pána Cina 

o zhovievavosť, lebo sme v osobitnom zreteli. Osobitný 

zreteľ si vyžaduje podporu dvadsaťsedem poslancov a z tej 
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diskusie je zjavné, že by to bolo ohrozené a tým pádom by 

sme tú žiadosť zabili. Čiže je rozumnejšie vypočuť si, čo 

hovoril pán riaditeľ magistrátu a pokúsiť sa teda ešte získať 

ten mesiac na to, aby sa našlo vhodné riešenie a neriskovať 

to, že dnešným hlasovaním túto žiadosť zabijeme. To by bola 

väčšia škoda ako počkať ešte ten mesiac alebo dva.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne.  

Pán riaditeľ Košťál.     

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ja chcem nadviazať na pána Grendela. Teda presne, že… 

Vnímam to tak, že dneska tu nie je dostatočná podpora na to, 

aby osobitný zreteľ prešiel. Na to treba dvadsaťsedem 

poslancov a poslankýň. Takže ja by som chcel aj pánovi Cinovi 

povedať, že ten môj návrh platí. Teraz sťahujem tento 

materiál a dáme si najbližší… sa mu ozveme zajtra a ja teda 

osobne ručím, že sa to udeje v priebehu mesiaca júl. A spolu 

s mestskou časťou nájdeme takú lokalitu, respektíve také 

miesto v tejto lokalite, ktorá už nebude spochybniteľná zo 

žiadneho pripravovaného projektu alebo z nejakého iného 

dôvodu. Dobre? Takže toľko za mňa. Takže tento bod sa 

sťahuje. V septembri ho predložíme definitívne potom na 

schválenie.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Áno a je nás tu viac k dispozícii na hľadanie toho 

riešenia. Na rýchle hľadanie. Takže tým pádom ani nemusím 

žiadať návrhovú komisiu. Áno.  

Takže tento bod je stiahnutý.  

VYSTÚPENIE OBČANOV 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A keďže je 16:02 hod, máme prihlásených dvoch občanov, 

tak ideme ďalej. Ďakujem veľmi pekne.  

Prvým prihláseným občanom je pán Jozef Matúšek.  Prosím 

vyjadrite sa k tomu. Nie? Bez vyjadrenia?  

Tak nech sa páči, pán Matúšek. Máte slovo.    

Občan Jozef Matúšek:  

Dobrý deň. Počujeme sa?    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, je to v priadku.    

Občan Jozef Matúšek:  

Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že môžem 

svojím vyjadrením k udalosti, ktorá mi bola oznámená 

dvadsiateho druhého v utorok… že som dal žiadosť 
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o stretnutie tretieho piaty dvetisícdvadsaťjedna. Pán 

primátor pri online prenose s poslancami sľúbil, že toto 

stretnutie medzi starostom, spoločnosťou Zelenka 

a občianskym združením, ktoré zastupujem ja ako predseda, sa 

uskutoční v júni. Žiaľ, včera som to… nejako nevedel som to 

stráviť. Bol som sklamaný. Dúfam, že už  v auguste avizované 

stretnutie, sa už ozaj zrealizuje. Som z toho nielen 

sklamaný, ale aj smutný, alebo to sú neodkladné veci. 

Pripomínam, že sa jedná o verejné priestranstvo a fakticky 

o petičné uznesenie šesť deväť dva z roku dvetisícosemnásť 

zo siedmeho, ôsmeho decembra. A keďže mám takúto možnosť 

vyjadriť sa pred poslancami, tak žiadam grémium alebo žiadam 

radu primátora. V štyroch takých bodoch žiadam reguláciu 

územného plánu zóny Palkovičova a Líščie Nivy, a potom 

ďalšiu zónu, trhovisko Miletičovu. Samozrejme, že 

potrebujeme jednoducho, aj vám to ukážem na kameru, že takéto 

územné hranice, ktoré tu sú, boli schválené mestským 

zastupiteľstvom Ružinov. A nerieši sa to len kvôli tomu, že 

kedysi skupina poslancov mestského zastupiteľstva zmenila 

funkčnosť tohto územia a je tam stále pretrvávajúci problém 

a nemá nikto záujem toto vyriešiť. Druhú vec, ktorú tu mám, 

je dokončiť Líščie Nivy, ako detské ihrisko hracími prvkami. 

Takisto ukážem. Máme odsúhlasené peniaze. Prosím pána 

primátora, keby bol taký dobrý, že nemáme tam vybavenie 

hracími prvkami na tých miestach neobsadených. Majetkári, tá 

komunikácia beží… ďakujem, ale nič nerieši. Tretia vec je 

revitalizácia parku výsadbou mohutných stromov, ktoré 

produkujú more kyslíku. Samozrejme, je to zastaralé. Sú to 

viac než storočné stromy, potrebujú presadenie. A po štvrté. 

Ukončiť patovú situáciu okolo verejného parkoviska. To 

verejné parkovisko, fakticky, aby ste videli, keď som 
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spomínal tú záležitosť. Toto je fakticky, tento kúsiček tuná 

je zmenený. To je občianska vybavenosť, stabilizované 

územie. To je výstrih z územného plánu a tuná máte prakticky 

zmenenú plochu toho parkoviska. Tento slíž, ktorý tu je 

a označuje zeleň, tak je iba z dvoch tretín a päťsto štvorcov 

a nie je zaevidovaný na katastri. Podotýkam, že máme 

úspešného inžiniera architekta Kaliského, ktorý bol…    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

My sme vás museli, pán Matušík, vypnúť, lebo už je tri 

minúty a dvadsať sekúnd.  

Ale ja len teda poviem. Neviem, či chce reagovať pán 

primátor. Ja teda komunikujem so zástupcami občanov ohľadom 

toho parkoviska.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Peťo Herceg sa k tomu hlási.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Hej, ja len, že k tomu nemá byť diskusia. Tak neviem.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Peťo Herceg, poprosím.     
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Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Ďakujem. Ja k tomu poviem len, že áno. Pozdravujem 

Jozefa Matušíka, spoluposlanca z Ružinova. Vznikol nový 

referát evidencie majetku pre parkovanie. Alebo teda vzniká. 

Čiže na tom rokovaní, ktoré sa má uskutočniť v auguste, sa 

tomu budeme venovať. A dali sme ešte preveriť a budeme hľadať 

v archívoch ďalšie podklady. Čiže nie je to z nášho pohľadu 

uzavretá vec a sme aj na tejto téme  toho parkoviska 

Palkovičova. Čiže som chcel dať aspoň takúto rýchlu 

informáciu.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme, pán Matušík.  

Ďalším prihláseným do diskusie je pán Igor Tarič.  

Máte slovo, nech sa páči.    

Občan Igor Tarič:  

Počujete ma?     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, počujeme. Nech sa páči.     

Občan Igor Tarič:  

Takže. Mám dve veci. Jedna sa týka dofinancovania mestskej 

polície mestom. Nakoľko teda proste ste určite počuli 
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z médií, že je dosť nízky záujem o robenie tejto práce. Tak 

chcem veľmi pekne poprosiť vedenie mesta, aby zafinancovalo 

mestskú políciu s tým, aby sa mojej generácii oplatilo tam 

pracovať, a teda aby boli občania viac chránení, pretože sám 

som mal šestnásteho šiesty menší problém v autobuse. No, 

a tým, že tam neboli žiadni mestskí policajti, ktorí sú 

sústredení po Starom Meste, tak som sa nemal na koho obrátiť. 

A chcel by som aj poprosiť, aby ste poprosili vodičov 

mestskej hromadnej dopravy, aby boli viacej všímavejší voči 

nespratníkom všelijakým, ktorí tam nastupujú do 

šesťdesiatpäťky napríklad druhej, ktorá ide napríklad 

z Bojnickej 15:58 hod a dôjde 16:23 hod na Rybničnú. Tam som 

mal problém medzi Šprincovým majerom a Rybničnou. To je jedna 

taká vec. A druhá taká vec. Chcel by som poprosiť poslancov, 

to môžu alebo nemusia urobiť. Že ak by  bolo teraz odvolacie 

konanie vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka a teraz je 

aj Jána napríklad, že aby im každému jednému dali po šesť 

červených ruží na ich hroby. V Gregorovciach je Martina 

pochovaná Kušnírová a zase v Štiavniku je pochovaný Ján 

Kuciak. Bolo by to také gesto, že v podstate celé mesto smúti 

za týmito dvoma mladými ľuďmi, ktorí prišli o život rukou 

krutého vraha  a v podstate týmto by dostal odpoveď senát 

Ruženy Szabovej na špecializovanom trestnom súde, ktorý chce 

všetko vidieť, len nie to, čo majú. Jednoducho robia tam 

oslobodzujúce rozsudky pána Kočnera a pani Zsuzsovej 

a podobne. A potom by som tam rád ešte jednu vec vyzdvihol, 

že pán Fico ako rozpráva, že nemá s touto vecou nič spoločné. 

Tak jasné, že keď zviazal ruky polícii, tak je jasné, že sa 

táto vražda musela stať. To je logické vyvrcholenie. A toto 

som napríklad upozornil na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v septembri 2013 a pán Hrčka mi toto neveril 
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a označil ma, že mám iba duševné problémy. Ja ho chcem týmto 

pozdravovať a zároveň mu zaželať všetko najlepšie k meninám, 

ktoré má dneska. Takže dúfam, že sa ku mne všetci pridáte, 

a že mu zaželáte všetko najlepšie. To je všetko. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pán Tarič za váš príspevok. Nikto ďalší nie je 

prihlásený za občanov, tak môžeme pokračovať v rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

 

BOD 42  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

NACHÁDZAJÚCICH SA V STAVBE SÚPIS. Č. 

4312 NA POZEMKU PARC. Č. 16948/29 A V 

STAVBE SÚPIS. Č. 4312 NA POZEMKU 

PARC. Č. 16948/26 A NÁJMU ČASTI 

POZEMKU PARC. Č. 16948/2 NA 

TECHNICKEJ 6 V BRATISLAVE, K. Ú. 

TRNÁVKA, PRE MOBILITA SERVIS, SPOL. S 

R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová,  I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 42, ak sa nemýlim. 
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Dobre. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa - nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v 

stavbe na Technickej 6 v Bratislave, katastrálne územie 

Trnávka, pre Mobilita servis, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, so sídlom v Bratislave.  

To bolo bez úvodného slova. Otváram diskusiu.  

Rovno prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom nebytových priestorov v katastrálnom území Trnávka pre 

spoločnosť Mobilita servis s podmienkami, ako máte uvedené 

v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

traja poslanci, prítomných: 32. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa 

v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a 

v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26, a nájmu 

časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, 

k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie 910/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 vo výmere podlahovej plochy 153,00 m², 

nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 16948/29, a nebytových priestorov vo výmere 

podlahovej plochy 347,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe 

súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/26, 

a nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 vo 

výmere 417,60 m² na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
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zapísané na LV č. 869, pre spoločnosť Mobilita servis, spol. 

s r.o., Technická 6, Bratislava 2 821 04, IČO 35693011, na 

výrobu, montáž a servis dopravného značenia, na dobu určitú 

odo dňa odovzdania predmetu nájmu do 31. 12. 2021, za 

nájomné: 

1. v sume 5 684,00 Eur ročne za nebytové priestory v stavbe 

súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 

v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

2. v sume 20 820,00 Eur ročne za nebytové priestory v stavbe 

súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26 na Technickej 6 

v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

3. v sume 6 319,40 Eur ročne za časť pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 16948/2 o výmere 417,60 m² na Technickej 6 v 

Bratislave, k. ú. Trnávka, spolu 38 502,40 Eur ročne za celý 

predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v 

stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a v stavbe 

súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26, a nájom časti 

pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, pre spoločnosť Mobilita servis, spol. s r.o., na 
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výrobu, montáž a servis dopravného značenia 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 spoločnosť 

Mobilita servis, spol. s r.o., vykonáva svoju podnikateľskú 

činnosť v areáli na Technickej 6 v Bratislave dlhodobo od 

roku 2003, a to pôvodne na základe zmluvy o podnájme č. 

4201009003 uzavretej so spoločnosťou Technické služby - 

stavby s.r.o., ako nájomcom a po ukončení zmluvy o podnájme 

č. 4201009003 uzavretej so spoločnosťou Technické služby - 

stavby s.r.o., ako nájomcom dňa 31. 12. 2010 bez právneho 

titulu, a vzhľadom na požiadavku hlavného mesta SR Bratislavy 

na vypratanie nehnuteľností v areáli na Technickej 6 v 

Bratislave užívaných spoločnosťou Mobilita servis, spol. s 

r.o., potrebuje zachovať chod svojej podnikateľskej 

činnosti, pokiaľ nedôjde k jej kompletnému presťahovaniu do 

nových priestorov, v opačnom prípade by okamžité vypratanie 

nehnuteľností v areáli na Technickej 6 v Bratislave užívaných 

spoločnosťou Mobilita servis, spol. s r.o., spôsobilo jej 

likvidáciu. 

koniec poznámky) 

 

BOD 43  NÁVRH NA ZVERENIE OBJEKTU A PRIĽAHLÝCH 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 1002, 1001/1 A 1001/2, MATERSKÁ ŠKOLA 

ŠALVIOVÁ 5, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-RUŽINOV 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 43: Návrh na zverenie objektu 

a priľahlých pozemkov v katastrálnom území Ružinov, Materská 

škola, Šalviová 5, do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 

A prosím pána Lenča, návrhová komisia, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Ružinov do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov s podmienkami, ako sú uvedené 

v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

traja poslanci, prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, parc. č. 1001/1 a parc. č. 

1001/2, Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

Uznesenie 911/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie nehnuteľností v k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 

864, častí pozemkov tvoriace areál Materskej školy Šalviová 

5, registra „C“ KN, parc. č. 1001/2 – ostatná plocha vo 

výmere 6 945 m², LV č. 1201, parc. č. 1001/1 – ostatná plocha 

vo výmere 4 708 m², bez založeného listu vlastníctva, a 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 1002 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 617 m², bez založeného listu vlastníctva, 

tvorených časťami pozemkov registra „E“ KN parc. č. 

15574/500, LV č. 8090, a parc. č. 15561/100, LV č. 7868, 

do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 

Bratislava, IČO 00603155, za účelom prevádzkovania 

nehnuteľností na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí; 

parcelné číslo, účtovné hodnoty a výmera pozemkov budú 

spresnené následne spracovaným geometrickým plánom, 

s podmienkami: 
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1. Nedôjde k predaju alebo bez súhlasu hlavného mesta SR 

Bratislavy k prenájmu nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane 

nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov podpísaný po vypracovaní 

geometrického plánu do 150 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak 

toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

BOD 44  NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. Č. 

5503/1, JELŠOVÁ ULICA, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 43 (poznámka: ide o bod 44): Návrh na 

zverenie pozemku v katastrálnom území Vinohrady, Jelšová 

ulica, do správy mestskej časti Brastislava-Nové Mesto. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 
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Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie pozemkov v katastrálnom 

území Vinohrady do správy mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto za podmienok, ktoré sú uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

3 poslanci, prítomných: 33. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 

parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

Uznesenie 912/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie pozemku registra „C“ KN v k. 

ú. Vinohrady, parc. č. 5503/1 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 2 517 m², LV č. 3610, do správy mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, 

za účelom revitalizácie oddychovej zóny so športoviskom a 

komplexnej starostlivosti o vnútroblok nachádzajúci sa na 

tomto pozemku, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Nové Mesto prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedené účely, 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-Nové Mesto podpísaný do 100 dní odo dňa 
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schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto na seba preberá 

záväzok, že bude stavebné, rekonštrukčné práce 

a stavebné zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z 

vlastných finančných zdrojov alebo prostredníctvom dotácií 

zo štrukturálnych a environmentálnych fondov. 

koniec poznámky) 

 

BOD 45  NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 

ZNIEVSKA 26 A OSUSKÉHO 8, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 45: Návrh na zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do 

správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o uznesení, v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Petržalka tak, ako je uvedené 

v materiáli, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

siedmi poslanci, prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Uznesenie 913/2021 

zo dňa 24.06.2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. 

Petržalka, a to:  

- stavby so súpis. č. 3114 nachádzajúcej sa na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 2092 a pozemkov registra „C“ KN 

parc. č. 2091 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 027 

m², parc. č. 2092 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 

027 m², LV č. 1748, situovaných na Znievskej 26, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava, IČO 00603201, za účelom rekonštrukcie stavby a 

poskytovania služieb spojených s predprimárnym vzdelávaním, 

vyučovacím procesom alebo poskytovaním sociálnych služieb s 

možnosťou postúpenia práv tretím osobám, ktoré poskytujú 

predprimárne vzdelávanie, sociálne služby alebo služby 

spojené s vyučovacím procesom, 

- pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1183 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1 977 m² a parc. č. 1184 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 742 m², LV č. 1748, 

situovaných na Osuského 8, ktorá je vlastníkom stavby so 

súpis. č. 1643 situovanej na daných pozemkoch, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava, IČO 00603201, za účelom zosúladenia stavu 

užívania daných pozemkov so stavom vedeným v údajoch katastra 

nehnuteľností, 
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s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Petržalka prestane 

nehnuteľnosti užívať na uvedené účely, 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-Petržalka podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Petržalka na seba preberá 

záväzok, že nehnuteľnosti na Znievskej 26 zrekonštruuje, 

stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia realizuje z vlastných finančných zdrojov 

alebo prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 

environmentálnych fondov. 

5. Ak mestská časť Bratislava-Petržalka nezrealizuje projekt 

rekonštrukcie na Znievskej 26 v lehote do 31. 12. 2025, 

mestská časť Bratislava-Petržalka je povinná predmet 

zverenia v lehote do 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 46  NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUSOVCE, IRKUTSKÁ 

ULICA, PARC. Č.190/4 A NASL. DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

RUSOVCE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 46: Návrh na zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Rusovce, Irkutská ulica, do správy 

mestskej časti Brastislava-Rusovce. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Rusovce do správy mestskej časti 

Rusovce za podmienok, ako je uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

4 poslanci, prítomných: 33. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, 

Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do správy mestskej 

časti Bratislava-Rusovce 

Uznesenie 914/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. Rusovce, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 190/4 – ostatné plochy vo 

výmere 2 820 m², parc. č. 190/12 – ostatné plochy vo výmere 

3 m², parc. č. 190/13 – ostatné plochy vo výmere 3 m², parc. 

č. 190/14 – ostatné plochy vo výmere 58 m², zapísaných na LV 

č. 1, novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 190/22 

– ostatné plochy vo výmere 35 m², ktorý vznikol podľa GP č. 
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145/2020 zo dňa 08. 12. 2020, úradne overeného pod č. G1 

2631/2020 zo dňa 18. 12. 2020, a novovytvorených pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 190/7 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 251 m², parc. č. 190/8 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 4 m², parc. č. 190/9 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 5 m², parc. č. 190/10 – ostatné plochy 

vo výmere 27 m², parc. č. 190/11 – ostatné plochy vo výmere 

41 m², ktoré vznikli podľa GP č. 94/2020 zo dňa 10. 10. 2020, 

úradne overeného pod č. G1-2236/2020 zo dňa 05. 11. 2020, na 

ktorých je vybudovaná verejná zeleň, park a prístupová 

komunikácia v správe mestskej časti Bratislave-Rusovce, do 

správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 

Bratislava, IČO 00304611, za účelom realizácie projektu 

cezhraničnej spolupráce, ktorým dôjde k rekonštrukcii parku 

a k zosúladeniu stavu užívania so stavom zapísaným v údajoch 

katastra nehnuteľností, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Rusovce v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Rusovce prestane 

nehnuteľnosti užívať na uvedené účely, 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-Rusovce podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 
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4. Mestská časť Bratislava-Rusovce na seba preberá záväzok, 

že bude rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia predmetu 

zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, alebo 

prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 

environmentálnych fondov. 

5. Ak mestská časť Bratislava-Rusovce nezrealizuje projekt, 

na ktorý jej bol nehnuteľný majetok zverený, v lehote do 31. 

12. 2025, mestská časť Bratislava-Rusovce je povinná predmet 

zverenia v lehote do 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

BOD 47  SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VYKONANEJ 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 47: Správa o výsledku kontroly vykonanej 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Hlasujme o uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie správu o výsledku kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

2 poslanci, prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie 915/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 48  NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 

POLROK 2021 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 48: Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a jeho útvaru na druhý polrok 2021. 

Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na 

druhý polrok 2021. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

4 poslanci, prítomných: 32. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2021 

Uznesenie 916/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2021. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

421 
 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 49  METODIKA ZMIEN ÚZEMNÉHO PLÁNU V 

ZÁUJME BUDOVANIA PREDPOKLADOV NA 

ROZVOJ NÁJOMNÉHO BÝVANIA A 

ZVYŠOVANIE DOSTUPNOSTI BÝVANIA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 49: Metodika zmien územného plánu v záujme 

budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania 

a zvyšovanie dostupnosti bývania. 

Chcel byť pri tomto bode aj pán primátor, už som mu 

písala, ale nemáme tu uvedené, že úvodné slovo. Takže asi 

ste si ho nevyžiadali, ale otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Pán poslanec Buocik, nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno, dobrý deň. Ja som až v šoku, že sa nikto nehlási. 

Myslel som si, že to teda vytvorí trošku väčšiu debatu. Ale 

dobre, nejdem teda kolegov poslancov, ak teda sa 

neprihlásili, nejdem teda veľmi dlho obťažovať. 
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Krátke poznámky – dve, možno tri. Tá idea je správna 

a plne ju podporujem. Ja som na niekoľkých fórach aj v debate 

s pánom primátorom, aj na finančnej komisii, aj na osobitnom 

„zúme“ (ZOOM), ktorý k tomuto bol, dokonca aj na grémiu 

hovoril o tom, že teda ja mám z hľadiska toho právneho o tom 

nejaké pochybnosti. Možno sformulujem len dve a je to návrh 

na to, aby sa ten materiál prípadne ešte doplnil. 

Tá jedna zmena sa týka toho, že tu sa rozprávame iba 

o zmenách týkajúcich sa podielu bývania. To je jeden 

parameter, kde mám za to, že každý takýto materiál by mal 

byť komplexný a vôbec ako keby čokoľvek – čo upravuje práva 

a povinnosti iných – tak by mal byť komplexný. To znamená, 

že malo by sa to týkať aj iných funkcií ako bývania – určených 

v územnom pláne. 

A ten druhý moment je ten, ktorý sa týka toho, že keď 

bonifikujeme nejaké pozemky, tak by sme súčasne mali mať 

metodiku na to, keď znižujeme hodnotu nejakých pozemkov. 

Toto vyplýva - bez toho, aby som to nejako rozširoval – toto 

vyplýva z nejakej všeobecnej právnej teórie, že keď robíte 

jedno, musíte zadefinovať aj druhé. A ale aby som to naozaj 

teda celé skrátil… Vzhľadom k tomu, že ten režim bude 

dvojstupňový, že najskôr schválime metodiku a potom by sme 

mali ako zastupiteľstvo schvaľovať každú jednu osobitnú 

zmluvu, tak ja tento materiál podporím a budem sám zvedavý, 

že akú právnu polemiku a či vôbec to vytvorí. Pretože bez 

toho, aby sme to skúsili, tak sa teda nikdy nedozvieme, že 

či mesto uvažuje v tomto správne alebo nie. 

Možno len pre ostatných kolegov, ktorí sa neprihlásili, 

že ktorým to je teda všetko takto veľmi jasné. Je to úplne 
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že prelomová vec. Je to úplne že prelomová vec a možno by si 

to pýtalo trošku viacej záujmu v takto dôležitých a kľúčových 

veciach pre mesto a vôbec pre samosprávy na Slovensku.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem pekne. Táni, ja to preberiem. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Buocik. Ale viete, že boli dve 

stretnutia s poslancami, veľa sme to diskutovali aj s vami. 

Myslím, že ten záujem – naozaj nemôžeme vyčítať poslancom 

nezáujem. Pani starostka Čahojová sa o to výrazne zaujímala, 

mali sme viacej stretnutí. A myslím, že sme to akurát urobili 

celkom správne, že tá hlavná diskusia prebehla mimo tohto 

zastupiteľstva. 

Ale poďme, pozrite sa. Už sú tam prihlásení, však máme 

ešte tridsať bodov pred nami, tak poďme na to. 

Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

No nič, ja si nenechám ujsť túto nahrávku na smeč 

a poviem pánu Buocikovi, že ja osobne som sa zúčastnil na 

dvoch stretnutiach, ktoré trvali vyše dvoch hodín každé. My 

sme toto preberali zľava, sprava, zhora, zdola. A takže nie 

naozaj už tuto nemám ani otázky, ani chuť diskutovať. Rovnako 

tá diskusia bola sčasti aj na mestskej rade. Tak toto je len 
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vysvetlenie, prečo vlastne veľa z nás už ako keby tu 

diskutovať naozaj nemusí. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Aj ja som sa nechcel ozvať, ale pán Buocik ma 

vyslovene až provokoval k tomuto. Lebo mrzí ma, že pán Buocik 

si toto necháva na kamery, ale viete, pán Buocik, keď bola 

prvá prezentácia, tak nás tam bolo päť a pol a my sme – tí, 

čo sme tam boli – tak sme aj diskutovali, aj sme sa pýtali, 

aj sme dosť dlho o tom hovorili. A potom sme tu mali ešte aj 

Komisiu územného plánu a životného prostredia, aj tam sme 

o tom hovorili a tam sme mali aj členov komisie odborníkov, 

neposlancov. Máme k tomu akože dosť veľa materiálu a veľa 

písomných všelijakých vyjadrení. Takže priznám sa, že takéto 

hodnotenie celkom nie je fér, ale je to vaše právo a až sa 

divím, že ja som vás tam nevidel. Ale tak asi na kamery to 

je také lepšie povedať. Takže my sme sa toho zúčastnili aj 

sme dosť diskutovali. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Zase ja sa musím tuná zastať pána Buocika, že nemyslím 

si, že mu ide o kamery. Myslím, že mu ide o to, aby sa tá 

vec diskutovala na maximálnu možnú mieru. Akurát, že – 

myslím, že tentokrát tá vec bola naozaj vydiskutovaná. 

Pani, Štasselová. Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Áno, ja tiež musím reagovať, Jano, na teba, všetko 

najlepšie k meninám. Že naozaj nielen že dvakrát teda 

samostatne sme k tej metodike mali veľké stretnutia. Pri 

tvorbe koncepcie, kde sa načrtla tá metodika, sme mali k tomu 

asi tri stretnutia. Čiže toto je aj dôvod, asi prečo sa 

vlastne už neprihlasujú všetci poslanci. Súčasne boli 

získané ďalšie dva právne dokumenty, na základe ktorých je 

podložená táto metodika. 

A poslednú vec, čo som chcela povedať: Že naozaj akože 

otváram možnosť diskutovať o iniciatíve, aby sa k tomuto 

prijal samostatný zákon v parlamente. Akože toto by mohla 

byť aj tvoja iniciatíva, ak chceme do toho búšiť. Pretože ak 

by sme mali legislatívne rámce, tak sa cítime oveľa istejšie 

ako to, že teraz ideme do tohto pilotu, ktorý si uvedomujeme, 

že môže byť aj možno v niektorej fáze napadnutý. Ale to je 

život. A to nevieme si pomôcť ináč, ako to, že to… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Jenčík. 
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Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Pardon. Ďakujem pekne. 

No ja si myslím, že nemali by sme najskôr púšťať pilot 

a potom zisťovať alebo skúšať zmeniť zákon v parlamente. Asi 

by sme sa mali povenovať najprv tomu, ale dobre. Nejakú cestu 

ste si zvolili. 

Tiež si myslím, že kolega Buocik sa skôr počudoval, on 

nehodnotil žiadneho z poslancov. Ja mám z toho dojem len 

taký, že čakal väčšiu diskusiu a to je celé. Čiže stojím 

absolútne pri ňom v tomto. 

Ja som v podstate – mám tam veľa tých otázok. Ale 

v zásade asi jediné, čo ma naozaj zaujíma: Kto presne 

spolupracoval - alebo aké organizácie - na tvorbe tejto 

metodiky. Lebo sa mi dostáva do uší, že sú to nejaké vybrané 

dve spoločnosti, ktoré priamo komunikujú s úradom, a teda tá 

metodika je akoby obraz alebo tvorená niekde na dvoch 

stoloch. Ja som nezachytil žiadnu výzvu. Ak nejaká bola, 

tak, prosím, mi prepošlite nejaký link alebo niečo, že áno, 

bola výzva, mohlo sa zapojiť oveľa viacej buď developerov, 

alebo rôznych združení. Kadekto mohol prispieť do toho. Ja 

som zatiaľ nič také nezachytil. Možno sa mýlim. 

A tiež si myslím, že teraz v tomto momente by sme ešte 

mali teoreticky šancu urobiť takúto výzvu, lebo možno 

v skutočnosti sú organizácie alebo developerské spoločnosti, 

ktoré sú možno aj ďalej. Možno sú nadstavení tak, že možno 

ani nepotrebujú za odmenu nejakú zmenu územného plánu a 

previedli by sto bytov príklad len za to, že sa im zrýchli 

proces. A nemuseli by sme im dávať žiadne odmeny. Čiže ja by 
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som odporúčal - a možno, pán primátor, by ste si to mohli 

osvojiť a vyhodiť takúto výzvu. Nech všetci, čo sú na trhu, 

nech malí, strední, veľkí, nech sa zapoja, nech ponúknu. 

Lebo jediné, o čo nám ide v tomto prípade – získať čo najviac 

bytov. 

Čiže to je len taká polemika z mojej strany. Ale to by 

som chcel počuť teda, že ako to vznikalo tá metodika. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Na môj vkus ste teda akože si trošku 

zakonšpirovali. Také reči o nejakých dvoch stoloch, kde to 

vznikalo, to naozaj by sme si mohli odpustiť, aby sme to 

rozprávali na našich zastupiteľstvách. 

Je tu Jano Mazúr, ktorý úplne presne vysvetlí, ako táto 

metodika vznikala. Nech sa páči, máš slovo. 

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Metodika vznikala v spolupráci hlavne magistrátu 

a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Naozaj, na samotnej 

metodike nespolupracovali žiadni developeri. 

Ak ste spomínali nejakú výzvu, predpokladám, že ste 

smerovali asi k tomu, s kým sa bude ďalej spolupracovať 

v prípade zmien územného plánu. A skutočne tá metodika 
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predpokladá, že sa budú robiť výzvy. Je to tam vlastne aj 

presne uvedené. My dokonca zamýšľame, že v najbližších 

mesiacoch by takáto výzva vlastne bola adresovaná širokému 

spektru developerov, kde ktokoľvek vlastne naozaj môže 

prísť, kto sa kvalifikuje cez tie kritériá tam uvedené. Čiže 

asi neni na mieste hovoriť o tom, že s nejakými developermi 

sa tu úzko spolupracovalo na tvorbe tej metodiky. To sa, 

samozrejme, nie. Vyslovene metodika je dielom magistrátu 

a Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Takže toľko k tomu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Antalová. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja rovnako zareagujem na 

komentár poslanca Jenčíka. 

Metodika, ktorú teraz predkladáme, je interný dokument 

metodický, ktorý rovnako ako iné interné metodické dokumenty 

pripravujú odborné útvary magistrátu a rovnako vznikol aj 

tento dokument. Vznikol na základe schválenej koncepcie 

mestskej bytovej politiky, ktorú sme spoločne schválili 

jednohlasne vo februári 2021, kde je to jedna z priorít, ako 

pristupovať k zvyšovaniu bytového fondu mesta. Čiže, naozaj, 

je možné, že ste si to zmýlili tú spoluprácu s developermi 

s urbanistickou štúdiou nájomného bývania, kde sa, áno, 
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spolupracuje aj s developermi. Kde sa diskutuje s nimi, no 

a vlastne tam sa pripravujú prvé zmeny a doplnky. Ale toto 

je úplne iný materiál, ktorý nesúvisí s urbanistickou 

štúdiou a je pripravovaný len našimi internými odbornými 

zamestnancami. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Nájomné bývanie je určite téma, ktorá je potrebná a asi 

tá metodika bude potrebná. 

Ja by som sa však chcel ale opýtať, že či sa pracuje aj 

na metodike zmien územného plánu v záujme budovania hlavne 

infraštruktúry dopravy, verejnej dopravy, ciest, parkovísk 

a budovania škôl a škôlok. Pretože si myslím, že súčasný 

stav bývania bez ohľadu na absentujúce nájomné bývanie vysoko 

prekračuje dopravné kapacity, obchodné kapacity, 
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infraštruktúru, čo sa týka škôl a škôlok. A myslím, že toto 

by malo byť prvoradé pre rozvoj mesta a následne sa 

zapodieľať aj dôležitými vecami, ktoré sú bývanie. Pretože 

v súčasnosti počet rozostavaných bytov, projektov, ktoré sa 

v priebehu mesiacov, možno pár rokov dostavajú, tak sú 

v takom objeme, že tá infraštruktúra už momentálne je - by 

som povedal - veľmi, veľmi v pozadí. A to či už sú to nazvem 

to tie zdanlivo kedysi menšie mestské časti, ktoré ako 

Záhorská Bystrica, ktoré sa extrémne rozvíjajú z dôvodu 

schválených územných plánov. A zle sa myslelo alebo myslí na 

rozvoj zo strany územného plánu, rozvoj školských, 

predškolských zariadení a hlavne dopravy. 

Takže ja by som zaujímal, ja to teda som rád že teda, 

lebo nájomné bývanie potrebujeme. Ale či sa pracuje aj na 

metodike zmien územného plánu, na riešení dostupnosti alebo 

rozširovania a zlepšovania infraštruktúry. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím o reakciu Jána Mazúra. 

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy: 

Samozrejme, my vnímame, že v určitých momentoch vlastne 

aj zmeny územného plánu môžu viesť potom k tomu, že bude 

niekde vyvolaná potreba vlastne riešiť tieto ostatné 

funkcie, ktoré spomínate. Ale presne na tento účel vlastne 
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má slúžiť urbanistická štúdia, ktorá sa 

(poznámka:nezroumiteľné slová) a ku každej z tej zmien. Kde 

sa bude individuálne vyhodnocovať, aké potreby sú na danom 

území a určite budeme, samozrejme, trvať na tom, aby sa 

zapracovávali alebo sa saturovali existujúcou budúcou 

výstavbou. 

Takže tento moment toho overovania tam je a samotná 

metodika akoby nijako nevstupuje do toho, či dochádza akože 

k zvýšeniu alebo zníženiu tých potrieb. Vždycky sa to bude 

preverovať individuálne na úrovni tých samotných štúdií. 

Takže… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Buocik s faktickou. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Myslel som si, že budem už posledný, ale vidím, že to 

vyvolalo naozaj debatu. 

Ja k ostatným kolegom chcem povedať, že nemyslel som to 

ja v zlom. Myslel som to v tom zmysle, že to je tak naozaj 

prelomová komplexná téma, ktorá otvára také množstvo 

právnych otázok, že naozaj som predpokladal, že to vyvolá 

debatu aj na zastupiteľstve, nielen v tých komisiách. 

Ale súčasne – a nielen preto, že sa ma pán primátor 

zastal – chcem povedať, že napriek tomu teda, že v podstate 

ja som ako sólo poslanec, tak ten prístup magistrátu, 
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konkrétne pána Mazúra, ale aj pána primátora v tejto veci, 

bol veľmi dobrý. Pretože na čo som sa ja pýtal, teraz povahy 

toho, čomu sa ja profesne venujem, tak som sa na veľa vecí 

pýtal a veľmi veľa informácií som aj dostal. Niektoré ma 

uspokojili, niektoré nie. Ale chcem oceniť ten prístup, že 

naozaj som dostal množstvo odpovedí. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Teraz pán poslanec Jenčík, vy už ste mali príspevok 

k tejto téme. Myslím, že môžete iba s faktickou sa hlásiť, 

že? 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

No, mňa to odpojilo a ja som chcel faktickú v podstate. 

Ak môžem teda. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jasné, viete sa prihlásiť faktickou? 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

No len už nejde mi to, lebo tlačím a… 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Ak môžem, faktickou sa dá prihlásiť len počas diskusného 

príspevku. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Aha, teraz, dobre. Lebo mňa to odpojilo v tom momente, 

takže som sa snažil to nejak. Dobre. Môžem teda. Ďakujem 

pekne. 

Tvrdíte – žiadni developeri. No tak bola nejaká 

oficiálna konferencia v Bratislave – (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), viete. A bola konferencia oficiálna 

v Karltone (Carlton), kde sedeli za stolom spolu 

s magistrátom zástupcovia Korvínu (Corwin) a „Vaety“ (YIT), 

ktorí údajne tvrdili, že spolupracujú na metodike. Preto sa 

pýtam, či sú ešte nejakí iní a bola nejaká výzva, do ktorej 

sa aj tí iní mohli zapojiť, alebo je to len úzka spolupráca 

len s týmito dvomi? Nie je to, ja nefabulujem, nevymýšľam 

si. Dozvedel som sa, pýtam sa, chcem vedieť viac o tom. 

A ešte k tým výzvam: Keď budú postupné výzvy, nemožno 

urobiť jednu veľkú výzvu, aby sa prihlásili všetci naraz? 

Lebo postupné výzvy zase len pridávajú priestor na to, kto 

bude prvý, kedy aký balík sa spustí a podobne. To je presne 

aj v… no… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. Pán Mazúr. 
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Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy: 

Čo sa týka toho, že či bude jedna výzva alebo viacero, 

alebo nejaká veľká a tak ďalej, my nebudeme nijako limitovať 

ten počet developerov, ktorí sa pridajú. Jediná vec, ktorú 

riešime, aby sme mali nejaký tzv. „aptopgrejts“ (uzávierku), 

skrátka aby sme vedeli povedať, že teraz tá výzva niekde 

končí ku koncu roka, následne sa spustí znovu ďalšia v ďalšom 

roku. 

Čiže bude dostatok času sa prihlásiť. Nebude to 

obmedzené počtom ani to, že neplánujeme to nejako fokusovať 

na konkrétne lokality, aby sme niekoho prioritizovali. Čiže 

naozaj bude to otvorené komukoľvek. Ale aby to malo nejaký 

typ pružnosti prevádzkovej, no tak sa niekde sa zastaví ten 

čas, potom sa urobí druhé kolo, tretie kolo a tak ďalej. Ale 

je to niečo, čo by malo priebežne fungovať. Takže… 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

A ten Karlton (Carlton)? 

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy: 

Ten Karlton (Carlton), pokiaľ ja viem, bola normálna 

konferencia, kde teda vystupovali zástupcovia teda mesta. 

Čo sa týka vplyvu tých alebo nejakého akoby zdieľania 

skúseností viete, že bol si pred mesiacom nejaký typ debaty, 

kde bola vlastne debatovaná aj metodika zmien. My sme mali 

nejaké príklady prezentované „Vaety“ (YIT), čo sa týka toho, 
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ako funguje, podobný model spolupráce vo Fínsku. A to je asi 

akože ten typ vkladu, ktorý do toho bol. Ale táto metodika 

je absolútnym autorským dielom magistrátu a Metropolitného 

inštitútu. Čo sa deje, a to súvisí s tou prvou urbanistickou 

štúdiou, ale to je podľa mňa niečo, čo sa akože trochu pletie 

v tejto debate. Že metodika je niečo úplne iné ako konkrétna 

urbanistická štúdia, ktorá je v nejakom procese. A to je 

niečo úplne iné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že v poslednej dobe sa na dvoch 

konferenciách stretli zástupcovia mesta na jednom pódiu 

s developermi. A možno narážate aj na to, je to úplne 

normálna vec. My komunikujeme aj s inštitútom (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) úplného rozvoja, ktorý zastrešuje ako 

developerov. Je normálnym spôsobom, sa nebojíme ísť na jedno 

pódium s developermi na konferencii a povedať to, ako – 

myslím, že veľmi sebavedomo – ako vidíme my rozvoj mesta. 

A pokiaľ viem, naozaj prekladali sa nejaké fínske zmluvy 

z fínštiny, ktoré fungujú vo Fínsku oficiálne, štátom 

udobrené na podobné veci. Príklady možno odtiaľto je: „Vaety“ 

(YIT), Fínsko, ja neviem viac. 

Nech sa páči, faktická. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. No, ja len kvôli tomu, že nechali sa na 

tej konferencii počuť zrovna zástupcovia týchto dvoch 

spoločností, čo je „Korvín“ (Corwin) a „Vaety“ (YIT), 
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a tvrdili údajne, že sú spolutvorcami tejto metodiky. Čiže 

mňa to zaskočilo – zaskočila ma táto informácia a chcel som 

vedieť, či to teda je. Je to tak alebo nie je to tak. No na 

jednej strane poviete, že nie, je to čisto vaše dielo a na 

druhej strane je úplne normálne, že tvoríte a stretávate sa 

s developermi. Ja to nezazlievam. Tá cesta je v poriadku. 

