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TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY  

  

(Poznámka: začiatok zasadnutia o 09.30 h) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Čo Tomáš? Ideme na prezenčné hlasovanie? Vyskúšame? 

Povedz trochu.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Mne to ešte nejde.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Vidím viacerých, že tam nie sú nahodení ako Lucia 

Štasselová. Viem, že fungovala pani poslankyňa Ožvaldová, 

pán starosta Uhler viem, že fungoval a nie je tam nahodený. 

Už je. Ak sa môžete… ďalší dvaja… tak sa ešte doprihlasujte. 

A týmto pádom by sme mohli byť uznášaniaschopní. Pán poslanec 

Pilinský oukej. Dobre. Tak môžeš spustiť prezenčné 

hlasovanie.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Tomi, nech mi, prosím, niekto zavolá.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Poprosím vás o prezenčné hlasovanie, aby sme 

videli schopnosť systému fungovať. Teraz. Takže prezenčné 

hlasovanie. Ďakujem.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Takže „za“ 24. Myslím, že môžeme ísť na to, nie? Len 

aby ste vedeli. Tomáš, možno vysvetli, čo sa dialo. Sa tam 

aktualizoval nejaký softvér hlasovacích staničiek. Bol tam 

problém, že tie miestnosti nefungovali. To bol ten problém, 

že? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ:  

Áno. Nebol problém s online hlasovaním, že je jedno, či 

by sme zasadali prezenčne alebo online. Len bolo to 

o fyzických staničkách ako takých. Aktuálne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Oukej. Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, 

vážené dámy a páni, pokračujeme v línii online mestských 

zastupiteľstiev, tak ako ste si rozhodli medzi vašimi klubmi. 

Práve sme mali prezenčné hlasovanie. Ukázalo sa, že sme 

uznášaniaschopní. V drvivej väčšine to funguje. Tým pádom 

poďme na to. Nebudem opakovať všetky tie veci, o ktorých 

vieme, ako sa online hlasuje a tak ďalej. Prezenčne sem sa 

potvrdili teraz.  

Takže prezentáciou bolo overené, že prítomná je 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  
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Takže sme uznášania schopní a na základe tohto faktu 

otváram dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vás ešte raz srdečne vítam.  

Pre záznam uvádzam, že o ospravedlnenie neúčasti na 

rokovaní mestského zastupiteľstva požiadali poslanci Jozef 

Krúpa a Tomáš Korček.  

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, VOĽBA NÁVRHOVEJ 

KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dovoľte mi teraz vyriešiť overovateľov zápisnice.  

Takže odporúčam zvoliť za overovateľov zápisnice 

Martina Kuruca a Soňu Svoreňovú.  

Nemáte nikto iný návrh?  

Prosím vás, hlasujte o tomto návrhu. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Môžem ja hlasovať zatiaľ takto aspoň, keď mi to 

nefunguje ešte? Debnárová.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Určite áno. 
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Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Tak hlasujem za.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 31.  

(Poznámka: poslankyňa Monika Debnárová nemohla hlasovať 

elektronicky, hlasovala „ZA“) 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.)  

Takže máme overovateľov zápisnice. 

 

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Do návrhovej komisie na prípravu uznesení 

odporúčam zvoliť Petra Lenča, Gabrielu Ferenčákovú a Petra 

Hochschornera.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Pokiaľ nemáte iný návrh. 
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Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ja hlasuje za.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 33. Plus hlas pani poslankyne Debnárovej.  

(Poznámka: poslankyňa Monika Debnárová nemohla hlasovať 

elektronicky, hlasovala „ZA“) 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

PROGRAM ROKOVANIA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Máme zvolenú návrhovú komisiu. Poďme sa 

povenovať programu, aby sme mohli ísť k samotnému 

zastupiteľstvu. Takže dovoľujem si vás informovať, že 

z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sťahujem bod 

číslo 25, a to je Zriaďovacia listina Centra voľného času, 

Gessayova 6. A chcel by som zaradiť ďalší bod, a to je bod 

číslo 33, pod názvom Návrh na odkúpenie nebytového priestoru 
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č. 1 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva 

hlavného mesta SR Bratislava.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Matúš. Teda pán primátor. Prepáč. Len ťa chcem prerušiť. 

Najskôr sa musí hlasovať o programe ako celku a až následne… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon, pardon. Oukej, takže… V scenári… aha, mám to 

tak. Takže, prosím vás. Návrh programu ste dostali 11. 

novembra 2021. Takže teraz dávam hlasovať o tom programe 

tak, ako sme ho dostali. Potom bude diskusia o jeho forme.  

Prosím, hlasujte.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Aj tu hlasujem za. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže uznesenie bolo prijaté. Napriek tomu, že Monika 

hlasuješ za a niekde to oni berú do zápisnice, ja budem čítať 

tak, ako to tu mám zapísané, dobre? Tomáš a fixnite to Monike 

čím skorej.  
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Uznesenie bolo prijaté. Za: 32… A už ste mi to vypli. 

No dobre. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: Návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 

10. 2021  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2021 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

3. Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31.12.2020 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 

03. 2021 a návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností 

v splátkach s určením ich lehôt splatnosti 

- spracovateľ: sekcia financií 
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5. Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s. 

      - spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

6. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

7. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

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

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

8. Personálne zmeny v neziskovej organizácii 

Bratislavská organizácia bývania, n. o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

9. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej  

spoločnosti BIONERGY, a. s. - spracovateľ: útvar správy 

mestských podnikov 

10.  

11. Návrh dodatku č. 11 k Rámcovej zmluve o službách 

vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej 

dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave na roky 2014 – 2023 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

16 

 

  - spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

12. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových 

priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté 

piesky v Bratislave pre Klub športových potápačov 

NEPTÚN Bratislava, o. z. 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže a 

STaRZ 

 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o 

nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov 

uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova 

a vozovňa Jurajov dvor 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 3071/3, manželom Šindelárovcom 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Devinska Nová Ves, parc. č. 1428/92, Istrijská ulica, 

Ing. Ivanovi Jankovičovi 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli 

Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko, so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Nivy, parc. č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, 

Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpeni 

spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a 

spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

19. Návrh na schválenie ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa dohody o ukončení 

zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na 

Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre 

Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
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ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu 

Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 

na I. polrok 2022 

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

 

22. Informácia o preskúmaní územného plánu zóny 

Aktualizácia územného plánu zóny A6, v znení zmien 

a doplnkov 

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

 

23. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v 

Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 

- spracovateľ: projektová kancelária – magistrát 

 

24. Modernizácia riadenia križovatiek cestnou 

dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – 

Petržalka 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

 

25. Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch 

základných umeleckých škôl a centier voľného času v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 

2022 

- spracovateľ: útvar námestníčky primátora Zaťovičovej 
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26. Zriaďovacia listina Centra voľného času, 

Gessayova 6, Bratislava 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 

27. Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do 

rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 

SR Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 

28. Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do 

správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

 

29. Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v mestských 

častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov 

a Bratislava-Rača, za účelom následného využitia pre 

potreby nájomného bývania 

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do 

správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

Ružinov, parc. č. 15263/10 - 19, ako majetkovoprávne 
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usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Teslovej 

ulici 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbami garáži na Moravskej ul. 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

33. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke 

– Pluhová 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

34. Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva 

Hlavného mesta SR Bratislava 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

35. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18064, v 

prospech Milana Kulicha s manželkou a Rastislava 

Kulicha s manželkou, ul. Vtáčnik 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

36. Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 
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- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

37. Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

38. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava- 

Ružinov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

39. Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy 

mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, 

Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

40. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 

9-5097/3, na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-

Panónska, do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

41. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 

hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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42. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k 

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

15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech 

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

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

43. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 

11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 

11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana 

Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

44. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 

Beňovského 14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 

2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovým domom na Vietnamskej 42 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

45. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

 

 

46. Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej 

prestávke) 
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47. 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. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže to bol návrh programu rokovania. A teraz… 

konštatujem, že bol program schválený nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov. Teraz ideme robiť tie úpravy. Čo, keby 

ja som teraz bol povedal úpravu a hneď by sme za ňu aj 

hlasovali, hm? Nemusím to dvakrát opakovať. Tomáš. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Za nás oukej. Z našej strany. Tak ide o tú… že sťahujeme 

bod číslo 25, Zriaďovacia listina Centra voľného času, 

Gessayova 6.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte o stiahnutí tohto bodu programu.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Hlasujem za. Debnárová. 

mailto:zastupitelstvo@bratislava.sk
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomní: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Navrhujem zaradiť bod číslo 33, Návrh na odkúpenie 

nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do 

výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava. Za bod 

číslo 2, ako bod 2a. To znamená, že tam navrhujeme prehodiť 

tieto dva body, za rozpočtový bod. Čiže 33 meníme na 2a. 