Mne sa akože… Len jediný problém je to, keď sa zase len 

vyberajú niektorí developeri. Tak buď to robíme naozaj 

otvorene a so všetkými, alebo to budeme robiť sami a bez 

nich. A budeme im len oznamovať, čo sme sa rozhodli. Len mi 

to príde zase akoby sa vytváral priestor, že jedni môžu 

pristupovať do tej práce, druhí nie. 

Nechcem ani ďalej polemizovať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Korček. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, ja podporujem myšlienku, 

ktorá je v tejto metodike zmien územného plánu. Ale chcem 

vyjadriť taktiež určité obavy ako môj kolega, pán poslanec 

Buocik. 

Myslím si, že naozaj tento postup je - tak by som 

povedal – právne na hrane. Určite by bolo lepšie, keby mal 

určitý zákonný rámec. Čiže pripájam sa aj k tej výzve 
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k poslancom Národnej rady, aby teda takýto zákonný rámec sa 

pokúsili aj tejto metodike dať. 

A neviem, či to hovorila pani námestníčka alebo vy, 

pán, primátor, naozaj si už nepamätám… Niekto spomínal, že 

existujú k tejto metodike nejaké právne posúdenia, že je 

všetko v poriadku. Takže pokiaľ takéto právne posúdenia 

existujú, ja by som bol rád, keby ich aj poslanci dostali. 

Ja by som teda mal záujem a chcel by som si to preštudovať. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Určite poprosím, ak máte záujem, tak Ján 

Mazúr vám rád vysvetlí - tiež je právnik – vám vysvetlí 

všetko, čo sme v rámci právnej istoty urobili – tie práce na 

tejto metodike. Myslím, že tam je toho urobeného celkom dosť. 

Čiže, Janko, poprosím ťa, daj dokopy buď nejaký balík, alebo 

dajte si na to nejaký „zúm“ (ZOOM), hej? Myslím, že si budete 

rozumieť lepšie, vy právnici, akoby som ja tam niečo habkal. 

Dobre? 

Ďakujem pekne. OK. Ďakujem za diskusiu. 

Pán Buocik, podaril sa vám rozpútať nejaký typ diskusie, 

takže nebola to téma, ktorú by sme nediskutovali aj 

v zastupiteľstve. 

A poďme ďalej, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Metodiku zmien územného plánu v záujme budovania 

predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie 

dostupnosti bývania. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo spustené.) 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ja som za, ale odpojilo ma. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ja taktiež, ma odpojilo, som za. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Aj mňa odpojilo, tiež som za. Tak, že už to avizujem 

dlho. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: pani poslankyňa Poláčiková, páni poslanci Korček 

a Kunst hlasovali mimo hlasovacieho zariadenia „ZA“) 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Pardon, mňa tiež odpojilo, Martin Chren. 

Mužský hlas 

…Pardon, aj mňa odpojilo a vôbec to nejde nahodiť. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Nefunguje to. Vôbec, absolútne je to, nechcem povedať, 

čo… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Prepáčte, ja do toho vstúpim. Ja len zopakujem, ak 

chcete, aby sa opakovalo hlasovanie, tak musíte požiadať 

o opätovné hlasovanie a musí sa zastupiteľstvo k tomu 

vyjadriť. Týkajúc sa systému ako takého, tak kolegom to 

viacerým – alebo teda drvivej väčšine – ide. Čiže jediné, čo 

môžeme vo všeobecnosti povedať… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Urobiť prezenčné hlasovanie ešte raz, aby sa to nakoplo? 

Dobre, Tomáš? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Ešte raz, prepáč… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Urobme prezenčné hlasovanie. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Pokojne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás o prezenčné hlasovanie. Uvidíme, kto má 

nejaký problém. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Normálne po štvrtej tento softvér začína blbnúť. 

Je niekto, kto hlasoval a nemohol zahlasovať? 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Hlasy poslancov a poslankyne 

 Pán primátor, vôbec mi to nejde… 

 Ani mne… 

 Ani mne, ja som úplne vyhodená… To tu už rozprávam 

dvadsať minút, že mi to nejde. 

 Predtým mi hlasovať išlo a teraz to nejde… Ja som úplne… 

Teraz to nejde. A vôbec mi nefungujú heslá, prístuky, nič. 

Mgr. Art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Jediné, čo ide, čo v takejto situácii funguje, je znova 

reštartovať počítač… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Dobre, prepáč… Ja si dovolím… 

Mgr. Art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

…a bez reštartovania to moc nejde. Skúste tak potom. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 
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Ja som už reštartoval počítač sedemkrát za posledné dve 

hodiny a asi päťkrát som sa prihlasoval… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Dobre. Ja si dovolím zobrať slovo tým, že máme teda tu 

na starosti minimálne aspoň v rámci nášho oddelenia tento 

systém. 

Po ôsmich hodinách odpája z „vepenky“ (VPN), znova sa 

potrebujeme pripojiť tak, ako sme to hovorili na aprílovom, 

marcovom aj februárovom zastupiteľstve. Týkajúc sa 

základných nejakých problémov – my nemáme problém s tým 

systémom, čiže musí byť problém len s pripojením. A preto je 

vtedy potrebné a najideálnejšie reštartovať počítač. To 

pomôže. Teraz smerujem teraz k tebe, Janka, že ak jednoducho 

to nie je možné, my ti teraz nevieme viacej s tým pomôcť tým 

pádom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ale máme viacero poslancov… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva: 

Len zopakujem, poprosím vás, opätovne sa popripájať do 

„vepeniek“ (VPN), ktorá po ôsmich hodinách, respektíve po 

sedem a pol hodine sa odpojí, a malo by byť všetko 

v poriadku. Tým, že to aj väčšine ľudí ide teda. 
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Z našej strany problém nie je. A ak niečo bude 

individuálne, tak pokúsime sa to riešiť. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Akože ja som sa išla prihlásiť, ale mne nefungujú tie 

prihlasovacie heslá. A jednoducho, ak mám reštartnúť 

notebook, ktorý je môjho syna, ja nemám teraz zase heslá do 

jeho notebooku. To je problém, že keď mám reštartnúť celý 

notebook. 

Mgr. Art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Bez toho to asi nepôjde. Mne to tiež… 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

No tak ako… 

Mgr. Art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

…nešlo bez toho. Snažil som sa robiť všetko, čo šlo, 

ale musel som to reštartovať. Bez toho by to – som to 

nenakopol. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Tak prosím ťa, Jana, pani poslankyňa Poláčiková, 

skús to tam nejak nakopnúť. Keď to nepôjde, tak neviem, ako 

sa zariadime. Ale poďme asi ďalej. Skúsime fungovať. To 

znamená, že teraz to hlasovanie – budeme opakovať hlasovanie 

na štyridsaťdevinu, hej? Dúfam, že ste sa väčšina z vás nejak 
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po reštartovaní prihlásili, tak poďme opakovať hlasovanie na 

štyridsaťdevinu. 

Prosím, hlasujte. A pôjdeme ďalej, dokým to sa bude 

dať. OK? Takže, prosím, hlasujte. 

Pani poslankyňa: 

Ale už to bolo odhlasované. 

Mgr. Art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ale bola požiadavka že znovu, znova hlasovať. 

Ženský hlas: 

Ešte raz? Dobre. 

Mgr. Art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Hej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

Mužský hlas 

Tak ja som v prvom hlasovaní mohol hlasovať a teraz sa 

mi zas nejde prihlásiť. Tak ja už teraz… Keď teraz nebudem 

ja môcť hlasovať, tak ja zas budem žiadať o nové hlasovanie. 
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Ženský hlas 

Teraz to pre zmenu vypadlo aj mne. Tak… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak sa nehlasuje? Čakáme? 

Ženský hlas 

Áno. 

Mužský hlas 

Tak to prešlo v tom prvom momente, tak čo to riešite 

zase. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Mužský hlas 

Zas to neprejde, ak to nepoviete, že platí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Tak čo urobíme? Skúsme návrhovú komisiu, môžeme 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), že hento prešlo? Môžeme 

ísť ďalej? 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Tak áno, prešlo to. Ale pokiaľ by bola požiadavka od 

niekoho, komu to nešlo, že chce znova hlasovať. A teda 

neviem, či to tak môžeme chápať tieto sťažnosti, že… 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Tí, čo nemohli hlasovať, nech napíšu do četu, že… 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

…tak nech sa vyjadria tí, ktorým to nešlo, či chcú znova 

hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, prosím vás, takže prihláste sa teraz alebo 

povedzte tí, ktorým to nešlo hlasovať. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Postupne nás všetkých odpája z „vepenky“ (VPN). Teraz 

by sme si mali dať chvíľku „čil aut“ (prestávku) a naozaj si 

dať potom prezenčné hlasovanie a urobiť si prieskum, že či 

nám to všetkým funguje. Ja sa idem tak isto teraz 

reštartovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Martin Chren sa hlási. 
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Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Môžem sa len nesmelo spýtať, že či by „ajtíčkari“ 

nemohli to nastaviť tak, aby tá „vepenka“ (VPN) po ôsmich 

hodinách neodpájala? Keď je to zastupiteľstvo dlhšie? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To je tá správna otázka presne. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Krútia tu hlavami, že nie. Že sa to nedá. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No dobre. Takže aby sme mohli sa posunúť aspoň o jeden 

bod… 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ale ešte ja by som poprosil teda, tí poslanci, ktorí sa 

sťažovali, že im to nešlo, tak nech sa vyjadria, či chcú 

znova hlasovať alebo či toto môžeme uznať ako za schválené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pokým nikto teraz explicitne nepožiada o nové 

hlasovanie k bodu 49, ideme ďalej. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

448 
 

Teraz je na to priestor, aby ste požiadali o nové 

hlasovanie. 

Pán Korček. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Keďže mne to zariadenie nešlo a už mi ide, sa 

mi to podarilo teda spojazdniť, tak ja by som požiadal o nové 

hlasovanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Výborne. To znamená, že povedzte, ako ste na tom 

ostatní, ste tam prihlásení reálne? Dáme prezenčné 

hlasovanie a potom nové hlasovanie alebo ako? 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

No tak poďme rýchlo hlasovať, lebo mne to teraz chvíľu 

ide zasa, napríklad. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Robme korona, nekorona. Budeme robiť normálne fyzicky 

v sále a hotovo. 

Dobre, tak poprosím vás, ste všetci prihlásení, chcete 

prezenčné hlasovanie? Dajme pre istotu prezenčné hlasovanie, 

aby nám bolo jasné. Dobre? Prepáčte, bude to minúta zdržania. 
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Prosím o prezenčné hlasovanie. Zahlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Je prezenčné hlasovanie o tom, či nám to funguje alebo 

nie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

OK. Vyzerá, že to funguje, že nejakých 27 ľudí minimálne 

zahlasovalo. Alebo 30 dokonca. Dobre. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže poďme. Nové hlasovanie k finále bodu číslo 49. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovala: 1, 

prítomných: 31.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie: 

- p. poslanec Korček: „Hlasujem ZA“; 

- p. poslankyňa Poláčiková: „Hlasujem ZA“; 

- p. poslanec Kunst: „Hlasujem ZA“) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Metodika zmien územného plánu v záujme budovania 

predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie 

dostupnosti bývania 

 

Uznesenie 917/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

metodiku zmien územného plánu v záujme budovania 

predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie 

dostupnosti bývania. 

koniec poznámky) 

 

BOD 50 STAV PRÍPRAVY PROJEKTU „NOVÁ 

ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ V PETRŽALKE, 2. 

ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej, poďme na bod číslo 50.  
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Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v 

Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.   

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán starosta Chren.     

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len  chcem spýtať jednu 

jednoduchú otázku. To dokončenie, viem, že je vysúťažený 

dodávateľ. Vieme, že vyvoláva u mnohých nejaké otázniky, že 

či je to vôbec firma, ktorá má nejaké stavebné vybavenie 

a či vôbec dokáže zhotoviť, keďže v minulosti vyhrala veľa 

tendrov, napríklad Národnej diaľničnej spoločnosti, a nikdy 

ich nerealizovala. Chcem sa spýtať či sa toto nejakým 

spôsobom rieši. Lebo teda údajne existuje jedno riešenie. 

A to je také, že každý dodávateľ, ktorý sa zúčastní, musí do 

nejakého jedného – dvoch mesiacov dosiahnuť nejaký 

prvý(nezrozumiteľné)v projekte. To znamená uskutočniť nejaké 

práce, ktoré ak neuskutoční, je možné odstúpiť od tej zmluvy 

a ísť za niekým ďalším, kto je v poradí. Že či sa uvažuje 

s nejakým takým riešením.      

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No, to verejné obstarávanie nie je z našej strany ešte 

ukončené. Až keď vyhodnotíme všetky dokumenty, ktoré má dodať 

prichádzajúci víťaz, ani sa k tomu zatiaľ nechcem 

vyjadrovať. Sme veľmi blízko k tomu, aby sme sa vyjadrili, 

že definitívne ten uchádzač spĺňa alebo nespĺňa všetky 
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dokumenty. Rovno poviem, že  spĺňa všetky náležitosti, ktoré 

mal spĺňať. Keď to tak definitívne vyhodnotia naši 

obstarávači, tak pôjde to na ministerstvo, kde prebehne 

kontrola a pôjde to na úvo automaticky. Podľa všetkého by 

k podpisu zmluvy malo prísť na jeseň tohto roku. To znamená, 

že až po podpise by sa dalo čakať nejaké (nezrozumiteľné, či 

ich plní alebo neplní. Keby malo prísť k nejakému, nechcem 

povedať konfliktu, ale k zisťovaniu nejakej tej reality 

tohto zhotoviteľa, tak to bude až nejaký čas po podpise 

zmluvy. Myslím si, že chcel by som urobiť takú vec, že 

v momente, keď to my pošleme na ministerstvo, tak to bude 

ukončené tak ako aj oficiálne verejné obstarávanie. Z našej 

strany nebude sa dať viac k tomu vyjadrovať. Môžeme poslať 

nejakú správu všetkým poslancom. Asi to pôjde aj do médií. 

Aj poslancom to pošlem. Dobre?   

Keď to stačí zatiaľ takto, tak odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie stav prípravy projektu  Nová 

električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – 

Janíkov dvor.  

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor.      

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 3. 

Prítomných 31. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

Uznesenie 918/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

koniec poznámky) 
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BOD 51  NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE 

ŽIADOSTI V RÁMCI DOTAČNEJ SCHÉMY NA 

POCHÔDZNE TERASY PRE ROK 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 51.  

Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021.   

Tuná poprosím o úvodné slovo.      

Ing. Barbora Pavligová, vedúca referátu malých pozemných 

stavieb:  

Dobrý deň. Sekcia výstavby predkladá materiál „Návrh na 

poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej schémy na 

pochôdzne terasy pre rok 2021“. Dotačná schéma na terasy 

bola vypracovaná v súlade s platným uznesením číslo 943 

z roku 2017. Bolo potvrdené uznesením číslo 977 z roku 2017, 

ktorým schválilo mestské zastupiteľstvo zásady poskytovania 

dotácii na realizáciu verejnoprospešných pochôdznych terás 

v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektorých 

opatrení na  riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych 

terás. Dotačná schéma bola takisto vypracovaná v súlade 

s platným VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií. V súčasnosti 

na území mesta máme stavebné objekty, komunikačné terasy, 

tzv. pétévé – prístavná technická vybavenosť, ktoré nie sú 

aj majetkom mesta. Plnia aj funkciu verejného priestoru. 

Mnohé tieto nehnuteľnosti sú v zlom technickom stave. Často 
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nie sú zapísané na liste vlastníctva. Naša dotačná schéma 

bola určená na terasy vo vlastníctve iných subjektov, teda 

takých, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Dotačná schéma 

bola vyhlásená 15. 01. 2021. Žiadosti o dotácie mohli byť 

podávané až do 31. 03. 2021. Dňa 30. 04. 2021 prebehlo online 

posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu, kde zasadla 

trinásťčlenná komisia. Komisia bola zložená z príslušných 

hlavných sekcií magistrátu a takisto zástupcov poslaneckých 

klubov. Vlastne posudzovalo osem došlých žiadostí, ktoré 

boli z rôznych oblastí podpory. Všetkým ôsmim žiadostiam 

rozhodla komisia prideliť určitú výšku dotácií. Šiestim 

žiadostiam navrhla prideliť dotáciu v plnej sume vo výške 

3.320,- €. Dvom žiadostiam navrhla nižšiu dotáciu, ale tie 

boli vo výške nad 3.320,- €. Návrh dotačnej schémy na 

pridelenie dotácie vo výške 3.320,- € bol predložený na 

schválenie pánovi primátorovi na pravidelnej porade 

primátora 18. 05. 2021. Návrhy nad 3.320,- € boli vlastne 

predložené na komisiu finančnú, ďalej na komisiu územného 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, 

a následne aj na mestskú radu 10. 06. 2021. Všade bol návrh 

na pridelenie dotácií odporúčaný mestskému zastupiteľstvu. 

Keďže návrhy na dotácie nad 3.320,- € schvaľuje v súlade 

s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácie mestské 

zastupiteľstvo, predkladáme tento materiál na udelenie 

dotácie nad 3.320,-€ za účelom schválenia do mestského 

zastupiteľstva.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Pilinský.      

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja už som s pani Pavligovou rozprával na 

komisii ohľadne takejto pochôdznej terasy, ktorá je u nás na 

sídlisku, na Karpatskom námestí. V minulom volebnom období 

sa teda pripravoval aj tento dotačný systém. Mestská časť 

dokonca zabezpečila aj projektovú dokumentáciu na 

revitalizáciu tejto terasy. Časť sa aj zrevitalizovala. 

Spolupracovali na tom aj garážnici, ktorým tiež táto 

pochôdzna terasa slúži ako strecha ich garáží. Rovnako tam 

participoval finančne aj bytový dom. Takže časť je 

zrekonštruovaná. Časť sa zrekonštruovať nepodarila. 

S kolegyňou sme teda rozprávali, že v tejto rade žiadostí 

nie sú. Ja viem o tom, že mne aj komunikovali s mestom a boli 

aj prizývaní na nejaké pracovné stretnutia. Ale asi sa to 

nejako nedotiahlo. Preto by som sa chcel spýtať či sa aj 

v budúcom roku plánuje v projekte pokračovať a či by sme 

mohli prísť so zástupcami toho bytového domu odkonzultovať 

ten ich problém, a teda či sú oni oprávnení na poskytnutie 

takejto dotácie. Ďakujem.     

Ing. Barbora Pavligová, vedúca referátu malých pozemných 

stavieb:  

Áno, aj na budúci rok v zmysle platného uznesenia bude 

táto dotačná schéma. Bude sa zatiaľ prerozdeľovať 200.000,-

€. Čo sa týka žiadostí, budeme asi posudzovať, ja som 

pozerala, pán Pilinský, aj túto terasu. Je to na pozemkoch 
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hlavného mesta, ale stavba nie je zapísaná na liste 

vlastníctva. Čiže je otázne to vlastníctvo, ktoré musíme 

preskúmať. Takže kľudne si môžete tú žiadosť budúci rok 

podať. Ale musíme preskúmať to vlastníctvo, že či to je vo 

vlastníctve nejakých tretích osôb, ktoré tú terasu len nemajú 

zapísanú alebo je to nevysporiadaná terasa.     

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje navrhované sumy dotácií, 

s podrobnosťami ako máte uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)    
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Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 29 poslancov.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie: 

- p. poslankyňa Poláčiková: „SOM ZA – dotácia“; 

- p. poslanec Kuruc: „aj ja som ZA – Dotácia“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej 

schémy na pochôdzne terasy na rok 2021 

Uznesenie 919/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

navrhované sumy dotácií v súlade s vybratými návrhmi 

vyplývajúcimi zo žiadostí nad 3 320,00 Eur, evidovaných pod 

poradovým č. 1 a č. 6, dotačnou komisiou v rámci „Dotačnej 

schémy na pochôdzne terasy“ v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

16/2012 o poskytovaní dotácií a navrhnutých finančných 
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výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 13. 