Prosím, hlasujte o tomto, o tejto zmene. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Hlasujem za. Debnárová. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Môžeme ísť ďalej. Ďalej navrhujem zaradiť do dnešného 

programu rokovania mestského zastupiteľstva 4 materiály pod 

nasledovnými názvami. Prvý materiál ako bod číslo 28 je Návrh 

na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam v mestských častiach Bratislava-Staré 

Mesto, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Rača, za účelom 

následného využitia pre potreby nájomného bývania, ako bod 

číslo 28a. Prosím, hlasujte. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Hlasujem za. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 1, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Bod číslo 2 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k 

spoluvlastníckemu podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe súpis. č. 2369 a 

pozemku parc. č. 8745, vo vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa 

Alberta a Kataríny Šinákovej, ako bod číslo 33a.  

Prosím, hlasujte.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Hlasujem za. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Chceli by sme takisto… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Prečo nie je diskusia, keď som dvakrát prihlásená 

s faktickou do diskusie?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie je otvorená diskusia.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Ale o tom, či to ideme zaradiť, sa môžeme normálne 

vyjadriť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Zaraďujeme nové body do programu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Hlasuje sa, podľa mňa, či zaradiť alebo nezaradiť. 

Neviem o tom. Tomáš Malec, oprav ma, keď sa mýlim. Diskusiu 

otvárame potom, nie? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Riešime toto akurát. Prepáčte. Čo takto na prvú viem, 

tak náš rokovací nehovorí o tom, že by mala byť diskusia pri 

tomto. Jedine poslanci môžu sa vyjadriť hlasovaním v rámci 

programu. A následne… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

To nemyslíte vážne.   

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

…po tvojich návrhoch, ako primátora. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, lúčim sa.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Niekto možno z „veteránnejších“ poslancov si to 

pamätá nejak inak, keď sa schvaľoval program? Za tri roky 

sme vždy schválili alebo neschválili pridanie alebo 

nepridanie do programu a potom bola diskusia k programu. 

PaedDr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

Táto vec je relatívne nová. Táto vec je relatívne nová. 

Predtým sa to robilo úplne inak. Najprv sa schvaľovali všetky 

zmeny, všetky vypustenia a o nich sa aj diskutovalo, 

o vypusteniach aj pridaniach. A potom sa schvaľoval program 

ako celok. To že sa bude najprv schvaľovať celok a potom sa 

robiť zmeny, je v podstate novinka dva roky maximálne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak skúsme to dať na poriadok. To znamená, že… 

Povedzme si Tomáš Malec, že… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Áno. Snažil som sa prihlásiť. Môžem to povedať. Ako si 

sa na začiatku pýtal, či môžeme hlasovať hneď po tvojom 

návrhu jednotlivo, tak áno. Tak ako sme povedali, môže sa 

o tom hneď hlasovať, samozrejme. Pretože rokovací o tom 
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nehovorí, či áno alebo nie. S tým, že potom nastala táto 

situácia, že ona sa síce ešte predebatovali tieto body, keď 

sa hlasovalo o nich následne po predložení, ale stále nebolo 

nič porušené, čo sa týka rokovacieho poriadku týmto postupom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Keď pani starosta chce o tom debatovať a nikto 

proti tomu nemá nič, tak poďme debatovať o tých bodoch. Ja 

nechcem porušiť nejaký… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

O tom je predsa zasadnutie mestskej rady, ktorá určí, 

ktoré body budú na programe. Tuto nedáme ani len možnosť 

diskusie poslancom o tom, či sa majú nejaké body zaradiť do 

programu? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Teraz som povedal, že to chcem dať.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Mne sa zdalo, že sa nikdy nediskutovalo, si povedal.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No áno. Nikdy sme ne… 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ale diskutovali. Ja osobne som sa aspoň štyrikrát 

prihlásila do diskusie k zaradeniu bodu. Normálne, na tom 

istom zastupiteľstve. My nevieme, čo robíme.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Podľa mňa vieme, čo robíme. Máme práve zastupiteľstvo, 

ideme diskutovať o týchto bodoch, tak ja neviem. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ale ja ti hovorím, že som na tomto zastupiteľstve, pod 

tvojím vedením, sa minimálne štyrikrát vyjadrila k tomu, či 

bude alebo nebude zaradený bod… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pozri sa. Poďme o tom diskutovať. To znamená, že bola 

si, pani starostka, prihlásená k bodu, k materiálu bodu 2, 

myslím. Ktorý my sme už dali… Dobre, chceš diskutovať 

k tomuto bodu, číslo 3, teraz, respektíve keď budeme o ňom 

hlasovať? Môžeme začať diskusiu? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Nech sa páči, dávam ti slovo.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja som v podstate aj na gremiálnej porade a v podstate 

aj na porade župy sa vyjadrila, že každý poslanec má mať tri 

dni pred tým, ako je materiál predmetom prerokovania, všetky 

podklady k dispozícii. Povedala som to na gremiálke s tým, 

že ma pán Malec aj ty upozornili a upokojili, že v pohode, 

že robí sa nový rokovací poriadok, zaradíme to tam. Je to 

z úplne obyčajného dôvodu, ktorý je zabezpečený aj zákon 

o samospráve. Že keby ste dnes chceli zvolať zastupiteľstvo, 

tak k týmto bodom, ktoré akože prinášaš, tak ho nemôžeš 

zvolať za viac ako tri dni. Proste zákon počíta s tým, že 

poslanec má nárok si materiál preštudovať a nemôže ho dostať… 

Nový materiál. Ja nehovorím teraz, že pozmeňujúcim návrhom 

môžeme tie body, ktoré sú už nejako vydebatované, že môžu 

dospieť k úplne inej zmene. Ale toto sú úplne nové body, 

o ktorých sa nehovorilo na rade, teda nemám informáciu, ja 

neviem. Teraz je tam bod 28, nemáme ani dôvodovú správu. 

Akože my sa rozhodneme, že celé zastupiteľstvo, že zaraďujeme 

nové body, o ktorých sme predtým vôbec nepočuli, a budeme na 

online, kde sa zoberie hrabľami, že bez úvodného slova, 

odsúhlasovať nákupy, ktoré nevieme, či sú finančne kryté. 

Ako teraz to hovorím naozaj z tej vedomosti. Ja neviem 

zahlasovať, že taký bod, že či o tom máme… A možno sú to tie 

najlepšie body. Ale prečo nemôžu počkať tri dni alebo nemôžu 

byť na ďalšom zastupiteľstve? Ale neboli pred pätnástimi 

dňami jasné.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, možno… Dávam slovo Igorovi Polakovičovi. Nech sa 

páči.  

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. My sme mali túto diskusiu na gremiálke 

a nebránim sa tejto diskusii v rámci nového rokovacieho 

programu. Chcem upozorniť aj kolegyne poslankyne a kolegov 

poslancov, že počas tohto volebného obdobia bolo 

predložených poslancami trinásť nových bodov a doteraz s tým 

problém nebol. Dokonca aj členovia klubu pani starostky 

Aufrichtovej predkladali takto body. Čiže rozumiem jej 

argumentácii, len si teda myslím, že tak ako sme sa 

rozprávali na grémiu, mala by byť, ak chcem takto zmeniť 

rokovací poriadok, tak by tam mala byť diskusia v rámci toho 

rokovacieho poriadku. A teraz mám za to, že sme sa aj tak 

dohodli. Tak neviem, či chceme v tomto pokračovať ešte tu 

alebo si znova potvrdíme tú dohodu, že sa poďme o tom 

rozprávať pri tej novele. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja iba potvrdím to, čo Igor Polakovič. 