12. 2012 vybratým žiadateľom: 

1. vlastníkom NP Lachová 35 – 39 v zastúpení HomePro 

Správcovská, na rekonštrukciu pristavanej technickej 

vybavenosti – PTV (terasy) v rámci projektu „Obnova 

Pochôdznej terasy nad garážovým domom Lachová 35-39“ v sume 

44 220,00 Eur, 

2. vlastníkom garáži Gessayova 35 – 4, v zastúpení správcom 

Bytové družstvo Petržalka, v rámci projektu „Obnova terasy 

Gessayova 35 – 47“, na udržiavacie práce – obnova pristavanej 

technickej vybavenosti – PTV (terasy) v sume 149 945,00 Eur, 

spolu v sume 197 165,00 Eur. navrhované sumy dotácií v súlade 

s vybratými návrhmi vyplývajúcimi zo žiadostí nad 3 320,00 

Eur, evidovaných pod poradovým č. 1 a č. 6, dotačnou komisiou 

v rámci „Dotačnej schémy na pochôdzne terasy“ v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a 

navrhnutých finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy zo dňa 13. 12. 2012 vybratým žiadateľom: 

1. vlastníkom NP Lachová 35 – 39 v zastúpení HomePro 

Správcovská, na rekonštrukciu pristavanej technickej 

vybavenosti – PTV (terasy) v rámci projektu „Obnova 

Pochôdznej terasy nad garážovým domom Lachová 35-39“ v sume 

44 220,00 Eur, 

2. vlastníkom garáži Gessayova 35 – 4, v zastúpení správcom 

Bytové družstvo Petržalka, v rámci projektu „Obnova terasy 

Gessayova 35 – 47“, na udržiavacie práce – obnova pristavanej 
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technickej vybavenosti – PTV (terasy) v sume 149 945,00 Eur, 

spolu v sume 197 165,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 52  SPRAV́A O PLNENI ́AKČNEH́O PLAŃU ROZVOJA 

CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY ZA ROK 

2020 A AKČNÝ PLÁN ROZVOJA 

CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY NA ROK 

2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod 52.  

To je tiež s úvodným slovom.  

Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a 

pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy na rok 2021.   

Poprosím o úvodné slovo.  

Pravdepodobne Zuzanu Šebestovú?    

Ing. Zuzana Šebestová:  

Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem. Dovoľujem si vám 

predstaviť Akčný plán  rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, 

a ako z podstaty materiálu vyplýva, zhrňuje naše úspechy 
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a neúspechy za rok. Zároveň nastoľuje nejaké ciele a vízie 

na rok 2021. Čo je teda naším hlavným cieľom v tomto roku, 

je pripraviť, ako vyplýva z tohto dokumentu, kvalitnú 

projektovú dokumentáciu cyklotrás a následne teda rozbehnúť 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa, alebo teda na 

zhotovenie. Takže  dokument teda spracováva pešiu dopravu, 

debarierizácie a podobné úpravy, ktorými by sme zlepšovali 

nielen cyklistickú dopravu, ale teda aj pešiu 

infraštruktúru. Takže toľko asi k dokumentu.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Takže návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu po a: berie na vedomie správu o plnení 

akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 

2020,  a za b: schvaľuje akčný plán rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy za rok 2021.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ:  

Ja som nestihol hlasovať, respektíve mi nefungovalo 

zariadenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 2, 

prítomných: 28 poslancov.  

Dobre. Adam, napíš to tam.   

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: od poslancov, ktorí nemohli hlasovať 

elektronicky: 

- p. poslanec Kuruc: „aj ja som ZA - Dotácia“, „som ZA – 

cyklotrasy“ 

-  p. poslanec Berka: „bod číslo 52, predchádzajúci bol som 

ZA, nefungovali mi zariadenie. Ďakujem.“ 

- p. poslankyňa Poláčiková: „už som reštartnutá… číslo 52 

som bola tiež ZA“ 

- p. námestníčka Zaťovičová: „aj ja som bod 52 ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy na rok 2021 

Uznesenie 920/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

správu o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy za rok 2020. 

B. schvaľuje 

akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 53  PREDĹŽENIE PLATNOSTI DOKUMENTU 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO 

ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

NA ROKY 2010-2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 53.  
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Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-

2020.    

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani starostka Čahojová. Nech sa páči, máte slovo.    

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. My tam máme v tom materiáli tabuľku 

„Aktuálny stav prípravy procesu strategického dokumentu. 

Chcela by som sa spýtať. Je tam fáza prípravy. Je tam len 

rok 2020. To v roku 2021 sa už nemáme čím pochváliť? Moja 

otázka, doplňujúca. Alebo z akého dôvodu je tam uvedený len 

rok 2020? Ďakujem.       

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím Jána Mazúra. Alebo Edo Donauer.    

Mgr. Eduard Donauer, Metropolitný inštitút Bratislavy:  

Dobrý deň. Tá myšlienka, tie prípravné práce v roku 

2020 predstavujú participatívne fóra metropolitného 

inštitútu, ktoré sme organizovali, kde sme zbierali úvodné 

vstupy vo forme téháeser. No a to predĺženie. Tam je vlastne 

hlavný dôvod napojenie na projekt „urbek“, ktorého výstupom 

je integrovaný akčný plán, ktorý má svoje míľniky na to, aby 

sme sa zosúladili s týmto procesom. Ale teda je to výhodné 

vzhľadom na programové obdobie. Tak máme posun v záverečných 

termínoch parciálnych výstupov.    
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Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislava:  

A teda, samozrejme, v roku 2021 sa dejú práce. Pracujú 

pracovné skupiny, ktoré sú vlastne primárne zložené zo 

zamestnancov magistrátu aj z externých členov, ktoré vlastne 

pripravujú zámer. V podstate v tom materiáli malo byť 

uvedené… My predpokladáme veľký participatívny formát na 

túto jeseň, kedy, teda dúfame, predstavíme podstatné časti 

péháeser.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Beriem si slovo.  

Takže asi to bolo vysvetlené. Predpokladám, pani 

starostka.  

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.  

Tak ja prosím návrhovú komisiu.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Áno, budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 

strategického akčného dokumentu programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2010 až 2020 do vypracovania nového programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 až 2030, t. j. do 30. 06. 2022. To 

je aj termín kontroly.  
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Môžete dať o tom hlasovať.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1, 

prítomných: 31 poslancov. 

Ďakujem.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.)  

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 

– 2020 

Uznesenie 921/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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predĺženie strategického rozvojového dokumentu Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 do vypracovania nového 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030, t. z. do 30. 06. 

2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 54  INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 

ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH 

BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 260/2011 Z. 

Z. V SPOJENÍ SO ZÁKONOM Č. 261/2011 

Z. Z. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 54.  

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z. z.  

Bez úvodného slova.  

Ováram diskusiu.  

Nech sa páči.  

Prosím návrhovú komisiu.    



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

468 
 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z. z.  

Môžete dať o tom hlasovať.   

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 30 poslancov.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „mne to zase vypadlo, bod 56 ZA“) 

Ďakujem. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení 

a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

obstaranie náhradných nájomných bytov 

Uznesenie 922/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení 

a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

obstaranie náhradných nájomných bytov. 

koniec poznámky) 

 

BOD 55  INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 

ODPADOM, SEPAROVANOM ZBERE A 

STRATEGICKÝCH VYHLIADKACH DO 

BUDÚCNOSTI 
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 55.  

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti.  

Môžete dať o tom hlasovať.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1 poslanec, 

prítomných: 30 poslancov.  
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Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

Uznesenie 923/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti. 

koniec poznámky) 

 

BOD 56  NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOHODY O 

SPOLUPRÁCI PARTNEROV PROJEKTU 

„MOSQUITO BIOREGULATION – BIOLOGICKÁ 

REGULÁCIA KOMÁROV V SLOVENSKO-

RAKÚSKOM PRIHRANIČNOM ÚZEMÍ“ A 

SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA 

PROJEKTU 
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 56.  

Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov 

projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia 

komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a 

schválenie spolufinancovania projektu.   

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, návrhová komisia.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje, a: Dohodu o spolupráci partnerov 

projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia 

komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“, 

podporeného v rámci programu Interreg v-a Slovenská 

republika, Rakúsko; b: zabezpečenie implementácie 

a spolufinancovania projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – 

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom 

prihraničnom území“, podporeného v rámci programu Interreg 

v-a Slovenská republika, Rakúsko, v celkovej výške 16.000,-

€ s DPH.  

Môžete dať o tom hlasovať.     
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 29 poslancov. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na schválenie dohody o spolupráci partnerov projektu 

„MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v 

slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie 

spolufinancovania projektu 

Uznesenie 924/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. dohodu o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO 

BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-

rakúskom prihraničnom území“ podporeného v rámci programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, 

2. zabezpečenie implementácie a spolufinancovania projektu 

„MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v 

slovensko-rakúskom prihraničnom území“ podporeného v rámci 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Rakúsko v celkovej sume 16 000,00 Eur s DPH. 

koniec poznámky) 

 

BOD 57  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA 

PRENÁJOM DVOCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

NA ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU, 

ODBOJÁROV 9 V BRATISLAVE NA OBCHODNÉ 

ÚČELY, ALEBO POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 57.  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

na prenájom dvoch nebytových priestorov na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné účely, 

alebo poskytovanie služieb.  

Bez úvodného slova.  
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Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podmienky 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave na obchodné účely, alebo poskytovanie služieb.  

Môžete dať o tom hlasovať.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 30 poslancov. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Korček: „Hlasoval som ZA“) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom dvoch nebytových priestorov v Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, na obchodné účely 

alebo poskytovanie služieb 

Uznesenie 925/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch 

nebytových priestorov A13 vo výmere 103,01 m² a A14 vo výmere 

106,40 m² v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave, súpis. č. stavby 1295, parc. č. 15142/1, k. ú. 

Nové Mesto, na obchodné účely alebo poskytovanie služieb, 

podľa § 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. 

koniec poznámky) 
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BOD 58  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 Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 58.  

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.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje, po prvé: odpustenie 

nájomného vo výške 50 %, tak ako je uvedené aj s podmienkami 

v návrhu uznesenia; po druhé: odpustenie nájomného vo výške 

30 %, ako je uvedené v materiáli. Odpustenie sankcií nájomcom 

a neodpustenie nájomného nájomcom. Tak ako to máte 

v materiáli.  
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Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 31 poslancov.  

Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „58 hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 06. 2021: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o 

odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-

19 v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
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Uznesenie 926/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 znení 

neskorších predpisov za 2. vlnu pandémie COVID-19 nájomcom 

nebytových priestorov, ktoré boli uzatvorené 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, 

s podmienkami: 

1.1 Mestská príspevková organizácia Správa telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy neeviduje voči žiadateľovi žiadnu pohľadávku k 

30. 09. 2020. 

1.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy za 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu, resp. ich 

uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich 

úhradu; 

2. odpustenie nájomného vo výške 30 % nájomcom nebytových 

priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch Areálu zdravia 

Zlaté piesky, ktorých predmet nájmu bol uzatvorený, resp. 

užívali/užívajú priestory v obmedzenom režime z dôvodu 
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pokračovania obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19, 

poklesom tržieb a návštevníkov, uvedeným v tabuľke č. 2, 

ktorá je prílohou tohto uznesenia, 

s podmienkami: 

2.1 Mestská príspevková organizácia Správa telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy neeviduje voči žiadateľovi žiadnu pohľadávku k 

30. 09. 2020. 

2.2 Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy za 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu, resp. ich 

uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich 

úhradu; 

3. odpustenie sankcií nájomcom, ktorí požiadali o odpustenie 

v súvislosti s platobnou neschopnosťou spôsobenou pandémiou 

COVID-19, uvedeným v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia, 

4. neodpustenie nájomného nájomcom nebytových priestorov za 

obdobie, ktoré nebolo obdobím sťaženého užívania a prevádzka 

mohla byť otvorená (nájomca VELOSPORT, spol. s. r.o. – časť 

prevádzky opravovňa bicyklov), uvedeným v tabuľke č. 4, ktorá 

je prílohou tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 59  NÁVRH NA PREROZDELENIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV Z GRANTOVÉHO 

PODPROGRAMU 4 NA PODPORU INVESTÍCIÍ 

DO ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V 

HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V 

BRATISLAVE PRE ŽIADATEĽOV ZDRUŽENIE 

RODIČOV A PRIATEĽOV ZŠ VAZOVOVA 4, 

O.Z., A ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE 

TILGNEROVA, O.Z. 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 59.  

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 

z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a 

priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE 

TILGNEROVA, o.z.   

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.   

Pán Lenč, máte slovo.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh na poskytnutie dotácie 

z grantového Podprogramu 4 pre Združenie rodičov a priateľov 
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ZŠ Vazovova 4, vo výške 68.200,-€ a a Združeniu pomoc škole 

Tilgnerova vo výške 80.000,-€.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 31 poslancov.  

Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „59 hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového 

podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste SR v Bratislave pre žiadateľov 

občianskych združeni Združenie rodičov a priateľov ZŠ 

Vazovova 4 a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA 
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Uznesenie 927/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na poskytnutie dotácií z grantového podprogramu 4 na 

podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 

meste SR Bratislave na projekty: 

1. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, Vazovova 4, 

811 07 Bratislava, IČO 42174121 – projekt „Nový školský dvor 

ZŠ Vazovova“ – 68 200,00 Eur, 

 

2. ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, Tilgnerova 14, 841 05 

Bratislava, IČO 31772323 – projekt „Rekonštrukcia 

športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14“ – 80 

000,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 60  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE – NÁJOM 

NEBYTOVÉHO PRIESTORU V SPRÁVE 

GALÉRIE MESTA BRATISLAVY ZA ÚČELOM 

PREVÁDZKY KAVIARNE – VO VÝMERE 107 M² 

+ 30 M2 NÁDVORIE V STAVBE SO SÚPIS. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

484 
 

Č. 416 NA POZEMKU PARC. Č. 43/1 NA 

FRANTIŠKÁNSKOM NÁMESTÍ 11 V 

BRATISLAVE, V K. Ú. STARÉ MESTO 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 60.  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

– nájom nebytového priestoru v správe Galérie mesta 

Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² 

+ 30 m2 nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. 

č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, v k. ú. 

Staré Mesto.   

Bez úvodného slova.  

Začína diskusia.  

Nech sa páči, návrhová komisia.      

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom 

nebytového priestoru na prízemí Mirbachovho paláca, tak ako 

máte v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 31 poslancov. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „60 hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – 

nájom nebytového priestoru v správe mestskej príspevkovej 

organizácie Galéria mesta Bratislavy za účelom prevádzky 

kaviarne – vo výmere 107 m² + 30 m² nádvorie v stavbe so 

súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom 

námestí 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

Uznesenie 928/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového 

priestoru vo výmere 107 m² a 30 m² na nádvorí, na prízemí 

stavby Mirbachovho paláca, súpis. č 416, na pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, podľa § 9a ods. 

1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú, 

s podmienkami podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 62  NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

NA PRÍZEMÍ STAVBY SO VSTUPOM Z 

LAURINSKEJ 5, SÚPIS. Č. 135, NA 

POZEMKU PARC. Č. 5, A NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU NA PRÍZEMÍ STAVBY SO 

VSTUPOM Z NÁDVORIA NA URŠULÍNSKEJ 6, 

SO SÚPIS. Č. 440, NA POZEMKU PARC. Č. 

3, V K. Ú. STARÉ MESTO V BRATISLAVE, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 

SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 62.  
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Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby 

so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na pozemku parc. 

č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom 

z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, na pozemku 

parc. č. 3, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.    

Nech sa páči, návrhová komisia.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí stavby so 

vstupom z Laurinskej 5, s podrobnosťami ako máte uvedené 

v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 

0, nehlasoval: 1, prítomných: 31 poslancov. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so 

vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135 na pozemku parc. č. 5, 

a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z 

nádvoria na Uršulínskej 6 so súpis. č. 440 na pozemku parc. 

č. 3 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 

Uznesenie 929/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytových priestorov vo výmere 127,67 m² 

nachádzajúcich sa na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 

5, súpis. č. 135 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5, a 

nebytového priestoru vo výmere 5,25 m² nachádzajúceho sa na 

prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, súpis. 

č. 440 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3, zapísané na LV 

č. 1656, vedenom pre k. ú. Staré Mesto v okrese Bratislava 

I, obec mestská časť Bratislava-Staré Mesto, na dobu 
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neurčitú, na účel, ktorý navrhne súťažiaci, pričom službami 

(hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu 

nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, 

erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa 

dopravných prostriedkov a predaj suvenírov môže byť iba 

vedľajšou službou poskytovanou v predmete nájmu, formou 

obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo 

dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020 

a v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 63  NÁVRH NA VYSPORIADANIE POZEMKOV 

FORMOU NÁJMU A SPOLUUŽÍVANIA PARC. Č. 

3500/25, PARC. Č. 3500/26, PARC. Č. 

3500/34 V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, NA 

PÚCHOVSKEJ UL. V BRATISLAVE, Z DÔVODU 

REALIZÁCIE DOPRAVNÉHO NAPOJENIA A 

VYBUDOVANIA VJAZDU NA ZÁCHYTNÉ 

PARKOVISKO „PARK AND RIDE“ 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 63.  

Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a 

spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 

3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v 

Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a 

vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“.   

Poprosím zrejme pána Hercega. Nech sa páči. Pred chvíľou 

tu ešte bol.    

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Ak tu nie je on, môžem ja krátko.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, Andrej.     

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  

Tento materiál je pripravený v nadväznosti na materiál, 

ktorý bol schválený na májovom zastupiteľstve, kde sa 

prenajala pozemková plocha za účelom vybudovania „Park and 

Ride“ v Rači. Tento materiál hovorí o zabezpečení prístupu 

po pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft, a. s. 

Referát parkovacej politiky vyjednal nájom na dobu určitú 

päť rokov, s možnosťou uplatniť opciu zo strany mesta na 

ďalšie tri roky, pričom suma bola dohodnutá na 24,6,-€ za 

meter štvorcový na rok, čo predstavuje celkovú sumu 

11.389,80,- €.     
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.       

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Prepáčte. Ja už som tu. Len toľko poviem, že za referát 

parkovacej politiky alebo oddelenie parkovania… Akurát som 

v očkovacom centre, takže až teraz som sa mohol pripojiť. 

Prepáčte.  Takže je to nevyhnutné na naplnenie toho „Park 

and Ride“. Je to kúsok, pár metrov štvorcových. Je tam dohoda 

a potrebujeme sa pohnúť so stavebným povolením, takže prosím 

o podporu. Ďakujeme.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Pán Pilinský, nech sa páči. Diskusia.    

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal na „Park and Ride“ pre 

nerezidentov, nebratislavčanov, najmä predovšetkým 

z pezinského okresu. Chcel by som sa teda spýtať, že či je 

tam je plánovaná… Lebo tam je v dnešnej dobe zákaz odbočenia 

z toho smeru, smerom na mesto. Pravdupovediac si ani neviem 

predstaviť, že by tam bol tento odbočovací pruh spravený bez 

svetelnej križovatky. Bude súčasťou toho nového riešenia 

a hlavne toho odbočenia aj nejaké nové svetelné značenie? 
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A ak áno, tak aká finančná čiastka je na to vyčlenená. 

Ďakujem.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Herceg, nech sa páči.      

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku: 

Ďakujem. Tak odpoveď je veľmi jednoduchá. Pôvodne sme 

chceli odbočovací pruh. Krajský dopravný inšpektorát s ním 

nesúhlasil v tejto fáze cesty bez rozšírenia. Takže ideme 

cestou napojenia cez najbližšiu svetelnú križovatku, kde 

bude možné otočenie do protismeru v rámci zmeny signálneho 

plánu. Čiže pôjdu smerom kúsok do Rače a otočia sa naspäť 

a potom normálne cez odbočovací pruh pri čerpacej stanici sa 

vojde a vyjde sa zas cez čerpaciu stanicu, cez pripájací 

pruh smerom von, smerom na Pezinok. Čiže tak to je schválené 

to dopravné riešenie. Už k tomu máme schválené stanovisko 

krajského dopravného inšpektorátu aj okresného úradu 

súhlasné.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Keďže sa nikto ďalší neprihlásil, tak ukončujem 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom časti pozemku v katastrálnom 

území Rača vo vlastníctve Slovnaft, za účelom užívania 

dopravného napojenia vybudovanie záchytného parkoviska „Park 

and Ride“, s podrobnosťami ako máte uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte, prosím.  

Uznesenie bolo prijaté.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1, 

prítomných: 32 poslancov. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „63 hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a spoluužívania 

parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 3500/34 v 

Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ulici v Bratislave, 
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z dôvodu realizácie dopravného napojenia a vybudovania 

vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“ 

Uznesenie 930/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3500/25 – 

ostatná plocha vo výmere 26 m², zapísaného na LV č. 4303, k. 