Štvrtý bod budeme mať dodatok k rokovaciemu poriadku. Ide 

o technickú vec. Tomáš Malec vysvetlí. Dohodli sme sa na 

grémiu pred dvoma dňami, keďže sa chystá nový rokovací 

poriadok, tak sa bude diskutovať aj tento bod. Tam ide 

o poslancov. Keď vy si to a tiež sme sa bavili, pani 

starostka, o poslancoch, nie o magistráte, čo by som v tomto 
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prípade rozlišoval. Ak poslanci si tu chcú odhlasovať, že 

budú môcť dávať nový bod do programu len tri dni pred tým, 

tak to je akože úplne na vás.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

To prokurátor môže napadnúť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To je v pohode. My sme s tým oukej. Myslím, že to tak 

bolo veľmi dlho a nikto to zatiaľ nenapadol, žiaden 

prokurátor. Dúfam, že má pán prokurátor inú robotu ako riešiť 

naše zastupiteľstvo a naše dávanie do programu. To znamená, 

že… ale poďme o tom diskutovať. Ja som za to, len to musia 

schváliť všetci poslanci a teraz, dokým to tak nie je 

zmenené, prečo by sme tieto body nemohli dávať? Môžu ich 

poslanci odhlasovať, či ich chcú alebo nechcú. Oukej? A budú 

vysvetlené. Keď budú mať málo vysvetlené v programe tie veci, 

tak proste ich neodhlasujú tie veci. Žiadne kontroverzné, 

nejaké komplikované tie body. Sú to body, ktoré sa stihli 

nachystať. Niektoré z nich tam, myslím, boli a jednoducho 

poďme pracovať, podľa mňa, ako.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dobre, však sa nemusíš ospravedlňovať. Ja som sa 

prihlásila do diskusie, ktorá mi bola odopretá a som sa 

bránila. To je úplne prirodzené ako poslanec. Takže sme si 

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

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že ideme hlasovať o bode 3… oprav ma Tomáš 

Malec. Bod 2 máme odhlasovaný, myslím. Áno, to je ten číslo 

33a. Teraz sme išli hlasovať o bode 33b. Takže ideme rovno 

na to. Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckym 

podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Devín, vo 

vlastníctve spoločnosti DirektStav, s. r. o., so sídlom 

v Limbachu, ako bod číslo 33b.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 24. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A potom tá posledná vec. To je Návrh dodatku č. 15 

rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ako bod 43a. Tam ide 

o košieľku, drobnú administratívnu vec ktorú Tomáš Malec, 

keď na to príde, vysvetlí. Nie je to vec, ktorú hovorila 

starostka. Je to úplne jednoduchá vec.  

Takže Rasťo Tešovič. Si prihlásený. 
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Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som len tiež chcel 

dať návrh na úpravu rozpočtu a teda navrhujem, aby bol 

z rokovania vypustený bod číslo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Počkaj Rasťo. Sorry. My iba hlasujeme o bode číslo 4. 

Otvorím diskusiu pre poslancov k programu. Ešte nie je 

otvorená.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Pardon. Dobre, ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže hlasujte, prosím, o tom bode 43a. Prepáčte. Ja to 

má akože štyri nové body. Prosím vás, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Takže teraz máte vy, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, možnosť navrhnúť zmeny v takto zmenenom programe 

dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, nech sa páči.  

Rasťo Tešovič, poď. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  

Mikrofón Rasťo, si zapni.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Pardon. Navrhujem jednu zmenu. A to je vypustenie bodu 

programu číslo 15 Návrh na predaj ako prípadu hodného 

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

Devinska Nová Ves, parc. č. 1428/92, Istrijská ulica, Ing. 

Ivanovi Jankovičovi, z dôvodu, že po bližšom preskúmaní toho 

prípadu na mieste sme aj s kolegami zistili, že je tam 

súvislý trávový pás medzi mestskou komunikáciou a zástavbou 

rodinných domov a tento b mal byť v podstate len prerušený 

kúskom, ktorý potrebuje ten žiadateľ na výstavbu vjazdu na 

pozemok. A teda cieľom je, aby sme sa k tomu vedeli ešte 

vrátiť v rámci komisie a navrhnúť tam nejaké usporiadanie, 

napríklad vecným bremenom. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej, ďakujem. Myslím, že to bolo dostatočne 

vysvetlené.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

37 

 

Teraz hlasujte o vyradení tohto bodu programu. Z nášho 

programu rokovania. Hlasujte teraz. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovali: 2, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem pekne. Myslím, že nie sú žiadne ďalšie vstupy 

do diskusie. To znamená, že už ako o celku nejdeme hlasovať. 

Tomáš, že? Pre istotu sa ešte spýtam. Dobre.  

To znamená, že máme zmenený program a môžeme sa pustiť 

do práce. Poprosím vás… 

(Poznámka: Schválený program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 10. 

2021 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2021 

2a. Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného 

mesta SR Bratislava 
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3. Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31.12.2020 

4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 

zo dňa 13. 12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z 

nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti 

5. Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s. 

6. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 

rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 

na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o. 

7. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

8. Personálne zmeny v neziskovej organizácii Bratislavská 

organizácia bývania, n. o. 

9. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

BIONERGY, a. s. 

10. Návrh dodatku č. 11 k Rámcovej zmluve o službách vo 

verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy 

osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 

2014 – 2023 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

39 

 

11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu 

časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Areálu 

zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových 

potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z. 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s 

Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

v Bratislave, vozovňa Hroboňova a vozovňa Jurajov dvor 

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

3071/3, manželom Šindelárovcom 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v 

Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 

č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, Slovenskej republike 

zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

40 

 

organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa dohody o ukončení zmluvy o nájme 

nebytových priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, 

k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r. o. so sídlom 

v Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie 

komunitnej záhrady  

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2022 

21. Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia 

územného plánu zóny A6, v znení zmien a doplnkov 

22. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v 

Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 

23. Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou 

signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka 

24. Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch 

základných umeleckých škôl a centier voľného času v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za 

rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022 
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26. Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy 

27. Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a 

informačné stredisko 

28. Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v mestských častiach 

Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov a Bratislava-

Rača, za účelom následného využitia pre potreby nájomného 

bývania 

28a. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

na uzatvorenie kúpnych 

zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v 

Bratislave–mestskej časti Ružinov a Rača, za účelom 

následného využitia pre potreby nájomného bývania 

29. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho 

riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

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

parc. č. 15263/10 - 19, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbami garáži na Teslovej ulici 
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31. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 

garáži na Moravskej ul. 

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

parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová 

33a. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu 

podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, stavbe súpis. č. 2369 a pozemku parc. č. 8745, vo 

vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa Alberta a Kataríny 

Šinákovej 

33b. Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckym 

podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Devín, vo 

vlastníctve spoločnosti DirektStav, s. r. o. so sídlom v 

Limbachu 

34. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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

Vinohrady, parc. č. 18064, v prospech Milana Kulicha s 

manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou, ul. Vtáčnik 

35. Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 
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36. Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

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

Ružinov do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov 

38. Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských 

častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves 

a Dúbravka 

39. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 9-5097/3, 

na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

40. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 

zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave 

41. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 a 15573/8 na 

Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

42. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 

21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 

35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, 

vlastníkom bytov 
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43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 

zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 

14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

na Vietnamskej 42 

43a. Návrh dodatku č. 15 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

44. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

46. Rôzne 

koniec poznámky) 

 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Prepáč, pani starostka Čahojová tam bola prihlásená. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová, nech sa páči.  
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MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Vážený pán primátor aj 

všetci kolegovia, ja by som chcela povedať, my tu sedíme 

celkom blízko s pánom vicestarostom Záhradníkom a nás 

opakovane vyhadzuje z toho hlasovania. Už som dve alebo tri 

hlasovania za sebou nehlasovala, lebo ma tá hlasovacia 

jednotka vyhadzuje. Takže vždy si to musím opätovne otvárať 

a opätovne si musím… (poznámka: nezrozumiteľné)… čiže 

deformuje to výsledky hlasovania. Ďakujem pekne. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ:  

Takisto aj ja. Ožvaldová. 