ú. Rača, a spoluužívanie spevnených plôch na časti pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 3500/25 – ostatná plocha vo výmere 

213 m², parc. č. 3500/26 – ostatná plocha vo výmere 200 m², 

parc. č. 3500/34 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 

m², v celkovej výmere spoluužívania 437 m², zapísaných na LV 

č. 4303, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, 

a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1 v Bratislave, IČO 31322832, za 

účelom užívania dopravného napojenia a vybudovania vjazdu na 

záchytné parkovisko „Park and Ride“, Púchovská ulica v 

Bratislave, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3500/1, LV 

č. 405, k. ú. Rača, z dôvodu realizácie parkovacej politiky 

hlavného mesta SR Bratislavy a zabezpečenia 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 odplatu v sume 

24,60 Eur/m²/rok bez DPH, za obdobie od nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy, čo pri výmere 463 m² predstavuje 

ročne sumu 11 389,80 Eur bez DPH a ročne sumu 13 667,76 Eur 

s DPH, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

495 
 

s podmienkami: 

1. Zmluva o spoluužívaní a nájme bude spoločnosťou SLOVNAFT, 

a. s., ako povinným a prenajímateľom podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote 

nebude povinným a prenajímateľom 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 6 mesiacov pred uplynutím doby nájmu písomne 

požiada spoločnosť SLOVNAFT, a. s., ako povinného a 

prenajímateľa o uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k 

zmluve o spoluužívaní a nájme. 

koniec poznámky) 

 

BOD 64  NÁVRH NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 

K NEHNUTEĽNOSTIAM V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, K ČASTI POZEMKU PARC. Č. 

5084/6 A PARC. Č. 5084/19 S 

PARKOVISKOM, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI INCHEBA, A.S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší bod 64.  
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Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam 

v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 

5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve 

spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.      

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje nájom časti pozemku v katastrálnom území Petržalka 

vo vlastníctve spoločnosti Incheba, s podrobnosťami ako máte 

uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)   

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 33 poslancov.  

Ďakujem.   
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „64 hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 

a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti 

Incheba, a. s., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 931/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, LV č. 1049, parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo 

výmere 9 488 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 9 700 m², spolu 

s vybudovanou inžinierskou stavbou parkoviska P6 označeného 

ako „Park and Ride“, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, 

a.s., Viedenská cesta 3 - 7, Bratislava, IČO 00211087, na 

dobu určitú 3 rokov s možnosťou predĺženia nájmu o ďalšie 3 

roky, za nájomné v sume 200 000,00 Eur s DPH ročne za celý 

predmet nájmu, 
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s podmienkou: 

Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 31. 12. 2021. 

V prípade, že zmluva o nájme nebude prenajímateľom v uvedenej 

lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

BOD 65  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. LAMAČ, PARC. Č. 

2813/2 A PARC. Č. 2813/3, 

VYSOKOHORSKÁ ULICA, MANŽELOM 

ŠTELIAROVCOM, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKOV POD STAVBOU 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 65.  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, 

parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, 

manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbou.   

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.    

Prosím návrhovú komisiu.      
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako majetkovoprávne usporiadanie 

predaj pozemkov v katastrálnom území Lamač manželom 

Šteliarovcom, s podrobnosťami ako sú uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)      

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1, 

prítomných: 32 poslancov. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 

2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, manželom 

Šteliarovcom ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbou 
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Uznesenie 932/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Lamač, evidovaných na LV č. 3758, 

parc. č. 2813/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 

m² a parc. č. 2813/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

18 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Imricha 

Šteliara a RNDr. Evy Šteliarovej, obaja bytom Vysokohorská 

9, Bratislava, za kúpnu cenu 4 840,00 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 66  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV POD GARÁŽAMI 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, 

HOMOLOVA ULICA, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNEHO USPORIADANIA 

VZŤAHU 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 66.  

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahu.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.    

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom 

území Dúbravka tým záujemcom, ktorých máte vymenovaných v 

materiáli.   

Môžete dať o tom hlasovať.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 31 poslancov. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: nefungujúce hlasovacie zariadenie – p. poslanec 

Kuruc: „66 hlasujem ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahu 

Uznesenie 933/2021 

zo dňa 24.06.2021 

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 
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predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, zapísaných 

na LV č. 847, a to: 

- parc. č. 1190/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m² do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Martina 

Alexandra a Mgr. Romany Alexandrovej, obaja bytom Pri kríži 

33, Bratislava, za kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

- parc. č. 1190/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m², do výlučného vlastníctva JUDr. Milana Brňáka, bytom 

Lediny 42, Bratislava, za kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

- parc. č. 1191/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 

m² do výlučného vlastníctva Ing. Ivana Kušiaka, bytom Jarná 

30, Medzev, za kúpnu cenu 6 074,30 Eur, 

- parc. č. 1191/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 

m² do výlučného vlastníctva Ing. Janky Pelešovej, bytom 

Homolova 45, Bratislava, za kúpnu cenu 6 074,30 Eur, 

- parc. č. 1192/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 

m² do výlučného vlastníctva JUDr. Stanislava Rybana, bytom 

Homolova 10, Bratislava, za kúpnu cenu 5 282,00 Eur, 

- parc. č. 1192/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m² do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ľudovíta 

Tunega a Ing. Kláry Tunegovej, bytom Cabanova 13/A, 

Bratislava, za kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

- parc. č. 1193/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 

m² do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jozefa 
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Kisa a Márie Kisovej, bytom Homolova 41, Bratislava, za kúpnu 

cenu 6 338,40 Eur, 

- parc. č. 1193/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 

m² do výlučného vlastníctva Martina Végha, bytom Cabanova 2, 

Bratislava, za kúpnu cenu 6 074,30 Eur, 

- parc. č. 1194/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m² do výlučného vlastníctva Evy Schranzovej, bytom Nad 

lúčkami 47, Bratislava, za kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

- parc. č. 1194/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m² do výlučného vlastníctva Jána Ronina, bytom Homolova 33, 

Bratislava, za kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

- parc. č. 1195/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m² do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka 

Režňáka a Jany Režňákovej, bytom Homolova 8, Bratislava, za 

kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

- parc. č. 1195/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 

m² do výlučného vlastníctva Anny Kachútovej, bytom Nejedlého 

27, Bratislava, za kúpnu cenu 5 810,20 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kupujúci sa zaväzujú zriadiť bezodplatne na dobu neurčitú 

vecné bremeno spočívajúce v práve strpieť pochôdznu terasu 

na streche konštrukcie garáží vo vlastníctve žiadateľov a 

vstupu za účelom užívania pochôdznej terasy verejnosťou na 

pozemky registra „C“ KN zapísané na LV č. 847, k. ú. 

Dúbravka, ktoré sú predmetom tohto prevodu. V prípade, že 
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niektorý kupujúci nezriadi uvedené vecné bremeno, toto 

uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa uvedeného 

kupujúceho. 

2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude 

kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že táto zmluva nebude niektorým kupujúcim v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti 

týkajúcej sa uvedeného kupujúceho. 

3. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 67  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 

2245 A PARC. Č. 2246, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBOU VRÁTANE 

PRIĽAHLEJ PLOCHY, KUDLÁKOVA ULICA, 

JEDNOTNÉMU MAJETKOVÉMU FONDU ZVÄZOV 

ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 67.  
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Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 2245 a parc. č. 2246, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, 

Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov 

odborových organizácií v Slovenskej republike.  

Bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, návrhová komisia.     

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako majetkovoprávne usporiadanie 

predaj pozemkov v katastrálnom území Dúbravka do výlučného 

vlastníctva právnických osôb  Jednotného majetkového fondu 

zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, 

s podmienkami, ktoré máte uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať.      

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1, 

prítomných: 32 poslancov. 

Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 2245 a parc. č. 2246 ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, Kudlákova 

ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových 

organizácií v Slovenskej republike 

Uznesenie 934/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako majetkovoprávne usporiadanie podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra 

„C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 623 m² a parc. č. 2246 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 2 792 m², evidovaných na LV č. 847, do 

výlučného vlastníctva záujmového združenia právnických osôb 

Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácii 
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v Slovenskej republike so sídlom Odborárske námestie 2618/3, 

Bratislava, IČO 30779618, za kúpnu cenu 768 204,25 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa 

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 odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 69 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE 

O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA ČASTI POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 

21968/1, V PROSPECH SPOLOČNOSTI ATRIOS 

REAL ESTATE S.R.O. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

A bod číslo 69: Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku 

v katastrálnom území Nové Mesto, parcelné číslo 21968/1, 

v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s. r. o. 

Tuto prosím úvodné slovo. 
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JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností: 

Áno, jedná sa vlastne o uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho práve: 

zriadiť, užívať a udržiavať, opravovať príjazdovú 

komunikáciu v podstate k developmentu, ktorý sa má vybudovať 

na vedľajšie parcely. Ten pozemok, ako je definovaný 

v materiáli, je súčasťou komunikácie. Z toho dôvodu 

navrhujeme pristúpiť k uzatvoreniu tejto zmluvy, a teda 

riešiť majetkovú právnu situáciu formou zriadenia vecného 

bremena. Predbežná odplata je tam v zmysle rozhodnutia 

primátora určená vo výške 1 220 eur aj 25 centov. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Korček, nech sa páči. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán Korček. 

JUDr. Tomáš Korček, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja som 

teda žiadal, aby k tomuto bodu bolo úvodné slovo. 

Poviem tú najdôležitejšiu vec hneď na začiatku: Ja 

osobne zatiaľ nepodporím tento materiál, zdržím sa. 

Samozrejme, nikoho na nejaké hlasovanie nenahováram. Myslím 

si, že po tomto úvodnom slove alebo potom, čo ste si 

naštudovali materiál, si každý spraví vlastný úsudok. 
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Ja sa zdržím kvôli tomu, nakoľko táto spoločnosť chce 

vybudovať určitý investičný zámer v našej mestskej časti, 

preto bude aj toto vecné bremeno. Avšak ten investičný zámer 

má zahŕňať aj pozemky, na ktorých má v súčasnosti naša 

príspevková organizácia aj ako podnik päť hál a ktoré my 

chceme riešiť či už premiestnením, alebo teda výstavbou 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) podniku, ktorý bude zahŕňať 

aj takéto predmetné haly. 

V spolupráci s týmto investorom, je už – myslím – 

pripravená aj na pôde mestskej časti zmluva o spolupráci, 

ale táto nie je zatiaľ schválená v zastupiteľstve. Čiže 

z môjho pohľadu tá logika by mala byť taká, že najprv by sme 

mali schváliť na pôde miestneho zastupiteľstva zmluvu 

o spolupráci a potom pristúpiť k schváleniu takéhoto návrhu 

na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena tu na hlavnom meste. 

Ďakujem. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena „in rem“ 
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na novovytvorenom pozemku v katastrálnom území Nové Mesto 

v prospech spoločnosti ACS 5, s. r. o., s podmienkami, ktoré 

máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 To teraz hlasujeme 69 – vy ste čítali 68. A deviatku. 

 Takže ešte raz, prosím, prečítajte, pán Lenč, 

uznesenie. Lebo šesťdesiatdeviatku (myslené: 

šesťdesiatosmičku) sme zrušili. Nie, nie len tú sme zrušili. 

 Čiže ešte raz prosím. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Pardon, pardon, ospravedlňujem sa. Nemám to tu 

poznačené… Pán Vetrák mi to tu nepoznačil, že ten bod bol 

stiahnutý. OK. Takže sme v bode šesťdesiatdeväť. 

 Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Áno. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Čiže: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť 

pozemku v katastrálnom území Nové Mesto v prospech 
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spoločnosti ATRIOS real estate, s. r. o., s podmienkami, ako 

máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 12 poslanci, 

nehlasovali: 2, prítomných: 32. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: Pán poslanec Buocik písomne: „69 zdržiavam sa“.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real 

estate s.r.o. 
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Uznesenie 935/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 21968/1 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m², LV č. 5567, k. 

ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate 

s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO 50337238, za účelom 

budúceho majetkovoprávneho zaťaženia, ktoré bude spočívať v 

povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť trvalé 

umiestnenie, zriadenie, užívanie, udržiavanie a opravovanie 

príjazdovej komunikácie – miestnej obslužnej komunikácie, za 

predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 1 

220,25 Eur,  

s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 

budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného 

bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú jednorazovú 

odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od 
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podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma 

zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

BOD 70 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM 1/8 

NA NEHNUTEĽNOSTIACH V BRATISLAVE, K. Ú. 

NIVY, VO VLASTNÍCTVE JUDR. KRISTÍNY 

MITROVEJ POLKOVEJ A JUDR. KATARÍNY 

VIŠŇOVSKEJ POLKOVEJ 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Bod číslo 70: Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na 

nehnuteľnostiach v Bratislave, katastrálne územie Nivy, vo 

vlastníctve doktorky Kristíny Mitrovej Polkovej a doktorky 

Kataríny Višňovskej Polkovej. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu. Ale sú tam dve možnosti. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Ja by som poprosil nejaké odporúčanie… 
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Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

…z magistrátu. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností: 

 V tomto prípade odporúčame alternatívu 1, to znamená 

uplatnenie predkupného práva, keďže sa jedná o uplatnenie 

práva na podiel spoluvlastnícky vo výške jedna osmina pod 

komunikáciou na Bajkalskej ulici za cenu 14 eur, čo je 

mimoriadne výhodné pre hlavné mesto. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 OK. Takže ideme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje podľa alternatívy 1 uplatnenie 

predkupného práva na spoluvlastnícke podiely na 

nehnuteľnostiach, katastrálne územie Nivy, od podielových 

spoluvlastníkov Kristíny Mitrovej a Kataríny Višňovskej 

podľa špecifikácií, ktoré máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, 

nehlasovalo: 0 poslancov, prítomných: 31. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: Pán poslanec Buocik písomne: „70 hlasujem ZA“.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 

na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve 

JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej 

Polkovej 

Uznesenie 936/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na 

spoluvlastnícke podiely 1/8 na nehnuteľnostiach zapísaných 

na LV č. 4464, k. ú. Nivy, a to na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 15334/1 – ostatná plocha vo výmere 1 827 m², na 
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pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/22 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 101 m², na pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 15344/25 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m², 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/36 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 10 m², na pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 15344/37 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

528 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/39 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 335 m², na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 15420/20 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 1 719 m², od podielových spoluvlastníkov 

JUDr. Kristíny Mitrovej, rod. Polkovej, bytom Pri Bráne 1, 

Teplička nad Váhom a JUDr. Kataríny Višňovskej, rod. 

Polkovej, bytom Alstrová 94, Bratislava, za kúpnu cenu 

celkovo v sume 14,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 71 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU 1/2 

NA NEHNUTEĽNOSTIACH V K. Ú. DEVÍN, POZEMKOCH 

PARC. Č. 1426 A 1484, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI DIREKTSTAV SO SÍDLOM V LIMBACHU 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 71: Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na 
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nehnuteľnostiach v katastrálnom území Devín, pozemkoch 

parcelné číslo 1426 a 1484, vo vlastníctve spoločnosti 

DirektStav so sídlom v Limbachu. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán starosta Chren, máte slovo. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem sa len spýtať predkladateľa. Upozornili ma 

kolegovia, keď sme si pozerali ten materiál aj na 

zastupiteľstvo, že ten žiadateľ tu mal dve žiadosti. Jedna 

žiadosť bolo uplatnenie predkupného práva. A v prípade, že 

si predkupné právo neuplatníme, tak potom on má záujem 

odkúpiť pozemok od nás. A o tomto – to nám vôbec nebolo 

predložené ani na komisiu, ani na zastupiteľstvo, pričom 

tiež je to žiadosť, ktorá by mala byť vybavená a malo by 

o nej rozhodovať zastupiteľstvo. 

Čiže chcem sa spýtať, prečo nebolo aj táto druhá časť 

žiadosti predložená na rokovanie a či ju môžeme očakávať 

niekedy. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím spracovateľa. Nech sa páči. 
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JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností: 

Áno, tam je odpoveď prozaická. Toto bolo predložené 

veľmi rýchlo z dôvodu, že Občiansky zákonník vyžaduje, aby 

sme sa k predkupnému právu vyjadrili do dvoch mesiacov – od 

kedy nám bolo ponúknuté. A o uplatnení, respektíve 

neuplatnení môžu rozhodovať iba poslanci mestského 

zastupiteľstva. Z toho dôvodu bol veľmi rýchlo spracovaný 

tento materiál a predložený ešte na toto zastupiteľstvo, 

lebo v septembri by nebolo už možné sa vyjadriť k tej 

dvojmesačnej lehote. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

A to znamená, že ten zvyšok žiadosti bude tiež 

vybavovaný, respektíve chceme zvlášť… 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností: 

Áno, ten sa bude… 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Takže, keď prídu takéto žiadosti, že či je to nejak 

tak, že úrad selektuje to, čo nám ako poslancom dá na 

rozhodovanie, alebo či sa vybavuje každá. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností: 
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Rozhodne neselektujeme. Tu sa naozaj jedná o to, že my 

vždy pripravíme materiál – pokiaľ sa jedná 

o uplatnenie/neuplatnenie. A v ostatných prípadoch sa k tomu 

vyjadrujú aj naše ostatné útvary a zbierame všetky 

stanoviská. Dáva sa tam proste - ostatné podklady - 

a prebehne to rovnako tak isto tým kolečkom. Jedine pokiaľ 

by boli záporné stanoviská, v tom prípade priamo odpovedáme 

tomu žiadateľovi. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno. Možno ste nám mohli aj poradiť teda, že o ktorej 

alternatíve máme hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností: 

Áno. Tak my odporúčame v tomto prípade neuplatniť 

predkupné právo. To znamená alternatíva číslo 1. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

OK. Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa alternatívy 1 

neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 

v katastrálnom území Devín od spoločnosti DirektStav, 

s. r. o., s podrobnosťami, ako máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, 

nehlasovali: 2 poslanci, prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 

na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 

a 1484 vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o., so 

sídlom v Limbachu 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

522 
 

Uznesenie 937/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 

vo výške 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch 

registra „E“ KN parc. č. 1426 – záhrady vo  výmere 778 m² a 

parc. č. 1484 – záhrady vo výmere 518 m², zapísaných na LV 

č. 3843, od podielového spoluvlastníka spoločnosti 

DirektStav s. r. o., so sídlom Vavrinecká 48,  Limbach, IČO 

45392846, za kúpnu cenu celkovo v sume 136 080,00 Eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 72 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O 

ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. 

Č. 1029/15, PÚTNICKÁ ULICA, V PROSPECH 

SPOLOČNOSTI ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, 

A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Bod číslo 72: Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v katastrálnom 

území Záhorská Bystrica, parcelné číslo 1029/15, Pútnická 
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ulica, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a. s., so sídlom v Bratislave. 

 Bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Záhorská 

Bystrica v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a. s. s podrobnosťami, ako sú uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, 

nehlasoval: 1 poslanec, prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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

Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom  

v  Bratislave 

Uznesenie 938/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 

v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 

Bratislava, IČO 36361518, za účelom budúceho zaťaženia 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 1029/15 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 47 m², GP č. 231/2018 odčleneným od 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 920/100, evidovanom na LV 

č. 7186, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, spočívajúcom v povinnosti na danom pozemku 

strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 

opravy, úpravy,  rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy stavebného objektu SO 06. 2 Trafostanica TS 

1x630 kVA, ako aj jeho prípadné odstránenie, povoleného 

rozhodnutím stavebného úradu č. 2014-13/1296/G/2/Ro 
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právoplatným dňa 22. 04. 2014, za predbežnú odplatu v sume 

936,24 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, a to 

prostredníctvom platiteľa, ktorým je spoločnosť S12 s.r.o., 

IČO 36 695343, so sídlom Šoltésovej 12, Bratislava. 

Stavba transformačnej stanice je súčasťou obytného súboru 

„Dobré bývanie“ Bratislava – MČ Záhorská Bystrica, pre ktorý 

bolo dňa 13. 12. 2012 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 

č. 2012/1407/U/28/Ro, právoplatné dňa 21. 01. 2013. 

V prípade, že výmera zaťaženého pozemku sa po umiestnení 

transformačnej stanice na parc. č. 1029/15 nebude zhodovať 

s výmerou určenou podľa GP č. 231/2018, bude vypracovaný 

nový geometrický plán, ktorý sa stane technickým podkladom 

na uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. 

koniec poznámky) 
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BOD 73 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 

POZEMKU V BYTOVOM DOME KOCEĽOVA 6, 

VIETNAMSKÁ 42, BEBRAVSKÁ 18, VŔBOVÁ 12, 

SOLOŠNICKÁ 57, BAGAROVA 30, REPAŠSKÉHO 3, 

ANDRUSOVOVA 1, HÁLOVA 7, GERCENOVA 1, 

VAVILOVOVA 24, PLANCKOVA 4, BRADÁČOVA 5, 

VILOVÁ 19, VÍGĽAŠSKÁ 21, BZOVÍCKA 28, 

VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Idem ja. Ďakujem pekne. 

 Bod číslo 73: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, 

Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, 

Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, 

Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 

21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov 

na pozemku patriacich k bytom v bytových domoch na uliciach, 

ktoré máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 18, Vŕbová 

12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, Andrusovova 1, 

Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 

5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov 

Uznesenie 939/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Koceľova 6, Vietnamská 42, 
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Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, 

Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, 

Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 

21, Bzovícka 28, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených 

v prílohe tohto uznesenia s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 74 NÁVRH NA ZMENU UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY, A TO UZNESENIA Č. 

230/2007 ZO DŇA 04. 10. 2007, UZNESENIA 

Č. 663/2009 ZO DŇA 05. 03. 2009, 

UZNESENIA Č. 880/2010 ZO DŇA 28. 01. 

2010, UZNESENIA Č. 1193/2013 ZO DŇA 26. 

06. 2013 - 27. 06. 2013, UZNESENIA Č. 

249/2019 ZO DŇA 27. 06. 2019 – 28. 06. 

2019, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD BYTOVÝMI 

DOMAMI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Poďme na bod číslo 74: Návrh na zmenu uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to uznesenia číslo 230/2017 (poznámka: myslené 

230/2007), 663/2009, 880/2010, 1193/2013 a uznesenia číslo 
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249/2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

pod bytovými domami. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia 230/2007, 663/2009, 

880/2010, 1193/2013 a 249/2019 s podrobnosťami, ako sú 

uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem veľmi pekne.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 30. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 

10. 2007, uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, 

uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 

1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 – 27. 06. 2013, uznesenia č. 

249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 

Uznesenie 940/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007 takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 37.1.9, 

1.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Františka Pukančíková“ sa 

nahrádza novými nadobúdateľmi „Michalom Orthom a Zuzanou 

Orthovou“, 

1.1.2 pôvodná suma „30,00 Sk (1,00 Eur)“ sa nahrádza novou 

sumou „356,40 Eur“, 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009 takto: 
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2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 6.1.3, 

2.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Ing. Pavol Forgáč a Elena 

Forgáčová“ sa nahrádzajú novými nadobúdateľmi „Mgr. Lukášom 

Petrušom a Mgr. Evou Petrušovou“, 

2.1.2 pôvodná suma „328,84 Eur“ sa nahrádza novou sumou 

„1093,91 Eur“, 

3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010 takto: 

3.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.1.1, 

3.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Jana Gálusová“ sa nahrádza 

novou nadobúdateľkou „Alexandrou Adamičkovou“, 

4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 – 27. 06. 

2013 takto: 

4.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 12.1.6, 

4.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Martin Krištin“ sa nahrádza 

novými nadobúdateľmi „Richardom Bačiakom a PhDr. Zuzanou 

Bačiak Masarykovou“, 

5. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 

takto: 

5.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 13.1.3, 
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5.1.1 pôvodný nadobúdateľ „JUDr. Ing. Marián Petráš“ sa 

vypúšťa. 

koniec poznámky) 

 

BOD 75 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 75: Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o 

vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie 941/2021 

zo dňa 24.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 77  RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Interpelácie máme za sebou, pokiaľ to dobre chápem.  

A poďme na bod 77. Rekordný bod. Bod „Rôzne“.  

Otváram bod „Rôzne“.  

Ak by som mohol začať ja. Ak my dovolíte, ja dlžím to 

vysvetlenie na to ZOO. Ospravedlňujem sa. Išlo to veľmi 

rýchlo. Takže vysvetlenie k pani riaditeľke ZOO. My máme, 

samozrejme, dobrý vzťah. Sme spokojní s jej prácou. Stala sa 

také vec, že v dôsledku stále platného zákona o dvojitom 

občianstve jej zaniklo slovenské občianstvo, keďže  počas 

pobytu v USA získala občianstvo Spojených štátov amerických. 

Novela tohto zákona, ktorá má vlastne odstrániť túto neférovú 

vec, je už dlhšie avizovaná a stále nebola schválená. Takže 

pani Hanuliaková 22.6. 2021 informovala mesto o strate jej 

občianstva a zároveň sa vzdala funkcie, keďže táto situácia 

s občianstvom jej bráni formálne svoju prácu vykonávať.  

Nevieme ju zamestnať. V momente, kedy bude tento stav 

vyriešený, berieme to ako technickú záležitosť, 

zastupiteľstvo ju, pevne verím, opäť schváli do funkcie. 

Takže to je celé mystérium za odstúpením pani riaditeľky. 

Ona sa sama vzdala.  
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Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu „Rôzne“.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči.      

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Ja sa veľmi ospravedlňujem. Nebola som na začiatku bodu 

„Rôzne“. Teda nebola som v bode „Interpelácie“ a nemohla som 

ústne povedať o mojich interpeláciách z vážnych rodinných 

dôvodov. Tak veľmi stručne len poviem a, samozrejme, potom 

písomne predložím. Bude sa to týkať aj pána riaditeľa úradu. 

Jedná sa hlavne o spracovanie majetkových bodov, týkajúcich 

sa niektorých uznesení, ktoré už boli v minulosti 

realizované. Upozornili ma na to obyvatelia Vavilovovej, 

ktorí sa ohradili voči osobitnému zreteľu, ktorý bol 

uplatnený pri pozemkoch, ktoré sú v majetku hlavného mesta 

a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene na parkovací dom, 

ktorí majú asi šesť metrov od svojich barákov. Čiže neviem 

celkom, či existuje nejaká možnosť. Oni ma o to požiadali, 

aby som im na to odpovedala, či existuje nejaká možnosť. Ak 

teda  tento osobitný zreteľ nebol relevantný alebo sa 

nepotvrdila jeho relevantnosť, či je možné takúto zmluvu 

ukončiť alebo teda odstúpiť od zmluvy o budúcej zmluve. Čiže 

to bude jedna vec. A druhá sa týka nejakých drobných opráv, 

ale nebudem vás tým zdržovať. To dám písomne.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán Polakovič.      

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 
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Dobrý deň prajem. Ja sa chcem spýtať na situáciu. Teda 

my zo západnej časti Bratislavy sme konečne pochopili, čo to 

znamená dopravný „armagedon“ vďaka diaľnici, ktorý zažívali 

posledné dva roky naši kolegovia z opačnej strany mesta, na 

Gagarinovej hlavne. Začiatkom rekonštrukcie mostného telesa 

ponad železnicu na D2 sa nám v podstate úplne zahltili cesty, 

ktoré prechádzajú Lamačom, Dúbravkou, a dokonca aj Devínom, 

ktorý na to trpí. Následkom toho je prehustená doprava. 

A ovplyvňuje aj obyvateľov Záhorskej Bystrice. Starosta 

Krúpa by mohol rozprávať. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať 

za promptné a veľmi rýchle zriadenie buspruhu aj s tými 

drobnosťami, ktoré sa museli ešte dolaďovať. V rámci MHD to 

výrazne pomohlo, teda Lamačanom. Tie spoje, ktoré idú od 

nás, z Podhája, majú minimálne meškanie, čo je skvelá správa. 

Už teraz je to, samozrejme, horšie pre tridsaťsedmičku, ktorá 

ide zo Záhorskej Bystrice alebo deväťdesiatdvojku, ktorá ide 

z Devínskej, ktorá naberá veľké meškania. Ja sa chcem spýtať, 

či je nejaká možnosť alebo či mesto oslovilo Národnú 

diaľničnú spoločnosť v dvoch veciach. Jedna vec je nejaké 

dynamické riadenie tej odstávky, kde by sa viac áut púšťalo 

cez viac pruhov po diaľnici ďalej. A druhá vec je nejakým 

spôsobom zabránenie odkláňania kamiónov na tieto ulice, lebo 

to je proste čistý masaker, proste kamión za kamiónom. To 

výrazne ovplyvňuje aj tú dopravnú situáciu. Ale ešte raz 

ďakujem za ten buspruh, lebo ten teda výrazne pomohol. Vďaka.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja iba chcem povedať k tomu, že…  

Jozef, môžeš povedať.      
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Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Pardon. Ja chcem iba v krátkosti chcel na kolegu hovoriť 

o tom, že tie busy, tie kamióny. Logika veci je taká, že oni 

musia ich púšťať v tomto teple. Lebo tie zápchy sú také, že 

keby ich nechali na diaľnici, ony by išli, že ono by to mohlo 

byť zdraviu nebezpečné. Čiže oni hľadajú policajti, čiže 

púšťajú po tejto vedľajšej ceste, aby oni nabehli a obišli 

ten úsek tej časti, ktorá sa opravuje. Ale ja som ešte chcel 

v tej súvislosti, čo Igor hovoril o tom MHD. To je fajn ten 

buspruh, ale my sme mali požiadavku a presne súvisí to aj s 

týmito teplami a aj zápchami. Ja som aj s pánom generálnym 

riaditeľom podniku hovoril. Hovoril, že mi dá vedieť. Potom 

pán primátor by som ťa poprosil, či by nebolo možné zriadiť, 

povedzme na tú tridsaťsedmičku tie väčšie autobusy. Pretože 

keď je malý autobus, tak je plný. Teraz je to teplo a ide to 

dlho, tak je to fakt nepríjemné. Čiže možno naozaj v tomto 

období tej prerábky tej D2 by mohli byť možno v tých, keď 

škola, samozrejme, nebude… Ale vo všeobecnosti, aby tí ľudia 

už keď idú dlhšie a je to teplo, tak sa aspoň nemuseli tlačiť 

vedľa seba.      

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Prepáč, asi ťa to vyplo, lebo si sa prihlásil 

s faktickou.      

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Asi som sa sám vypol. Lebo už asi všetci máme toho dosť. 

Takže ešte raz. Kamióny… Je to zlé. Ja mám denne niekoľko 

mailov  a riešim to. Moja odpoveď na to je, že musíme to 
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vydržať. Tá cesta sa musí opraviť. Keby sa dali dlhšie 

autobusy, bol by som rád. Ďakujem.       

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK, zistíme to. Táňa, poprosím ťa s dopravným podnikom. 

Ja musím povedať, že neviem ako vy ste boli informovaní vo 

vašej strane mesta o tej oprave. Ja mám pocit, že to všetkých 

tak trošku prekvapilo. Už komunikujeme s nimi a ideme pomôcť 

akokoľvek vieme. Aby sa tá doprava, či už to budú nejaké 

nové semaforové frekvencie alebo čo, ideme to skúmať, že ako 

im vieme pomôcť. Veľmi rýchlo komunikujeme  v tento deň, 

v dnešný deň. Ďakujem pekne. A tie autobusy Táňa zisti. 

Poprosím ťa, ako by sme mohli pomôcť tejto časti mesta. Pán 

poslanec Pilinský, nech sa páči.     

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán primátor, ja by  som sa rád spýtal na 

súťaž na prenájom bratislavských vinohradov, teda pozemkov, 

viníc. Myslím, že v tej komisii pracovnej, ktorá bola 

kreovaná pod metropolitným inštitútom, ak si pamätám dobre 

ten časový sled, tak v júni mala byť vypísaná táto súťaž 

a schválené jej kritériá v zastupiteľstve. Pravdepodobne tam 

je časový posun. Tak sa len chcem spýtať, či máš informáciu 

o tom, v akom to je stave, v akom to je štádiu. Alebo či sa 

dospelo k nejakému úplne inému riešeniu. Počul som aj také 

riešenie, že mestské lesy by mali dostať do vienka aj tieto 
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bratislavské vinice. Tak by som chcel vedieť o tom viacej. 

Ďakujem.        

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Neviem o ničom inom, ako o tom, ako znela 

naša dohoda. Ak tu máme Andreja Bednárika… Asi ho tu nemáme. 

Pán poslanec, zistím odpoveď na otázku a dám vedieť. Ale ja 

neviem o ničom, že by sa zmenilo to, ako sme boli dohodnutí. 

Dobre?      

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem.       

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ctibor, vieš to, prosím ťa, zistiť a poslať to pánovi 

poslancovi? Ďakujem ti pekne.      

Pán poslanec Jenčík, nech sa páči.           

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Pán primátor, ja by som sa chcel spýtať 

na aktuálny stav komárov. Samozrejme, že prepieraná téma. Ja 

tomu rozumiem, že ako to je. Rusovce sú veľmi nešťastná 

oblasť. Z každej strany chránené územia. Máme v zásade 

problém. V minulosti, keď sa vždy išlo striekať 

v Rusovciach, tak sme museli vždy pýtať o  výnimku štátnu 

ochranu prírody. Teraz údajne sa striekalo pred pár dňami 
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v Jarovciach. Dva dni sa tam, myslím, zdržali. Ale ku nám 

a možno ani do Čunova sa nedostali. Čiže chcem sa len spýtať, 

že či teda tie výnimky sa žiadajú pre Rusovce i Čunovo, pre 

chránené krajinné oblasti alebo či sme v nejakom 

poradovníku. Lebo to bolo minulý týždeň v Jarovciach, 

myslím, a u nás sa, že vraj, nestriekalo.          

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem pekne. Ctibor.       

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem. Ja sa chcem možno spýtať, že čo sa myslí 

striekaním. Lebo my používame BTI, čo je teda látka, ktorá 

sa nestrieka, ale ktorá sa sype do tých liahnísk, v rámci 

toho monitoringu. V Rusovciach je dosť veľa tých 

dobrovoľníkov, čiže… Kľudne ma doplňte.      

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Dobre, myslel som tým hádzalo. Robí sa to veľkými 

dronmi. Myslel som, že… neviem, či sa to riedi alebo sa to 

sype ako prášok. To neviem, ale robí sa to veľkými dronmi, 

tak som myslel, že sa postrekujú tie kontaminované oblasti. 

Ale viem, že v minulosti, keď aj VÚC-ka robila postrek, 

takisto robili aj s BTI. Teda asi sypali, oni to robili 

lietadlom. Vtedy sa hovorilo, že je to neúčinné, lebo to 

padá z vrchu na listy a podobne. Ale viem, že vždy, keď sa 

robili tieto chránené krajinné oblasti, tak sa žiadali 

výnimky. Teraz údajne toto je problém, že mesto nemá výnimku, 
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tak nemôže robiť zásahy v Rusovciach. Čiže na toto som sa 

chcel spýtať. Takže teda, či je to pravda, alebo sme len 

v nejakom poradovníku, očakávaní, menej ľudí, alebo neviem. 

Ďakujem.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Ďakujem pekne. Zistíme odpoveď a pošleme. Neviem 

úplne presne povedať.     

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Akože dáme konkrétnejšiu odpoveď. Je to aj na tej 

stránke, ktorá sa venuje lovcom komárov, ale v Rusovciach sa 

určite sypalo. Už bolo viacero zásahov. Tam ale, že drony sú 

len jeden spôsob. Inak sa robí aj z miesta, akože z brehu…        

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zistíme to a priamo vás napojíme na človeka, ktorý u nás 

šéfuje tejto téme. Dobre Ctibor? Ja ťa poprosím.  

Pani starostka Kolková.       

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín:  

Ja by som chcela takú vysvetlivku krátku kolegovi, lebo 

zjavne viacerí neviete, ako tento nový systém aplikácie BTI 

funguje. AK sú komáre už vyletené a štípu, je neskoro na 

aplikáciu BTI. V princípe nie je dovolená aplikácia BTI 

v chránených územiach. Ale hlavne dôležité je, aby tam u vás 
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fungoval ten systém. A to, žiaľ, tieto informácie nemám ako 

kde v ktorej mestskej časti sa zasahuje, a či včas, a či na 

správnych miestach. Je dôležité, aby to BTI fungovalo. Je 

potrebné mať správne mapy, čiže liahniská. Je potrebné 

vedieť, kedy je ten správny čas aplikovať to BTI, lebo to 

funguje nejaké dva dni v istom vývojovom štádiu larvy. A teda 

potom sa robí následná kontrola. Čiže ak už sú u vás 

vyletené, tak zbytočne žiadať. Ak sa bavíme teda o aplikácii 

BTI. Chemický postrek, pokiaľ viem, tak sa mesto zaviazalo, 

že ho nebude používať.       

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani poslankyňa Pätoprstá.       

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Možno aj kvôli verejnosti. Pokiaľ mám informácie od 

Andreja Kovarika. Áno, tie výnimky boli zo štátnej ochrany 

prírody. Myslím, že tento rok bolo veľmi úspešné to BTI. Len 

jediný problém tam vznikol v rámci Bratislavského kraja, na 

hraniciach medzi Trnavským a Bratislavským krajom, kde 

trnavský nestriekal, čiže tam mal niektoré tie časti, kde 

boli premnožené komáre v Trnavskom kraji. Dofúkalo aj do 

našich obcí, kde sa poctivo BTI aplikovalo. Čiže to bol jeden 

problém. A druhý môže byť aj, samozrejme, u vás z hľadiska 

Rakúšanov. Lebo oni tam tie výnimky nemajú, čiže niekedy sú 

toto tiež problémy. Odporúčam vám, teda všetkým, ktorí chcete 

informovať aj obyvateľov v rámci záhradiek, takých vlastných 
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pozemkov, akým spôsobom sa dá BTI aplikovať aj priamo na 

súkromných pozemkoch. Čiže obráťte sa buď na župu alebo na 

hlavné mesto a Andreja Kovarika alebo lovcov komárov.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za doplnenie.  

Pán poslanec Brat.  

Chce sa ešte niekto prihlásiť?  

Pán poslanec Brat.      

Mgr. Michal Brat, PhD, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja som sa chcel opýtať na dva dopravné 

projekty, ktoré teda veľmi vážne ovplyvňujú mesto. Jeden je 

teda autobusová stanica Mlynské Nivy. Či teda mesto má nejaké 

informácie, že teda stále platí koniec augusta alebo začiatok 

septembra ako termín otvorenia, alebo sú tam nejaké iné 

indície. A druhá otázka ružinovského rondelu. Pokiaľ viem, 

tak už mal byť otvorený, ale stále nie je. Tak sa chcem 

spýtať, či je nejaký verejne komunikovaný termín, lebo ja 

som žiadny nezachytil. Ďakujem pekne.         

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Táňa, chceš zareagovať?       
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Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kedy sa otvára stanica Nivy? Prepáčte, ja som bola 

chvíľu vedľa. Práve sa kolauduje komunikácia, teda hlavne 

ten chodník. Dokončuje sa cyklochodník a teraz len 

prebiehajú tie lehoty v správnom konaní. Takže malo by to 

byť, ja neviem, v priebehu mesiaca?     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No, to je chodník, ale autobusová stanica. HB Reavis 

z minulé týždňa bola, že september.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to je september. Tak ja sa ospravedlňujem.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A ten rondel asi myslíš na Novom Meste, na Novom moste. 

Pardon.     

Mgr. Michal Brat, PhD, poslanec MsZ: 

Áno. To sú tie všetky výjazdy, tam vlastne na Prístavný 

most.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

545 
 

Viem. D4, R7.     

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Takisto tam prebiehajú kolaudácie priebežne tých 

jednotlivých výjazdových a zjazdových vetiev. Nemáme presné 

termíny, ale priebežne s nimi komunikujeme a bude to 

v priebehu letných mesiacov.     

Mgr. Michal Brat, PhD, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Lebo myslím, že to malo byť v apríli.    

Predsedajúca Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, došlo tam k posunu termínov. To máš pravdu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nerobí to mesto, takže… Nie, že by ma to netrápilo. 

Trápi ma to, ale nevieme to ovplyvniť.     

Mgr. Michal Brat, PhD, poslanec MsZ: 

Ale mohli by lepšie komunikovať aj oni.        

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Oni sa veľmi stiahli, najmä po tých problémoch, ktoré 

mali…   

Dobre. Ste absolútni hrdinovia, hrdinky teda. Toľkoto 

bodov, skoro sedemdesiat, sme nemali ešte nikdy za mojej 

éry. Sme to zvládli, takže sa vám chcem poďakovať. Takisto 

vám chcem zaželať príjemné leto. Chvíľku ma neuvidíte alebo 

sa neuvidíme na komisiách alebo hocikde inde. Dávajte na 

seba pozor, užite si leto, oddýchnite si a od septembra zasa 

začíname pracovať. Myslím, že ten oddych potrebujeme všetci.  

Ja vám veľmi pekne ďakujem za tohtosezónne mestské 

zastupiteľstvá a budeme pracovať a komunikovať, aby to išlo 

ďalej dobre. Takže ďakujem veľmi pekne a ukončujem takto 

oficiálne naše mestské zastupiteľstvo.  