(Poznámka: viacerých poslancov vyhodilo zo systému) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. To znamená, že poďme si pozrieť tie technické 

problémy. Budete volať, Tomáš? 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že treba stále kontrolovať a priebežne 

prihlasovať sa cez to štvorciferné číslo. Mne sa to tiež 

stalo a občas sa treba k tomu vrátiť.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ale cez mestskú radu to išlo úplne plynulo.  
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Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

No a teraz to vyhadzuje. Zatiaľ to treba kontrolovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tomáško, čo navrhujeme? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Môžeme ísť pre istotu s prezenčným hlasovaním. Len teda 

aktuálne v tejto chvíli, ako pani starostka, napríklad, 

povedala, že sedia v jednej miestnosti, tak ono to skôr 

evokuje na slabšie internetové pripojenie. Ale to sme si 

mysleli, že je vyriešené. Čiže vyriešme to teraz prezenčným 

hlasovaním. A my, samozrejme, to evidujeme. Už som o tom 

písal aj s kolegami. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka, môže za to Záhradník, že vám to nejde.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že… Skúsme zavolať pani starostke, že či je to 

v pohode. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

47 

 

Ja sa viem prihlásiť, len nás to vyhadzuje. A vy 

nezbadáte, keď vás to vyhodilo. To znamená, že ja idem 

hlasovať, vy hlasujete, ja sa rýchlo prihlasujem. Chápete? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Nemôžem zahlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Skúsme si dať to prezenčné hlasovanie a uvidíme ako to 

komu funguje. Prosím vás, prezenčné hlasovanie teraz. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Takisto Tomáš Malec. Si s pánom Hrčkom v kontakte? Že sa 

nevie prihlásiť na zoome. Ale to neviem, aký je problém.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Áno. Komunikujeme spolu. Viem o tom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej. Takže prítomných 36. Bol niekto, kto sa nevedel 

teraz prihlásiť? 
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JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Napríklad v tejto sekunde ma odpojilo.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Aj mňa. 

(Poznámka: viacero poslancov súčasne oznámilo, že ich 

odpojilo zo systému) 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela navrhnúť, či by technici nevedeli 

nastaviť ten časový slot od spustenia hlasovania až po 

ukončenie hlasovania na dlhšie. Podľa mňa toto by sa dalo, 

aby sme sa mohli poprihlasovať všetci, keď nás to vyhodí. Ak 

to nevieme vyriešiť inak. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že to začal vyhadzovať ľudí. Martin Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Mňa to teraz vyhodilo a dokonca po zadaní toho pinu sa 

mi tam žiadne nejaké možnosti nezobrazili, čo predtým, že 

prihlásiť sa a tak.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Lebo už sme hlasovali. Je to na tom, že už sme 

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

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, dajte nám sekundu iba. Tomáš Malec, čo 

navrhujete.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Je ma počuť teraz? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Dobre. Ja by som to teraz vyriešil prezenčným 

hlasovaním, čo sa týka tej stability ako takej. Mňa to osobne 

veľmi mrzí. Mali sme za to, že to bolo „vépéenkou“, ale 

nebolo. Mysleli sme, že to bude vyriešené, tento problém. 

Bohužiaľ, budeme musieť riešiť asi iný hlasovací softvér, čo 

teraz nechcem otvárať zbytočne. Len teda, ak vás môžem 

poprosiť, aj teba, pán primátor, daj vždy prezenčné 

hlasovanie. Kto jednoducho bude mať nejaký problém, nech nám 

normálne povie do kamery a my to zaznačíme do zápisnice.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej, sme s tým oukej?  

Rasťo Kunst. 
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PaedDr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

To nevyrieši problém ale. Nás to vyhadzuje v sekunde, 

popri tom sa vieme bežne prihlásiť. Pán Kunst, nepočuť vás. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ja som chcel to isté povedať, že takisto ako vy hovoríte 

kolega, to isté, že prihlásim a ona ma to hneď vyhodí.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ale minule to tiež tak robilo. Je tam aspoň ten čas na 

to, aby sa dalo prihlásiť k tomu zariadeniu. Lebo vy, keď na 

to prídete pri tom prihlasovaní sa, že už ste odpojení, tak 

viete si tam doťukať tie vaše čísla prihlasovacie, aby vás 

to znovu prihlásilo, keď už sa bude oficiálne hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Ja som chcel navrhnúť niečo podobné. Lebo však 

v podstate máme čas dvadsať sekúnd na hlasovanie. To, že som 

vyhodený, vidím v podstate okamžite. Nie je to komplikované 

ako v minulosti, že som sa musel aj do toho „fortifajtu“ či 

do čoho prihlásiť, takže možno by bolo lepšie, keby sme… 

(poznámka: nezrozumiteľné) počas tej pol minúty hádam každý 

zahlasuje. A kto by nestihol alebo nemal možnosť, tak potom 
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dodatočne ako to bolo v minulosti poviem. Myslím, že takto 

by sme to dali dneska.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Igor Polakovič, nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja sa chcem prihovoriť za toto riešenie s tým, že keď 

bude nejaké hraničné hlasovanie, niekto teda ohlási, máme to 

v rokovacom poriadku, ohlási, že bolo zmätočné alebo nejaký 

problém, tak to vieme zopakovať vtedy. Rovnako chcem ale 

upozorniť, že podľa rokovacieho poriadku musí mať zapnuté 

kamery pri hlasovaní. Tiež chcem na to upozorniť. Ďakujem 

pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Pán Karman.  

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Absolútne súhlasím s predĺžením časového okna. Len 

chcem pripomenúť, že sme mali mestskú radu, kde to fungovalo 

absolútne bez problémov. Čiže skúsiť sa zamyslieť nad tým, 

či sa udiala nejaká zmena, ktorá toto mohla ovplyvniť. 

Pretože tá mestská rada bola perfektná, bez jediného 

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

mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím. Musíme… To nechápem. My sme si mysleli, že už 

sme za vodou v rámci tohto softvéru. Poďme teda k tým 

návrhom, ktoré má pán Igor Polakovič a pán starosta Kuruc. 

Ešte mi povedzte, či sme doriešili pána starostu Hrčku na 

zoome. Tam on… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Nie. Ešte to vyriešené nie je a ja len k tomu času, že 

zatiaľ sme to dali na tridsaťpäť sekúnd z dvadsiatich 

pôvodných. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že budeme mať tridsaťpäť sekúnd?  

(Poznámka: poslankyňa Aufrichtová mala zapnutý mikrofón 

a nebolo rozumieť vystupujúcim) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Neviem pani starostka, či niečo hovoríte alebo… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja to rada poviem aj nahlas. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 
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Dobre, ja by som vám medzičasom skúsil dorozprávať. Je 

to teda predĺžené na tridsaťpäť sekúnd. Musíme ešte 

reštartovať systém kvôli tomu. Takže tiež vás odhlási.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej, takže teraz ideme reštartovať systém.  

Oukej, tak môžete sa poprihlasovať naspäť a môžeme teda 

o nejakých 10-15 sekúnd pustiť prezenčné hlasovanie. 

Skúšobné samozrejme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ:  

Ospravedlňujem sa, to som sa omylom prihlásila. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej. Pravdepodobne keby sme boli naživo v 

zrkadlovej sieni, Vám zablahoželám pred všetkými a darujem 

kvety, takto blahoželám takto na diaľku. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

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

mesta SR Bratislavy: 

Všetko najlepšie a gratulujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že všetci vedia o čo ide. Pani poslankyňa 

Ožvaldová, ste prihlásená. Či to je omyl? Dobre, tak poďme.. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

To bude omyl, prepáčte. Dlho som sa prihlasovala. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Cmorej.  