Príjemný zvyšok večera ešte. 
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PRÍLOHA – VÝPIS Z HLASOVANIA 

1. hlasovanie, bod 01. 

Voľba overovateľov zápisnice 
prezenčné hlasovanie 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní; 24 Áno: 18 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová 

Plavuchová: 
l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno 

Polakovič: Zdržal sa 

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva:  

Poláčiková: Zdržal sa 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová:                             Hrčka: Zdržal sa Lenč: Áno 
Záhradník: 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Buocik: Jenčík: Áno 

Korček: Ano Kríž: Pilinský: Nehlasoval 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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2. hlasovanie, bod 01. 

Voľba overovateľov zápisnice 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 27 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič; Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky; Áno 

Team Vallo 

                                 Brat: Áno  

Lamoš: Petrovič: Áno 

Strapák: Áno  

                                 Vallo: 

Debnárová: Áno  

Mrva:  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová; Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka:                               Buocik: Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová; Ano Tešovič: 
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3. hlasovanie, bod 02. 

Voľba návrhovej komisie 

 

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 27 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Ano 

Lamoš:  

Petrovič: Ano  

Strapák: Ano  

Vallo: 

Debnárová: Ano  

Mrva:  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Ano 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano                                Hrčka: Ano Lenč: Ano 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka:                               Buocik: Jenčík: Ano 
Korček: Ano Kríž: Pilinský: Ano 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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4. hlasovanie, bod 03. 

Program rokovania 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 28 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová 

Plavuchová: Ano  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno Vallo: 

Debnárová: Áno 

 Mrva:  

Poláčiková: Áno        

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

                Aufrichtová; Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                              Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Záhradník: Ano 
  

 Nezaradení poslanci  

Berka:                               Buocik: Jenčík; Áno 
Korček: Ano Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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5. hlasovanie, bod 03. 

Program rokovania 
stiahnutie bodu č. 25 – „portum towers“ 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 30 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič; Ano  

Polakovič: Ano Vagač: 

Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš: Petrovič: Áno 

Strapák: Áno  

Vallo: 

Debnárová: Áno  

Mrva: 
Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno 
Vetrák: Nehlasoval 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Nehlasoval Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 

Klub nezávislých 
poslancov  

                 Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

                 Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano                           Hrčka: Áno Lenč: Áno 
                  Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

                       Berka: Buocik: Jenčík: Áno 
                     Korček: Áno Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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6. hlasovanie, bod 03. 

Program rokovania 
stiahnutie bodu č. 68 - "acs 5" 

 

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 30 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová; Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič:  

Vagač; Áno  

Vláčiky; Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: 
Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno 
Vetrák: Nehlasoval 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

                 Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                           Hrčka: Áno Lenč: Áno 

                  Záhradník: Áno 
  

 Nezaradení poslanci  

                         Berka: Buocik: Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž; Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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7. hlasovanie, bod 03. 

Program rokovania 
zaradenie bodu č. 1 1 A  „ zmluva o spolupráci parkovacia politika“ 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 31 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič:  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno Lamoš: Petrovič; 

Áno Strapák: Áno Vallo: Áno Debnárová: Áno 

Mrva; Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno Vetrák: 

Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer; 
Krajčír:                                 Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman; Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                 Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka:                               Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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8. hlasovanie, bod 03. 

Program rokovania 
zaradenie bodu č. 13 A - personálne zmeny ZOO 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní; 32 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Ano  

Polakovič:  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva:  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír:                                          Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič:                                     Chren: Ano Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka:                               Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: Ano 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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9. hlasovanie, bod 03. 

Program rokovania 
preraďovanie bodu 61 ako 25 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 32 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič:  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš: 
Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Nehlasoval 

Debnárová: Áno  

Mrva:  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

Ferenčáková: Áno 

Krajčír:  

Ožvaldová: 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno  

Pätoprstá: 

 nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová: Áno 

Augustinič: 
Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Áno Kuruc: Nehlasoval 

Aufrichtová: Karman: 

Áno 

SaS-OKS-NOVA 

                              Cmorej: 
Grendel: Áno 

Čahojová: Áno 

 Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 
Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Berka:  

Korček: Áno 

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 

Buocik: Áno 
Kríž: Nehlasoval  

Tešovič: 

Jenčík: Áno 

Pilinský: Áno 
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10. hlasovanie, bod 1. 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021 

 

 

  

  Uznesenie holo prijaté  

Prítomní; 36 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno l.nám. 

Kratochvílová: Áno Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

                                 Brat: Ano 

Lamoš: Petrovič: Áno      

Strapák: Áno 

 Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová:                               Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: 

Ano   

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž; Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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11. hlasovanie, bod 1. 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní; 36 Áno: 20 Nie; 2 Zdržal sa; 12 Nehlasovali; 2 

nám. Antalová Plavuchová: Zdržal sa 

l.nám. Kratochvílová: Zdržal sa 

Palkovič: Nie  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Zdržal sa 

Team Vallo 

Brat: Zdržal sa Lamoš: 
Petrovič: Nie Strapák: 

Áno Vallo: Zdržal sa 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Zdržal sa 

Poláčiková: Zdržal sa 

Štasselová: Zdržal sa 

Vetrák: Áno 

Ferenčáková; Áno Krajčír: 

Ožvaldová: Ano 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová: Áno 

Augustinič: 

 Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Áno Kuruc: Nehlasoval 

Aufrichtová: 
Karman: Nehlasoval 

SaS-OKS-NOVA 

                        Cmorej: 
Grendel: Áno 

Čahojová: Áno 

Záhradník: Zdržal sa 

Naša Bratislava 
Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Berka: Zdržal sa  

Korček: Áno  

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 

Buocik: Áno  

Kríž: Zdržal sa  

Tešovič: 

Jenčik: Áno 

Pilinský: Áno 
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12. hlasovanie, bod 1. 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021 

ako celok 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní; 36 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

 l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno Lamoš: 
Petrovič: Zdržal sa 

Strapák: Nehlasoval  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

Ferenčáková: Áno  

Krajčír:  

Ožvaldová: Áno 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno  

Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová: Áno 

Augustinič:  

Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Áno 

Kuruc: Nehlasoval 

Aufrichtová: Karman: 

Áno 

SaS-OKS-NOVA 

                              Cmorej: 
Grendel: Áno 

Čahojová: Áno  

Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 
Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Berka: Áno  

Korček: Áno  

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 

Buocik; Áno  

Kríž: Áno  

Tešovič: 

Jenčík: Áno 

Pilinský: Áno 
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13. hlasovanie, bod 2. 

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu za rok 2020 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 34 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 
0 

Nehlasovali: 1 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                 Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič:                             Chren: Áno Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

                Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                              Hrčka: Áno Lenč: Áno 

  Záhradník: Ano 
  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                               Buocik: Ano Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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14. hlasovanie, bod 3. 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 
2021 

návrh p. Antalovej Plavuchovej 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

 l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

Mrva; Áno 

 Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič:                                 Chren: Ano Kuruc: Áno 
Uhler: Nehlasoval 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: 
Áno 

                              Cmorej: Áno Grendel: Áno 

Karman: Áno 
  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                               Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno                            Buocik: Áno Jenčík: 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: Nehlasoval 
Svoreňová: Ano                         Tešovič: 
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15. hlasovanie, bod 3. 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 
2021 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 38 Áno: 36 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                   Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Áno 
Uhler: Nehlasoval 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 

                   Záhradník: Ano 
  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: Áno 

Korček: Ano Kríž: Zdržal sa Pilinský: Áno 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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16. hlasovanie, bod 4. 

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 
2021 z Rámcovej úverovej zmluvy č.2019 052968 od 

Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom 
úvere od CSOB a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci od 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 37 Áno: 32 Nie: 0 Zdržal sa: 
0 

Nehlasovali: 5 

nám. Antalová Plavuchová:  

Nehlasoval  

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

 Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová:  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič:                        Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Nehlasoval 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno                       Cmorej: Nehlasoval Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                          Hrčka: Áno Lenč: Áno 
                  Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: Áno 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: Nehlasoval 
Svoreňová: Áno Tešovič: 
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17. hlasovanie, bod 5. 

Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 36 Áno: 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová Plavuchová:  

Nehlasoval  

l.nám. Kratochvílová; Áno  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat; Ano  

Lamoš:  

Petrovič; Ano  

Strapák: Ano  

Vallo: Ano 

Debnárová: Ano  

Mrva: Ano  

Poláčiková; Ano 

Štasselová:  

Vetrák: Ano 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner; nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                   Krúpa. Nehlasoval Kunst: Ano 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Ano Kuruc; Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Ano                       Cmorej; Nehlasoval Grendel; Ano 
Karman; Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová; Ano                      Hrčka; Nehlasoval Lenč; Ano 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                         Buocik: Ano Jenčík; 
Korček: Ano Kríž: Ano Pilinský; Ano 

                 Svoreňová: Ano                         Tešovič: 
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18. hlasovanie, bod 6. 

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

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 37 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová Plavuchová:  

Nehlasoval  

l.nám. Kratochvílová: Ano  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Áno 

 Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Ano  

Vallo: Ano 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Ano                        Cmorej: Nehlasoval Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
                  Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčik: 
Korček: Ano Kríž: Áno Pilinský: Áno 

                 Svoreňová: Áno                         Tešovič: 
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19. hlasovanie, bod 7. 

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 
pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie 

Domova jesene života 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

Nehlasovali: 1 

nám. Antalová Plavuchová:  

Nehlasoval  

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Áno 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Ano 

                  Záhradník: Áno 
  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčík: 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: Áno 

                 Svoreňová: Ano Tešovič: 
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20. hlasovanie, bod 8. 

Návrh VZN HM SR BA o určení názvu novovzniknutej ulice 
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 37 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 
0 

Nehlasovali: 2 

nám. Antalová Plavuchová:  

Nehlasoval 

 l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Ano 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Ano  

Vetrák: Áno 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer; 
                        Krajčír: Krúpa: Ano Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Nehlasoval 

 Klub nezávislých poslancov  

                 Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Áno 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová; Áno Cmorej: Áno Grendel: Áno 

Karman: Ano 
  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
                  Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Ano         Jenčík: 
Korček: Ano Kríž: Ano Pilinský: Áno 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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21. hlasovanie, bod 9. 

Návrh VZN HM SR BA ktorým sa mení VZN HM SR BA 
č.8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

návrh p. Vagač 

 

                                

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová 

Plavuchová: Ano 

 l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno 

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                       Krúpa: Nehlasoval Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                                Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno                                Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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22. hlasovanie, bod 9. 

Návrh VZN HM SR BA ktorým sa mení VZN HM SR BA 
č.8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

ako celok 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová 

Plavuchová: Ano  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Ano  

Polakovič; Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno 

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Nehlasoval Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                 Augustinič:                             Chren: Ano Kuruc: Áno 
UhLer; Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval                             Cmorej: Ano Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                               Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: 

Nehlasoval   

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                           Buocik: Ano Jenčík: Áno 
Korček: Ano   Kríž: Nehlasoval Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano                          Tešovič: 
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23. hlasovanie, bod 10. 

Návrh zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie 
odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací 

systém, spol. s r. o., mestskými časťami hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislava 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní; 34 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Ano 

 Polakovič: Áno  

Vagač: Áno 

 Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno 

 Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

 Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                   Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej; Áno Grendel; 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová; Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka; Buocik: Áno Jenčík: Ano 
Korček: Ano Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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24. hlasovanie, bod 11. 

Zmluva o spolupráci za účelom realizácie 
parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v 

mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Nehlasoval Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

                         Berka: Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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25. hlasovanie, bod 11A 

Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v 
hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave na 

území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka:                                Buocik: Ano Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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26. hlasovanie, bod 12. 

Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
procedurálny návrh - p. Polakovič 

 

 

  

  Uznesenie holo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 
35 

Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

 l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová; Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                 Augustinič; Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčik: Áno 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svorenová: Áno Tešovič: 
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27. hlasovanie, bod 12. 

Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

vzdanie sa predsedov a člena v komisiách (fin., cestov.) 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 35 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

 l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno 

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno 

 Poláčiková: Áno  

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner; nám. Káčer: 
                        Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                 Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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28. hlasovanie, bod 12 

Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

voľba predsedov komisie (Lamoš, Debnárová) a člena komisie (Svoreňová, 
Tešovič) 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 35 Áno: 
35 

Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák:  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno 

 Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír: Krúpa: Ano Kunst: Ano 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: 

Karman: Ano 
  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Záhradník: Ano 
  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčik: Áno 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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29. hlasovanie, bod 13. 

Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou hlavného mesta SR  Bratislavy 

návrh p. Polakoviča 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič; Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Ano  

Lamoš:  

Petrovič: Ano  

Strapák:  

Vallo: Ano 

Debnárová: Ano  

Mrva: Ano 

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Ano Kunst: Ano 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič:                              Chren: Nehlasoval Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval                          Cmorej: Ano Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano                             Hrčka: Ano Lenč: Ano 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                         Buocik: Ano Jenčik: Ano 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: Ano 
Svoreňová: Nehlasoval                        Tešovič: 
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30. hlasovanie, bod 13. 

Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

ako celok 

 

  

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní; 36 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová 

Plavuchová: Ano  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Ano  

Lamoš:  

Petrovič: Ano  

Strapák: Ano  

Vallo: Áno 

Debnárová: Ano  

Mrva: Ano  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

Ferenčáková: Ano  

Krajčír:  

Ožvaldová: Ano 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Ano Pätoprstá: 

nám. Káčer: Kunst: Ano 

Zaťovičová: Ano 

Augustinič:  

Uhler: Áno 

Klub nezávislých 
poslancov 

Chren: Nehlasoval 
Kuruc: Áno 

Aufrichtová: Ano  

Karman: Ano 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Áno 

Grendel: 

Čahojová: Ano  

Záhradník: Ano 

Naša Bratislava 
Hrčka: Ano 

Lenč: Ano 

Berka: Ano  

Korček: Áno  

Svoreňová: Ano 

Nezaradení poslanci 

Buocik: Ano 
Kríž: Nehlasoval  

                            Tešovič: 

Jenčík: 

Ano Pilinský: Ano 
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31. hlasovanie, bod 13A 

Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

 

 

  

  Uznesenie holo prijaté   

Prítomní: 34 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

nám. Antalová Plavuchová: Ano  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc; Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval Cmorej: Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                  Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                              Buocik: Áno Jenčík: Áno 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: Nehlasoval 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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32. hlasovanie, bod 14. 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 
a. s. 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

 Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Ano 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: Ano 
Uhler: Nehlasoval 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval Cmorej: Grendel: 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Záhradník: Nehlasoval 
  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno                         Buocik: Ano Jenčík: Ano 
Korček: Áno Križ: Áno Pilinský: 

Svoreňová: Áno Tešovič: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

579 
 

 

33. hlasovanie, bod 15. 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat; Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 

                       Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 
Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič:                           Chren: Nehlasoval Kuruc: Áno 
Uhler: Nehlasoval 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Ano Cmorej: Grendel: Áno 

Karman: Ano 
  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                Hrčka: Áno Lenč; Áno 
Záhradník: Nehlasoval 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                         Buocik: Áno Jenčík: Áno 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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34. hlasovanie, bod 16. 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia 

za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na 
riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné 
tenisové centrum, a. s. 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

 l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Áno Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                 Augustinič:                         Chren: Nehlasoval Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                                 Hrčka: Áno Lenč; Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                         Buocik: Áno Jenčík: Áno 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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35. hlasovanie, bod 17. 

Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku 
Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom 
pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a 
DPB 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

nám. Antalová 

Plavuchová: Ano 

 l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš: Petrovič:  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič:                                Chren: Nehlasoval Kuruc: Áno 
Uhler; Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval Cmorej: Grendel: Ano 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                            Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
                  Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                          Buocik: Ano Jenčik: Áno 

Korček: Ano Križ: Nehlasoval Pilinský: Nehlasoval 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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36. hlasovanie, bod 18. 

Zmena zakladateľských dokumentov Spoločnosti pre rozvoj 
bývania 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno l.nám. 

Kratochvílová: Áno 
Palkovič: Nehlasoval 

Polakovič: Áno  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič:  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 

                        Krajčír:                                    Krúpa: Áno Kunst: Áno 
Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič:                             Chren: Nehlasoval Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová; Ano                            Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
                  Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                         Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: Áno 

                 Svorenová: Ano                        Tešovič: 
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37. hlasovanie, bod 19. 

Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling, s. r. o. 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Ano 

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič:  

Strapák: Áno  

Vallo: Ano 

Debnárová: Ano 

 Mrva: Áno  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

Ferenčáková: Ano 

Krajčír;  

Ožvaldová: Ano 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno  

Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová: Ano 

        Augustinič:  

Uhler: Ano 

Klub nezávislých poslancov 

                           Chren: Nehlasoval Kuruc: 

Aufrichtová: Karman: 

Ano 

SaS-OKS-NOVA 

                              Cmorej: 
Grendel: Ano 

Čahojová: Ano  

Záhradník: Ano 

Naša Bratislava 

Hrčka: Nehlasoval 
Lenč: Ano 

Berka: Ano  

Korček: Ano  

Svorenová; Áno 

Nezaradení poslanci 

Buocik: Nehlasoval  

    Kríž: 
                              Tešovič: 

       Jenčík: 
Pilinský: Zdržal sa 
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38. hlasovanie – „zmätočné“ 

39. hlasovanie, bod 20 

Návrh na schválenie Dodatku č. l na predĺženie 
doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. - 30. 09. 2021 pre 

nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, 
s. r. o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný os. 
zreteľa 

procedurálny návrh p. Korčeka 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 31 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

 l.nám. Kratochvílová; Ano 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 

Brat: Ano  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Ano 

Mrva: Ano  

Poláčiková: Áno 

Štasselová:  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                        Krajčír:                                 Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                  Augustinič:                              Chren: Nehlasoval Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano                                Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                               Buocik: Nehlasoval Jenčík: 
Korček: Ano Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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40. hlasovanie, bod 20. 

Návrh na schválenie Dodatku č. l na predĺženie 
doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. - 30. 09. 2021 pre 
nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, 
s. r. o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad bodný os. 
zreteľa 

zopakovanie hlasovania č. 20 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová 

Plavuchová: Áno 

 l.nám. Kratochvílová; Áno 

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo; Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
                       Krajčír:                                 Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Ano Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

                 Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: Áno 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno                              Hrčka: Nehlasoval Lenč: Ano 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano                               Buocik: Nehlasoval Jenčík: 
Korček; Áno Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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41. hlasovanie, bod 21. 

Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - 
pozemky v k. ú. Záhorská Bystrica, pare. č.1870/2 a pare. 

č.1874/5, ulica Československých tankistov 
hlasovanie o bode 2 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 32 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: 
l.nám. Kratochvílová: Áno 

Palkovič: Ano 

Polakovič: Áno 

Vagač: Áno 

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Áno 

 Lamoš: 
Petrovič: Áno  

Strapák: Áno 

Vallo; Nehlasoval 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Vetrák: 

Ferenčáková: Áno 

Krajčír:  

Ožvaldová: Áno 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno 

Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová: Áno 

        Augustinič:  

Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 

                  Chren: Nehlasoval Kuruc; Áno 

           Aufrichtová:  

Karman: Áno 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Áno 

Grendel: Áno 

Čahojová: Áno  

Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 

Hrčka: Nehlasoval Lenč; Áno 

Berka: Áno  

Korček: Áno  

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 

Buocik: Áno 

Kríž:  

Tešovič: 

Jenčík:  

Pilinský: Áno 
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42. hlasovanie, bod 21. 

Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - 
pozemky v k. ú. Záhorská Bystrica, pare. č.1870/2 a pare. 

č.1874/5, ulica Československých tankistov 
hlasovanie o bode 

1 

 

 

  Uznesenie nebolo prijaté  

Prítomní: 34 Áno: 11 Nie: 6 Zdržal sa: 12 Nehlasovali: 5 

nám. Antalová Plavuchová:  

Zdržal sa  

l.nám. Kratochvílová; Nie  

Palkovič: Nie  

Polakovič: Zdržal sa 

 Vagač: Nie  

Vláčiky: Zdržal sa 

Team Vallo 

Brat: Zdržal sa  

Lamoš: 
Petrovič: Nie  

Strapák: Zdržal sa  

Vallo: Nehlasoval 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Zdržal sa 

Poláčiková: Zdržal sa 

Štasselová: Nie  

Vetrák: 

Ferenčáková: Áno Krajčír: 

Ožvaldová: Áno 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová: Áno 

Augustinič:  

Uhler: Ano 

Klub nezávislých 
poslancov 

Chren: Nehlasoval 
Kuruc: Nehlasoval 

                 Aufrichtová: 
Karman: Nehlasoval 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Áno 

Grendel: Áno 

Čahojová: Zdržal sa 

Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 

Hrčka: Nehlasoval Lenč: Zdržal sa 

Berka: Nie  

Korček: Zdržal sa 

Svoreňová: Zdržal sa 

Nezaradení poslanci 

Buocik: Áno  

Kríž:  

Tešovič: 

Jenčík: Pilinský: Áno 
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43. hlasovanie, bod 76. 

Interpelácie 
prezenčné hlasovanie 

 

 

  

   Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 24 Áno: 13 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 11 

nám. Antalová Plavuchová: 
l.nám. Kratochvilová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: 
Lamoš: 

Petrovič: Nehlasoval  

Strapák: Áno Vallo: 

Debnárová; Nehlasoval 

Mrva: Nehlasoval 

Poláčiková: Nehlasoval 

Štasselová: 
Vetrák: 

Ferenčáková; Áno Krajčír; 

Ožvaldová: 

Team Bratislava - Zmena zdola 
Hochschorner: 

Krúpa; 
Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

Zaťovičová; Nehlasoval 

Augustinič: 
Uhler; Nehlasoval 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Áno Kuruc: 

 

Aufrichtová:  

Karman: Áno 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Nehlasoval 

Grendel: Nehlasoval 

Čahojová: Nehlasoval  

Záhradník: Nehlasoval 

Naša Bratislava 
Hrčka: Áno 

Lenč: Áno 

Berka: Nehlasoval 

Korček: Áno  

Svoreňová: 

Nezaradení poslanci 

Buoclk: 
Kríž: 

Tešovič: 

Jenčík; 
Pilinský: 
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44. hlasovanie, bod 76. 

Interpelácie 
prezenčné hlasovanie 2 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 26 Áno: 18 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 7 

nám. Antalová Plavuchová: 
l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: 
Lamoš: 

Petrovič: Nehlasoval  

Strapák: Ano Vallo: Ano 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: 
Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová: Nehlasoval 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Nehlasoval Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Nehlasoval Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Nehlasoval 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Nehlasoval Buocik: Jenčík: 
Korček: Ano Kríž: Pílínský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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45. hlasovanie, bod 76. 

Interpelácie 
prezenčné hlasovanie 3 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 27 Áno: 17 Nie: 2 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 7 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Áno  

Vagač: Nie  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

Brat: Nie Lamoš: Petrovič: 

Áno Strapák: Áno Vallo: Áno 
Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: 
               Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová: Nehlasoval 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Nehlasoval Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Nehlasoval Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Nehlasoval 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Buoclk: Jenčík: 
Korček: Áno Kríž: Pílínský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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46. hlasovanie, bod 22. 

Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa 
- pozemok v k. ú. Dúbravka, Doc. RNDr. Jozefovi 
Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova 
ulica 

 

 

  

 Uznesenie nebolo prijaté  

Prítomní: 29 Áno: 22 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

nám. Antalová Plavuchová;  

Nehlasoval  

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 
Brat: Ano  

Lamoš;  

Petrovič: Ano  

Strapák: Ano  

Vallo: Ano 

Debnárová: Ano  

Mrva: Ano  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová; Cmorej: Nehlasoval Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Nehlasoval Hrčka: Nehlasoval Lenč: Ano 
Záhradník: Nehlasoval 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buoclk: Jenčík: 
Korček: Ano Kríž: Pilinský: 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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47. hlasovanie, bod 23. 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného os. zreteľa 
- pozemky v k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, 

Bc. Karolovi Gálikovi 
prezenčné hlasovanie 4 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 30 Áno; 22 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová; Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Zdržal sa 

 Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 

                       Brat: Zdržal sa  

                    Lamoš: 
       Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: 
Vetrák: 

Ferenčáková: Zdržal sa 

Krajčír: 

Ožvaldová: 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: 

Pätoprstá: 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno Zaťovičová: 

Áno 

                       Augustinič:  

Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 
                                  Chren: Áno 

Kuruc: 

Aufrichtová; Zdržal sa  

Karman: Áno 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Nehlasoval 

Grendel: Nehlasoval 

Čahojová: Áno  

Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 
Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 

Berka: Áno  

Korček: Áno  

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 
Buoclk: Áno  

Kríž:  

Tešovič: 

Jenčík: 
Pilinský; 
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48. hlasovanie, bod 23. 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného os. zreteľa 
- pozemky v k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, 

Bc. Karolovi Gálikovi 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič; Áno  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Ano 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Ano Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: 
Korček: Áno Kríž: Pílínský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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49. hlasovanie, bod 24. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti 

iiSTATE s. r. o., so sídlom v Bratislave 
alternatíva 1 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno Vallo: Áno 

Debnárová: Nehlasoval 

Mrva: Nehlasoval 

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej; Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Nehlasoval Jenčik: 
Korček: Ano Kríž: Pilinský; 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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50. hlasovanie, bod 61. 

Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného os. 
zreteľa týkajúceho bytového domu na Medveďovej 
ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 k. ú. 
Petržalka a prislúchajúceho pozemku, do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
(doterajšieho správcu majetku) 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Ano  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat; Áno  

Lamoš;  

Petrovič; Áno  

Strapák; Áno  

Vallo; Áno 

Debnárová; Áno  

Mrva; Áno  

Poláčiková; Áno 

Štasselová; Áno  

Vetrák; 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner; nám. Káčer; 
Krajčír: Krúpa; Áno Kunst; Ano 

Ožvaldová; Pätoprstá; Ano Zaťovičová; Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren; Áno Kuruc: Nehlasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová; Áno Cmorej; Áno Grendel; Nehlasoval 
Karman; Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová; Ano Hrčka; Áno Lenč; Áno 
Záhradník; Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka; Áno Buocik; Ano Jenčík; 
Korček; Áno Kríž; Nehlasoval Pílínský; 

Svoreňová; Áno Tešovič; 
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51. hlasovanie, bod 26. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa 
- nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne U 
Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe k. ú. 
Staré Mesto, na Panskej 35, pre Galériu mesta 
Bratislavy so sídlom v 

Bratislave 
alternatíva 1 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

 Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Nehiasoval 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Ano Jenčik: 
Korček: Ano Kríž: Áno Pilinský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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52. hlasovanie, bod 27. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu časti pozemku v k. ú. Ružinov, 
občianskemu združeniu BIELA NOC, 
o. z., so sídlom v 

Košiciach 
alternatíva 1 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová Plavuchová: Ano 

l.nám. Kratochvílová: Ano  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš: 
Petrovič: Áno  

Strapák: Zdržal sa  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák; 

Ferenčáková: Áno  

Krajčír: Ožvaldová: 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno  

Pätoprstá: Áno 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno  

Zaťovičová: Áno 

Augustinič:  

Uhler: Ano 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Nehlasoval Kuruc: Nehlasoval 

Aufrichtová: Áno 
Karman: Nehlasoval 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Áno 

Grendel: Nehlasoval 

Čahojová: Ano  

Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 
Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Berka: Ano 

Korček: Áno 

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 
Buocik: Áno 

Kríž: Áno  

Tešovič: 

Jenčík: 
Pilinský: 
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53. hlasovanie, bod 28. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu časti pozemkov v k. ú. Vrakuňa, mestskej 
časti Bratislava - Vrakuňa, za účelom vyčistenia, 
vykosenia a zriadenia výbehu pre psov 

alternatíva 1 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Ano  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Áno  

Vagač; Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat; Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo; Áno 

Debnárová: Áno Mrva: 

Áno Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír; Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová; Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka; Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: 
Korček: Ano Kríž: Áno Pilinský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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54. hlasovanie, bod 29. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu časti pozemkov v k. ú. Dúbravka, k. ú. 
Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, pod 
kontajnerovými stojiskami 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno 

 Polakovič; Áno  

Vagač; Ano  

Vláčiky; Ano 

Team Vallo 
Brat; Áno  

Lamoš;  

Petrovič; Áno  

Strapák; Áno  

Vallo; Ano 

Debnárová; Áno  

Mrva; Áno 

 Poláčiková; Áno 

Štasselová; Áno  

Vetrák; 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková; Ano Hochschorner; nám. Káčer; 
Krajčír; Krúpa; Áno Kunst; Áno 

Ožvaldová; Pätoprstá; Ano Zaťovičová; Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič; Chren; Áno Kuruc; 
Uhler; Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová; Áno Cmorej; Áno Grendel; Nehlasoval 
Karman; Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová; Áno Hrčka; Áno Lenč; Áno 
Záhradník; Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka; Ano Buocik; Áno Jenčík; 
Korček; Áno Kríž; Áno Pilinský; 

Svoreňová; Ano Tešovič; 
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55. hlasovanie, bod 30. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme 
nebytových priestorov v znení dodatkov a súhlasu 
s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v k. ú. 
Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana 
so sídlom v Bratislave 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová Plavuchová: Ano 

l.nám. Kratochvílová; Áno  

Palkovič: Áno 

 Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva; Áno  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: 

Korček: Áno Kríž: Zdržal sa Pilinský: 
Svoreňová: Áno Tešovič; 
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56. hlasovanie, bod 31. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájmu 
časti pozemku v k. ú. Karlova Ves, Ing. Petrovi 
Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska 

alternatíva 2 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová; Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno 

 Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: 

Korček: Nehlasoval Kríž: Nehlasoval Pilinský: 
Svoreňová: Áno Tešovič: 
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57. hlasovanie, bod 32. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme v znení jej 

neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným 
podnikom Bratislava, a. s., so sídlom v 

Bratislave, Janíkov dvor - vozovňa 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 35 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová Plavuchová:  

Nehlasoval  

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčik: 
Korček: Áno Kríž: Nehlasoval Pilinský: 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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58. hlasovanie, bod 33. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa 
- nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
pre Mestský parkovací systém, spol. s r. o. so 

sídlom v Bratislave 
alternatíva I 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Ano 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano 

 Vagač: Áno  

Vláčiky; Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno 

 Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva; Áno  

Poláčiková; Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa; Ano Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič:                                      Chren: Nehlasoval Kuruc: Áno 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Ano Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Ano Jenčik: 
Korček: Áno Kríž; Áno Pilinský: 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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59. hlasovanie, bod 34. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej 

garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina Benku 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., so sídlom v 
Bratislave 

alternatíva 2 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno 

 Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová; Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej; Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman; Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: 
Korček: Ano Kríž; Áno Pilinský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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60. hlasovanie, bod 35. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu častí pozemkov v k. ú. Petržalka, 

pre Mestský parkovací systém, spol. 
s r. o. so sídlom v Bratislave 

alternatíva 1 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno 

 Palkovič: Áno 

 Polakovič: Áno 

 Vagač: Áno Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

 Mrva: Áno Poláčiková: 

Áno Štasselová: Áno 

 Vetrák: 

Ferenčáková; Áno 

Krajčír;  

Ožvaldová: 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno  

Pätoprstá: Áno 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno 

 Zaťovičová: Áno 

Augustinič:  

Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Áno Kuruc: 

 

Aufrichtová: Áno 

 Karman: Áno 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: Áno 

Grendel: Nehlasoval 

Čahojová: Áno 

 Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 
Hrčka: Áno Lenč: Áno 

Berka: Áno 

Korček: Áno 

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 
Buocik: Áno 

Kríž: Áno 

Tešovič: 

Jenčík: 
Pilinský: 
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61. hlasovanie, bod 36. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu časti pozemku v k. ú. Dúbravka, Ing. Dane 

Vizárovej - DANAIL 

 

 

  

  

Uznesenie bolo 
prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Ano 

l.nám. Kratochvílová: Áno 

 Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

 Mrva: Áno  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Áno 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Nehlasoval Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Nehlasoval Jenčík: 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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62. hlasovanie, bod 37. 

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme 
pozemkov č.08-83-0845- 06-00 v znení dodatkov, k. 

ú. Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so 
sídlom v Bratislave - ako prípad hodný os. zreteľa 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buoclk: Ano Jenčík: Ano 
Korček: Áno Kríž: Áno Pilinský: 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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63. hlasovanie, bod 38. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
nájmu častí pozemku v k. ú. Petržalka, pre 

občianske združenie UM a pre občianske združenie 
Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič; Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno 

 Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Nehlasoval Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová; Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka; Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčik: Áno 

Korček: Ano Kríž: Nehlasoval Pilinský: 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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64. hlasovanie, bod 39. 

Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA č.381/2020 
zo dňa 30. 01. 2020, ktorým bol schválený ako 
prípad hodný os. zreteľa nájom časti pozemkov v 
k. ú. Nivy, spoločnosti Smart City Centre 
s. r. o., so sídlom 

Bratislave 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 34 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo; Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková; Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa; Nehlasoval Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Nehlasoval 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka; Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Nehlasoval Jenčík: Ano 
Korček: Áno Kríž: Nehlasoval Pilinský: 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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65. hlasovanie, bod 40. 

Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Rača, 
Centru voľného času a schválenie prípadu hodného 
os. zreteľa - nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, mestskej časti Bratislava - Rača 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič; Áno  

Vagač; Áno  

Vláčiky; Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno 

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Áno Grendel: Áno 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Áno Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: Áno 

Korček: Áno Kríž: Nehlasoval Pilinský: 
Svoreňová: Ano Tešovič: 
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66. hlasovanie, bod 42. 

Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa 
- nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v stavbe na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r. o. so 
sídlom v Bratislave 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 32 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Ano  

Polakovič: Ano  

Vagač: Ano  

Vláčiky; Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno 

 Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Jenčík: Áno 
Korček: Ano Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Tešovič: 
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67. hlasovanie, bod 43. 

Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov 
v k. ú. Ružinov, Materská škola Šalviová 5, do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Ano  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Áno Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Áno Križ: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Tešovič: 
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68. hlasovanie, bod 44. 

Návrh na zverenie pozemku v k. ú. Vinohrady, 
Jelšová ulica, do správy mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Ano 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Ano Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovlčová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Ano 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčík: Ano 
Korček: Áno Kríž: Pllinský: Ano 

Svoreňová: Tešovič: 
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69. hlasovanie, bod 45. 

Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. 
Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

  

 Uznesenie bolo prijaté  

Prítomní: 32         Áno: 25 Nie: 0    Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno 
Palkovič; Nehlasoval 

Polakovič: Ano Vagač: 

Ano Vláčiky: Ano 

Team Vallo 
Brat: Ano  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Ano 

Debnárová: 
Mrva: Ano  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Ano  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Ano Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčir: Krúpa: Nehlasoval Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Nehlasoval Zaťovlčová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Nehlasoval Kuruc: 
Uhler: Áno 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Ano Hrčka: Nehlasoval Lenč: Ano 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Nehlasoval Jenčík: Ano 
Korček: Ano Kríž: Pllinský: Ano 

Svoreňová: Tešovič: 
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70. hlasovanie, bod 46. 

Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Rusovce, 
Irkutská ulica, do správy mestskej časti 

Bratislava-Rusovce 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Ano 
Palkovič: Nehlasoval 

Polakovič: Áno Vagač: 

Áno Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčir: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovlčová; Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren; Nehlasoval Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž: Pllinský: Áno 

Svoreňová: Tešovič: 
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71. hlasovanie, bod 47. 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 31 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš: 

 Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Ano Zaťovlčová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Áno 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Ano Buocik: Ano Jenčík: Áno 
Korček: Áno Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Tešovič: 
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72. hlasovanie, bod 48. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru na II. polrok 2021 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté  

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

nám. Antalová Plavuchová: Áno 
l.nám. Kratochvílová: Nehlasoval 

Palkovič: Áno 

 Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: 
Mrva: Áno  

Poláčiková: Áno 

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Nehlasoval Zaťovlčová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Áno Cmorej: Grendel: Nehlasoval 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Nehlasoval Lenč: Áno 
Záhradník: Áno 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Ano Jenčík: Ano 
Korček: Áno Kríž: Pilinský: Ano 

Svoreňová: Tešovič: 
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73. hlasovanie, bod 49. 

Metodika zmien územného plánu v záujme budovania 
predpokladov na rozvoj nájomného bývania a 

zvyšovanie dostupnosti bývania 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 27 Áno: 21 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 4 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová; Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková:  

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír; Krúpa: Nehlasoval Kunst: 

Ožvaldová: Pätoprstá: Nehlasoval Zaťovičová; Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Kuruc: Ano 
Uhler: 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Nehlasoval Cmorej: Grendel: 
Karman: Áno 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Zdržal sa Hrčka: Lenč: Áno 
Záhradník: Nehlasoval 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Ano Jenčík: Zdržal sa 

Korček: Kríž: Pilinský: Áno 
Svoreňová: Tešovič; 

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. júna 2021 

619 
 

74. hlasovanie, bod 49. 

Metodika zmien územného plánu v záujme budovania 
predpokladov na rozvoj nájomného bývania a 

zvyšovanie dostupnosti bývania 
prezenčné hlasovanie 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 27 Áno: 23 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 0 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič; Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Áno  

Poláčiková:  

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zdržal sa Zaťovičová: Áno 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren; Áno Kuruc: 
Uhler: 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Áno Hrčka: Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Zdržal sa Buocik: Áno Jenčík: Zdržal sa 
Korček: Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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75. hlasovanie, bod 49. 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová Plavuchová; Ano 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Zdržal sa 

Mrva: Áno  

Poláčiková:  

Štasselová: Áno Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Ano Kunst: Ano 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zdržal sa Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: 
Karman: Nehlasoval 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová; Áno Hrčka: Lenč: Áno 
Záhradník: Ano 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Ano Jenčík: Zdržal sa 
Korček; Áno Kríž: Pilinský: Ano 

Svoreňová: Áno Tešovič: 
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76. hlasovanie, bod 49. 

Metodika zmien územného plánu v záujme budovania 
predpokladov na rozvoj nájomného bývania a 

zvyšovanie dostupnosti bývania 
opakované hlasovanie k bodu č. 49 - Metoditka zmien UP… 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 1 

nám. Antalová Plavuchová: Áno 

l.nám. Kratochvílová: Áno  

Palkovič: Áno  

Polakovič: Áno  

Vagač: Áno  

Vláčiky; Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno  

Lamoš:  

Petrovič: Áno  

Strapák: Áno  

Vallo: Áno 

Debnárová: Áno  

Mrva: Áno  

Poláčiková:  

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

 Team Bratislava - Zmena zdola  

Ferenčáková: Áno Hochschorner: nám. Káčer: 
Krajčír: Krúpa: Áno Kunst: Áno 

Ožvaldová: Pätoprstá: Zdržal sa Zaťovičová: Ano 

 Klub nezávislých poslancov  

Augustinič: Chren: Ano Kuruc: Ano 
Uhler: Ano 

  

 SaS-OKS-NOVA  

Aufrichtová: Cmorej: Grendel: 
Karman: Ano 

  

 Naša Bratislava  

Čahojová: Zdržal sa Hrčka: Lenč: Áno 
Záhradník: Nehlasoval 

  

 Nezaradení poslanci  

Berka: Áno Buocik: Áno Jenčík: Zdržal sa 
Korček: Áno Kríž: Pilinský: Áno 

Svoreňová: Ano Tešovič: 
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77. hlasovanie, bod 50. 

Stav prípravy projektu: „Nová električková 
trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - 

Janíkov dvor“ 

 

 

  

  Uznesenie bolo prijaté   

Prítomní; 31 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

nám. Antalová Plavuchová: Áno  

l.nám. Kratochvílová: Ano  

Palkovič: Ano  

Polakovič:  

Vagač: Áno  

Vláčiky: Áno 

Team Vallo 
Brat: Áno 

 Lamoš: 
Petrovič: Nehlasoval  

Strapák: Nehlasoval 

 Vallo: Áno 

Debnárová: Áno 

Mrva: Áno  

Poláčiková:  

Štasselová: Áno  

Vetrák: 

Ferenčáková: Áno 

Krajčír:  

Ožvaldová: 

Team Bratislava - Zmena zdola 

Hochschorner: 
Krúpa: Áno Pätoprstá: Áno 

nám. Káčer: 
Kunst: Áno Zaťovičová: 

Áno 

Augustinič: 
Uhler: Áno 

Klub nezávislých poslancov 
Chren: Áno Kuruc: Áno 

Aufrichtová: Karman: 

Áno 

SaS-OKS-NOVA 
Cmorej: 

Grendel: 

Čahojová: Áno 

Záhradník: Áno 

Naša Bratislava 
Hrčka: Lenč: Áno 

Berka: Áno  

Korček: Áno  

Svoreňová: Áno 

Nezaradení poslanci 
Buocik: Áno  

Kríž:  

Tešovič: Áno 

Jenčík: Nehlasoval 

Pilinský: Áno 
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