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja som niečo chcel, ak máme teda voľnú debatu zatiaľ.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, máme takú debatu pred tým ako urobíme prezenčné 

hlasovanie. Nech sa páči pán Cmorej.  

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja som sa chcel spýtať, čo s tým (Poznámka: 

nezrozumiteľné). Ten problém na Eisteinovej, čo ste vydali 
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to súhlasné stanovisko, sme sa na to pýtali minulé 

zastupiteľstvo a ste povedali, teda pani viceprimátorka 

Kratochvílová, že v nasledujúci deň zvolá nejaké stretnutie, 

tak stretnutie nebolo. Prišli nám iba nejaké dokumenty, tak 

by sme teda radi vedeli aj s pánom starostom, kam sa to 

pohlo. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ja som poslala… To teraz ideme o tom diskutovať?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ak stíhame. (poznámka: nezrozumiteľné). Akože pokiaľ 

máme čas, tak si to povedzme. Ale myslím, že už sme 

pripravení na prezenčné hlasovanie. Tak poďme na prezenčné 

hlasovanie. Prosím, hlasujte. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Opäť som bol vyhodený, ale stihol som sa prihlásiť už. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté, to znamená, že… ale bolo tam 

len 23 ľudí z prítomných 25. To znamená, čo to znamená, že… 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

To nebolo uznesenie, to bolo prezenčné hlasovanie. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No prezenčné hlasovanie.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ja som sa nestihla prihlásiť, mňa to vyhodilo. Takže 

musela som si to číslo nakliknúť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, skúsme v tomto móde ísť ďalej. Dám o 15 sekúnd 

viacej, aby sa človek stihol prihlásiť a zahlasovať. Kto 

nezahlasuje, tak to nahlási, dobre? Poďme si povedať teda, 

všetky materiály. My budeme samozrejme hlasovať, všetky, 

ktoré pôjdu s úvodným slovom. Nech sa páči, otváram diskusiu, 

ktoré pôjdu s úvodným slovom. Igor Polakovič nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja by som iba poprosil všetky tie, ktoré sa dopĺňali 

ako nové body a mali úvodné slovo, aby sme si boli istí, že 

boli riadne prejednané a všetkým jasné. Všetky tie, ktoré sa 

dopĺňali. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

57 

 

Samozrejme, ja súhlasím s Igorom. To je úplne 

rozumný nápad. Ja by som teda rád, keby bolo úvodné slovo na 

tému číslo 2: ,, Zmena rozpočtu " , na materiál číslo 5: 

,,Vznik novej akciovej spoločnosti technickej siete 

Bratislava" teda materiál číslo 5, potom 11: ,,Zvýšenie 

základného imania dopravného podniku", potom bod 22: 

,,Informácia o druhej etape výstavby električky". Ja si 

myslím, že to uvítajú viacerí poslanci. A k tej 

dvadsaťosmičke, tam som sa chcel spýtať, ale to sa asi teraz 

vyriešilo, keď si tam dal ten 28a. Lebo ten materiál pôvodný 

bol aj Rača, ale v tom materiáli bol iba jeden byt v Starom 

Meste. Ten nový materiál, ktorý si dal, tam už sú aj tie 

ďalšie? Lebo ten materiál bol taký trochu zmätočný.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak dajme si 28, dobre?  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Dobre. Potom tie garáže, 30 a 31 a ešte tá súťaž na tie 

vinohrady, to je 35 a 36. To je za mňa všetko. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Oslávili sme včera výročie 17. novembra, ktorý 

má byť pripomienkou toho, čo je demokracia. Ja to myslím 
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teraz naozaj vážne, takto neprebiehali rokovanie, ktoré 

rozhodujú o budúcnosti mesta nikdy. Nepreberali sa úvodné 

slová na rade, nepreberali sa úvodné slová na zastupiteľstve, 

my sme poslanci, ktorí majú hlasovať o tom, aby aj verejnosť 

to mohla kontrolovať. To znamená, že úvodné slová nie sú pre 

poslancov, sú pre to, aby bol normálny záznam toho, ako to 

vie ten úrad obhájiť. Na to bol urobený ten rokovací 

poriadok, ktorý funguje a je platný všade. Ja preto 

postupujem, a naozaj môžeme aj prevracať oči, naozaj na 

Starom Meste mi nie je darované, jediný bod, ktorý prešiel 

komisiami a keď tak, tak je to tak strašne spochybnené, keď 

niečo príde dva týždne pred tým, že to nebolo dostatočne 

odkomunikované a zle komunikujeme. A tu nám pribúdajú body, 

v ktorých máme nakupovať veci a to predsa musí byť rozpočtovo 

kryté, to musí predsa komisia na to vyhradila prostriedky. 

My sme urobili precedens vo veci petržalského nákupu majetku 

a tiež sme neni presvedčení, potom sme zistili, že tam nie 

je kanalizácia, že tam je žumpa a to možnože by všetko bolo, 

keby aspoň tie tri dni pred tým. A preto ja trvám na tom, 

aby sme, teda aspoň teda ja, ako poslankyňa, aby som aspoň 

tri dni pred tým, ako by som mala o ničom hlasovať, mala ten 

materiál k dispozícii. Myslím si, že je to nárok zo zákona 

o samospráve. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Čahojová.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. Vážení páni kolegovia, ja by 

som sa prihovorila za to. Jedna vec je mestská rada, ktorá 

nie je verejná, a druhá vec je mestské zastupiteľstvo. Akože 

mal by byť priestor, ku každému bodu na otvorenie diskusie. 

Veď keď máme tieto body predrokované a rozumieme im a 

nepotrebujem k nim diskutovať, tak nebudeme, alebo keď si 

niekto v tom momente vyžiada úvodné slovo, malo by tam byť 

tá možnosť zachovaná. Je to predsa len verejné zasadnutie. 

Nemali by sme znižovať dôstojnosť tohoto zasadnutia tým, 

že chceme byť veľmi efektívni a chceme pracovať rýchlo. Je 

to pochopiteľné, ale ja by som vás naozaj prosila. Toto je 

naozaj verejné, čiže aspoň, ak nie sú otázky tak nebudú, tá 

diskusia nebude, ale nemali by sme ju v zárodku alebo 

začiatku nejakým spôsobom zregulovať. Ja vám veľmi pekne 

ďakujem za pochopenie. Nevyzerá to veľmi dobre a nie je to 

ani správna vec. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Skúsme sa pobaviť, o čom sa bavíme, lebo ja nerozumiem 

celkovo presne, o čo ide. Skúsme si to vyjasniť. Bavíme sa 

o tom, či budú naši, moji kolegovia a kolegyne, dávať k 

nejakému bodu. Každý bod sa preberie, ku každému bodu bola 

vždy, pokiaľ viem, otvorená diskusia poslancov a poslankýň. 

Tak pani starostka, o akú, povedzte mi presne, lebo neviem, 

že by niekto nejakú diskusiu v zárode zrušil. Pani starostka 

ma nepočuje. No tak neviem odpovedať na tú otázku proste. 

Bola to otázka, ktorá mala mať nejakú odpoveď alebo… počkáme, 

pokiaľ dovolá pani starostka? Pani starostka, iba som vám 

odpovedal na vašu otázku, keď ste mi ju položili. My sa 

bavíme iba o úvodnom slove a takto si to dohodli poslanci 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

60 

 

pri prvej vlne pandémie. Nikdy sme predsa nerušili žiadnu 

diskusiu. Vždy je otvorená diskusia v každom bode. A 

ktokoľvek si vypýta úvodného slovo, k akémukoľvek bodu ho má 

a toto bolo len zefektívnenie veci. Takže povedzme si, že 

keď vy si poviete ako poslanci, že chceme úvodné slovo ku 

každému bodu automaticky, tak to tak urobíme, len to treba 

povedať. Mne iba povedzte a ja to tak urobím.  

Pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Toto mala asi pani starostka na mysli, aby sme 

rozdeľovali diskusiu, ktorú robia poslanci a úvodné slovo, 

ktoré je vlastne pre verejnosť. Ja sa asi k tomu tiež 

prikláňam, čo hovorila pani Aufrichtová. To úvodné slovo je 

vlastne pre verejnosť, aby ona vedela, o čom vlastne poslanci 

možnože aj nediskutujú, ale o čom vlastne je reč. Toto je 

kľúčové pre verejnosť, toto naozaj je nezvyčajné, aby sme 

toto vynechávali. Som na to aj minule upozornila, že pri 

dôležitom bode nemôžeme ísť bez úvodného slova.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jasné. Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Akože určite áno. Rokovanie zastupiteľstva má nejakú 

verejnú a formálnu formu, takže… jedna vec je verejnosť. Tá 

verejnosť nemá ani prístup k plným materiálom, ktoré má nie 
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v úplnej forme, takže je v podstate o dôvod viac, aby tá 

verejnosť si mohla spraviť nejaký názor. To je jeden pohľad. 

Druhý pohľad je, aj pre nepripraveného poslanca, pokiaľ sa 

tu taký nejaký nachádza, tak môže byť forma tak nejakej 

pohodlnosti, že si to v podstate načíta počas toho rokovania. 

Takže ja si myslím, že každý, kto sa pripravoval, vie o čom 

sa rokuje, ale ten faktor verejnosti si myslím, že by tam 

mal byť zachovaný.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Palkovič. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem, ja by som poprosil o úvodné slovo k materiálu 

35. Pardon, 39 : ,,Smerovania pozemkov mestskej časti 

Petržalka". Myslím, že k tomu bude potom aj nejaký 

pozmeňujúci návrh, tak len kvôli tomu som to chcel, nech je 

tam aj úvodné slovo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán poslanec Cmorej.  

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja som chcel presne to isté ako pán poslanec Palkovič. 

Aby bolo úvodné slovo ku 39. Je o nejakom pozmeňujúcom 

návrhu, tak by som bol rád, keby ste mi ho (poznámka: 

nezrozumiteľné) v predstihu. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 33b. Ono bolo povedané, že sa budeme baviť o 

všetkých novozaradených, ale len sa uisťujem, že teda budeme 

o tomto bode diskutovať. 33b, Devín, nerozumiem čo sa tam 

deje a dosť by ma (poznámka: nezrozumiteľné), keby sa dal 

stiahnuť, aj keď bol dodatočne zaraďovaný. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. To znamená, poďme si povedať, že je niekto iný, 

pretože ja som mal informáciu, že nie všetci chcú všetky 

úvodné slová všade. Ale samozrejme, keď si niekto povie, že 

chce úvodné slovo všade, bude mať úvodné slovo všade. Je to 

tak, že chce niekto z poslancov navrhnúť, aby bolo úvodné 

slovo všade? Myslím, že pani Čahojová o tom hovorila, pani 

Pätoprstá, pani Aufrichtová. Keď navrhnete, že bude úvodné 

slovo všade, tak ho tam dáme. Áno, pani starostka Čahojová? 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja som hovorila hlavne o tej diskusii, 

aby bola aspoň otvorená a potom zavretá.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pani starostka, diskusia bola vždy. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Áno, pochopila som. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je otvorená, samozrejme to musí byť. Hej. Bez toho by 

sme nemohli. Dobre. Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ:  

Ja by som chcela veľmi pekne poprosiť, v rámci toho, že 

toto nie je rokovanie pre nás, aby sme sa ponáhľali, ja 

chápem, že sa všetci ponáhľame, alebo máme iné povinnosti. 

Ale toto je pre verejnosť a je na škodu demokracie, aby ľudia 

si nemohli vypočuť, o čom vlastne ten jednotlivý bod je. A 

niekedy z našej diskusie netušia, o čom to je. Takže vás 

veľmi pekne poprosím, skúsme to akceptovať, že ku každému 

bodu dá magistrát úvodné slovo. Aby vysvetlil, o čom vlastne 

ten bod je. Stačí krátky, ale aby ľudia rozumeli tomu, o čom 

hlasujeme. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej. Takže pani Pätoprstá chce úvodné slovo ku každému 

bodu. Tým pádom budeme mať úvodného slovo ku každému bodu 

dnešného zastupiteľstva. Máme okolo päťdesiat bodov dnes. Ja 

vás prosím, aby ste zostali až do konca, aby sme to naozaj 

mohli dokončiť. Tým pádom zastupiteľstvo bude mať iné časové 
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súvislosti a… aby sme ho mohli naozaj dokončiť. Takže poďme 

na to. Ďakujem. 

 

BOD 1  INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

K 31. 10. 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme bod číslo 1. Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy k 31. 10. 2021. 

Nech sa páči.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Oukej, ďakujem za slovo. Z mojej strany len, že 

predkladáme pravidelný materiál, ktorý predkladáme vždy na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva. Za mňa nemám niečo 

konkrétne, čo by som z materiálu vypichol, čo by malo byť 

niečo výnimočne spomenuté. Čiže skôr len ak máte nejaké 

otázky, či už na mňa alebo možno na kolegov. Tak nech sa 

páči.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Dobrý deň prajem všetkým. Takže budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo a) berie na 

vedomie splnené uznesenia, priebežne plnené uznesenia 

mestského zastupiteľstva, b) schvaľuje určenie nových 

termínov pre plnenie uznesení mestského zastupiteľstva.  

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Vyhodilo ma to opäť. Ale stihla som. 

ženský hlas:  

Mňa to tiež vyhodilo.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 38, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 39. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 10. 

2021 

Uznesenie 1019/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

 

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

1.2 č. 1058/2018 body 2 a 3 zo dňa 21. 2. 2018 

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

3. Určenie nového terminu plnenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy: 

  

4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

4.1 č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 04. 2010 

4.2 č. 150/2019 časť B zo dňa 25. 04. 2019 

5. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

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

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

2.3 č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 

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

2.5 č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 

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

2.7 č. 355/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 

p. 

č. 

nositeľ 

uznesenia 

čislo uznesenia 

zo dňa 

pôvodný termín nový termin 

splnenia 

uznesenia 3.1 primátor 
č. 702/2020 časť 

C 

zo dňa 17. 12. 

2020 

pôvodný termin: 

k 31. 12. 

T: 31. 12. 2022 
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Pôvodná časť textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 931/2021 

zo dňa 24. 05. 2021 v znení: 

„…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…“ 

sa nahrádza textom: 

„…parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 12 132 m² a 

parc. č. 5084/19 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 212 m², v spoločnej výmere 12 344 m²…“ 

a 

časť textu v podmienke v znení: 

„Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 31. 12. 

2021.“ 

sa nahrádza textom: 

„Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 28. 02. 

2022.“ 

koniec poznámky)  
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BOD 2  NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY NA ROK 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Bod číslo 2. Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. 

Nech sa páči, za sekciu financií myslím, že pán Dobiaš je 

tu.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií:  

Áno. Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Za sekciu 

financií by som chcel predstaviť materiál Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021. Túto zmenu 

predkladáme v súlade s § 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ide o piatu 

zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorú by som charakterizoval 

ako jednu z tých rozsiahlejších. V tejto zmene prichádza 

k úprave vo všetkých častiach rozpočtu. To znamená, že ako 

v bežných príjmoch, tak aj vo výdavkoch, takisto 

v kapitálových príjmoch a výdavkoch, taktiež v príjmových 

a výdavkových operáciách. Bežné príjmy navrhujeme celkovo 

navýšiť o 1,2 milióna eur, pričom sa upravujú daňové aj 

nedaňové príjmy. Na základe septembrovej prognózy 

Ministerstva financií Slovenskej republiky sa navyšuje daň 

z príjmu fyzických osôb o desať miliónov eur. Na druhej 

strane sa ponižujú daňové a nedaňové príjmy. Posunutím 

spustenia parkovacej politiky s menším počtom zón sa 

zníženie najviac prejaví najmä u nedaňových príjmov práve 
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z parkovacej politiky vo výške 2,7 milióna eur, ktoré sa 

presúvajú do budúceho roka. Takisto sa znižuje príjem z dane 

za ubytovanie, z poplatku za komunálny odpad a za zabratie 

verejného priestranstva. Zreálňujeme aj príjem z dividend na 

základe reálneho schváleného odvodu mestských spoločností. 

Vo finále to znamená, že zvýšený príjem dane fyzických osôb 

nám bude obsekávať výpadky iných príjmov a celkove sa 

premietne v rozpočte navýšením príjmov o zmienených 1,2 

milióna eur.  

Bežné výdavky navrhujeme upraviť, t. j. navýšiť celkovo 

o 5,7 milióna eur. Z toho najväčší podiel na tejto zmene na 

navrhnutý transfer sedem miliónov eur pre Dopravný podnik 

Bratislava na zabezpečenie plynulého financovania bežnej 

prevádzky a zníženie potrieb dofinancovania ekonomicky 

oprávnených nákladov v roku 2021 v roku 2022. Zároveň 

u parkovacej politiky tak ako znižujeme príjmy, znižujeme aj 

bežné výdavky, a síce o 900-tisíc eur. Zmena zahŕňa viacero 

menej materiálne významných úprav a presunov u iných bežných 

výdavkov podľa predloženého materiálu.  

Na kapitálovej strane navrhujeme upraviť kapitálové 

príjmy, a síce ich ponížiť o 13,7 milióna eur. Ide hlavne 

o zníženie očakávanej refundácie príjmov z Európskej únie, 

z EÚ zdrojov, a to z projektu Dúbravsko – Karloveskej 

radiály, Ružinovskej a Vajnorskej radiály, a taktiež 

o zníženie príjmov z predaja majetku o 450-tisíc eur. 

Najväčšie úpravy v tejto zmene sa navrhujú v kapitálových 

výdavkoch, kde znižujeme rozpočet o 40 miliónov eur, to 

znamená o 50 % z celkového rozpočtu 82 miliónov eur. 

Z investičných akcií, ktoré sa upravujú, sa časť presúva do 

návrhu rozpočtu pre rok 2022. Jednotlivé zmeny sú detailne 
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zachytené v materiáli, prehľadne znázornené aj v kapitálovom 

registri, ktorý je takisto súčasťou materiálu ako príloha.  

Zároveň kapitálové výdavky navyšujeme o jednu položku 

vo výške 1,2 milióna eur. A síce jedná sa o kapitálový 

transfer pre dopravný podnik na päťpercentné 

spolufinancovanie euro-projektov. Všetky vyššie uvedené 

zmeny majú vplyv aj na finančné operácie. Znižujeme zapojenie 

úverov z dvadsiatich na päť miliónov. To znamená, že tento 

rok nenačerpáme 30 miliónov ako bolo schválené v pôvodnom 

rozpočte pre tento rok ani 20 miliónov eur ako sme ponechali 

v rozpočte na základe zmien z júnového zastupiteľstva, ale 

načerpáme 5 miliónov eur, ktoré ostanú stále zapojené na 

pretrvávajúce kapitálové projekty. Takisto znižujeme 

zapojenie dotácie z vlády z minulého roku z poplatku za 

rozvoj a neúčelové dotácie. Všetky tieto posledne menované 

zdroje prechádzajú do budúceho roka na krytie investičných 

akcií v roku 2022.   

Ďakujem za pozornosť a v prípade vašich otázok som 

k dispozícii. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči.  

Pán Pilinský máte slovo. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  
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Ďakujem, pán primátor. Ja by som sa rád vrátil k tej 

informácii, že sa znižujú kapitálové výdavky, investičné, 

o 40 miliónov eur. Ja sa chcem teda spýtať, že z akého 

dôvodu. Síce pán Dobiaš hovoril, že je to uvedené 

v materiáli, ale 40 miliónov je mega veľa peňazí. A ja si 

myslím, že v novembri keď zistíme, že ich nepreinvestujeme, 

tak je to trošku prúser. Či už prúser pri plánovaní alebo 

pri manažovaní toho balíka na investičné veci. Že ako sa 

taká vec mohla proste stať? Ďakujem. Že či sú aspoň teda 

nejaké… či tam bolo zlé nejaké verejné obstarávanie alebo či 

dodávatelia odskočili, lebo ja sa teda obávam, že keď sme 

neboli schopní to minúť teraz, tak budúci rok to možno 

neminieme tiež. Ja si myslím, že to sú všetko veci, v ktorých 

má mesto veľký investičný dlh. Ja si myslím, že to určite 

nie je dobrá vizitka pre mesto, ak v novembri zistíme, že 4é 

miliónov nevieme preinvestovať, ktoré sme mali naplánované. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím za magistrát Ctibora Košťála nech odpovie.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem. Ja poprosím potom ešte pána Dobiaša na 

doplnenie. Chcel som povedať iba základné veci, základné 

dôvody. Tak najväčší balík peňazí je jednak petržalská 

električka, ktorá sa začína stavať teraz, teda na konci roka 

a zároveň je tam ja ďalšia električková trať „dékáer“. Takže 

Alex vám dá presné čísla. To je najväčší balík peňazí, ktorý 

je v tých 40 miliónoch. Plus samozrejme sú tam niektoré 
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investičné akcie, ktoré sa nepodarili či už kvôli 

obstarávaniu, ktoré dneska je veľmi komplikované kvôli 

zdražovaniu materiálov. To všetci vieme. Sú tam niektoré 

veci, ktoré si presúvame na ďalšie roky a budú sa robiť 

napríklad na prelome rokov. Tak, že časť sa už robí teraz, 

ale nepodarí sa všetko vyčerpať v roku 2021. Takže sa v tom 

bude pokračovať v roku 2022. Poprosím aj Alexa na doplnenie, 

že koľko sú tie presné sumy, lebo ite nemám. Nech sa páči.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Dobiaš. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Čo sa týka petržalskej električky, tam znižujeme 

rozpočet o 9 miliónov. To je to, čo nám zostalo, čo sme 

počítali s tým, že keď sa začne či už v septembri alebo 

začiatkom októbra, že by sa malo platiť ešte v tomto roku. 

Ale tým, že sa začína až teraz, tak prvá platba bude najskôr 

v budúcom roku, to znamená, že presúvame do budúceho roku. 

Päť miliónov znižujeme „dékáer“. To sú prostriedky, 

o ktorých sme vedeli, lebo nám prišli na konci minulého roka. 

My ale upravujeme tú „dékáerku“ vlastne v tomto momente, 

počas celého roka, pokým sa tam ešte robili nejaké veci, tak 

sme skôr do toho nejakým spôsobom nešli, preto až teraz 

v novembri. Na druhej strane to zase nechceme nechávať na 

decembrové zastupiteľstvo. Takže to sú najväčšie čiastky, 

ktoré sa vlastne ponižujú, hej? Ktoré môžem komentovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Keď stačí takto, poďme ďalej. 

Pani viceprimátorka Antalová, nech sa páči. 

Lenka. Lenka, máš slovo. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno. Len trochu problém s mikrofónom, ale už sme to 

vyriešili. Ja mám drobný technický pozmeňovací návrh, ktorý 

sa týka mojej poslaneckej priority a je to len doplnenie, 

zmena textu v materiáli, v tabuľkovej časti. Týka sa 

kapitálových výdavkov. Tabuľka program 7, podprogram 7.8., 

funkčná klasifikácia 0.4.2.2., položka 720, multifunkčné 

ihrisko v areáli muničných skladov. Ale prosím do názvu tejto 

položky doplniť „a riešenie dopravy okolí ihriska“. To je 

celé. Ďakuje veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To si asi môžem autoremedúrou alebo? Ctibor. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

To by bolo ideálne, ak by to bolo autoremedúrou. By sme 

nemuseli o tom hlasovať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ctibor Košťál. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Akceptujem cez autoremedúru tento návrh.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, ja sa úplne neviem 

stotožniť s tým, že sa v podstate úplne nič nedeje, že akože 

je to také zodpovedné neminúť to, neprejesť to, nenačerpať, 

napríklad, úver. Akože takto očami ale bo rozumom nejakého 

miestneho hospodára by som povedal, že áno, dáva to logiku. 

Ale keď sa bavíme v globále toho pol-miliardového rozpočtu, 

tak v podstate tých 40 miliónov je takmer 10 % toho rozpočtu, 

z toho objemu. Jednoducho my sme sa tu dohodli, štyridsiati 

piati odsúhlasili, že chcem minúť na tieto kapitálové výdavky 

týchto 40 miliónov eur. A teraz si povieme na konci roka, že 

sme ich  minúť nevieme a že to ideme odložiť. Lenže čo 

znamená odloženie investície? Odloženie investície znamená, 

že nenačerpáme síce čiastočne úver, ktorý nás stojí nejakých 

0,17 - 0,2 % PA. Áno, to je nejaká úspora. Ale na druhej 

strane každá odložená investícia pri kapitálových výdavkoch 
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na výstavbu nás stojí momentálne 10 až 15 % stavebných 

výdavkov. Čiže priama škoda sa ráta… ani nie škoda, tak by 

som to nenazval, ale strata. O čo v podstate budú mať tie 

peniaze, ktoré sú určené na nejakú výstavbu alebo investičnú 

činnosť, majú rádovo o nejakých 10 % až 15 % o rok nižšiu 

hodnotu než by mali dnes. Čiže čo je lepšie? Proste povedať 

si po polroku áno, zaraďme spiatočku, máme tu nejaký 

zásobník. Kúpme za to radšej nejaké byty alebo proste miňme 

to efektívne na ciele, ktoré máme tak či tak. A v podstate 

z ďalších peňazí zafinancujme to, čo sme pôvodne chceli. 

Alebo proste držme tie peniaze niekde v rozpočte 

a presúvajme si ich, lenže tie investičné veci proste budú 

už len drahšie a drahšie. To znamená, že tá inflácia nám 

vlastne tie financie znehodnocuje. To je jednoducho priama 

strata, ktorú na tom mesto má a toto si nemyslím, že je úplne 

zodpovedné. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Zase pripomínam, že veľká časť z toho sú 

peniaze, ktoré sme si nepožičali, oukej? 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ale keby sme si ich požičali, tak nás to stojí 0,17 PA 

a keď ich nepreinvestujeme na zámery, na ktoré ich schválilo 

zastupiteľstvo, tak nás to bude stáť plus 10 až 15 %.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Krajčír. 

(Poznámka: starostka Ľ. Kolková si omylom zapla mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ľubka, máš zapnutý mikrofón. 

Pán poslanec Krajčír, máš slovo.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja nadviažem na pána Tešoviča. 

Ja sa stotožňujem s jeho poznámkou, s jeho postrehom. 

V podstate my prídeme k bodu 11, čo je navýšenie základného 

imania pre dopravný podnik. Budeme ho navyšovať zrejme kvôli 

tomu, že dopravný podnik bude brať tridsať-miliónový úver na 

nákup autobusov, ktorý bol schválený mimo zastupiteľstva. 

Ale prečo napríklad, keď už sa bavíme o nejakých kapitálových 

výdavkoch, prečo napríklad na toto sa to nepresunulo? Naozaj, 

zbytočne to predražujeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán Dobiaš alebo Ctibor. Vieme zareagovať? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja by som začal, teda ďakujem. Keď si zoberieme ten 

materiál, naozaj je tam prehľadná tabuľka. Sekcia financií 

pripravila prehľadnú tabuľku, kde je presne napísané, aké 
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kapitálové výdavky sa nebudú realizovať. Keď si to pozrieme, 

tak mnoho z tých akcií sú veci, ktoré sú už jednoducho 

rozbehnuté. Napríklad rekonštrukcia na Uránovej ulici, kde 

presúvame viac ako milión iba kvôli tomu, že sa to teraz 

rozbehlo. Tento rok to už nestihneme dočerpať. Tak keď sa to 

vyjme z tých kapitálových výdavkov, tak sa to dočerpá budúci 

rok. A tam tie položky sú prehľadne. Môžeme ísť naozaj riadok 

po riadku, ale na to teraz nemáme čas. Ale je tam naozaj 

viacero investičných akcií, ktoré sú pred spustením plus to, 

čo povedal Alex Dobiaš je, že v rámci petržalskej električky 

presúvame kvôli tomu, že teraz sa začala stavať. Takže chcem 

naozaj poprosiť aj poslancov, že pozrime si túto tabuľku 

detailnejšie. Kľudne sa môžeme na komisii o tom porozprávať. 

Mal som pocit, že na tej ostatnej finančnej komisii sme sa 

o tom bavili, práve o tom, že je tam viacero vecí, že ktoré 

sa nešli realizovať, ale reálne z rôznych dôvodov, každé má 

vlastný dôvod, sa neuskutočnili. A plus je tam tá električka, 

ktorá je najväčšia. Ak by sme dneska pristúpili k tomu, že 

tie peniaze použijeme na niečo iné, čo sa nám zdá byť 

jednoducho vyčrpané alebo vyčerpateľné, tak potom, 

samozrejme, v roku 2022 nás to dobehne, všetky aktivity, 

ktoré tu máme naplánované, nebudú sa môcť uskutočniť. Takže 

to je ako keby tá hlavná logika. Je to aj o tom, že sa 

presúvajú tie peniaze na to, aby sa využili neskôr. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Cmorej.  

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. Ja som sa hlásil už aj predtým, ale mne dneska 

toto hlasovacie zariadenie nejak divne funguje. Ja som chcel 

teda reagovať na predrečníkov. Naozaj som neveril vlastným 

ušiam, keď počujem, že treba minúť čo najviac, lebo nie je 

finančne zodpovedné neminúť, čo sme si naplánovali. Tak toto 

dúfam kolegovia nemysleli úplne vážne. Toto predsa nie je 

prístup toho zodpovedného hospodára. Treba predsa rozmýšľať 

nad tým, ako peniaze míňame. Neminuté peniaze nie sú našou 

stratou ako to tu kolegovia prezentovali. Lebo potom, keď 

míňame bez rozmyslu, tak kupujeme, máme napríklad 28. bod, 

kde ideme kupovať byt, 23 m2, skoro za dvestotisíc eur. Tak 

ja si myslím skôr, že by sme sa mali baviť o tom, či naozaj 

všetky tie investičné akcie, ktoré robíme, majú zmysel. Lebo 

toto napríklad dosť dvíham obočie, keď takéto niečo mesto 

nakupuje.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. No, zodpovedné hospodárenie je o tom, že sa 

systematicky plánuje a v podstate sa navrhuje ten plán 

realisticky. Naozaj, nemusíme byť na tento rok hrdí, 

zastupiteľstvo mestské, keď štyridsať miliónov 

v kapitálových výdavkoch sme naplánovali zle. Je to proste 

holý fakt a pôsobí to akoby progres bol nestíhať. A musím 

povedať, že v Starom Meste máme vedenie, ktoré je z SaS, 

OKS, NOVA a tam, čo sme si naplánovali, tak to máme splnené. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Nesúhlasím s pani Aufrichtovou. Zareagujem aj na pána 

Cmoreja, lebo mi to vypadlo a nevedel som naňho zareagovať. 

Sa ospravedlňujem. Pán Cmorej, ja neviem. Nechcem 

spochybňovať tvoje ekonomické vzdelanie, ale samozrejme, ak 

tu ideme teraz ponižovať kapitálové výdavky o štyridsať 

miliónov eur a na druhej strane berie dopravný podnik za nie 

úplne výhodných sadzieb tridsať miliónov euro, ja si myslím, 

že to nie je v poriadku. Úver tridsať miliónov euro. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja vás chcem upozorniť. Dúfam, že tomu rozumiete, že 

nejedná sa o balík štyridsiatich miliónov, ktorý je niekde 

na účte na magistráte, dobre? Keď chceme a chcete, tak môžeme 

zobrať tú tabuľku a môžeme ju „šérnuť“ a môžeme ísť krok po 

kroku, aby ste pochopili, že hovoriť o sume štyridsať 

miliónov eur znamená asi aj relatívne nepochopenie toho ako 

to funguje. Tak to nie je, hej? Toto je dôležité možno 

dovysvetliť. Alex, môžeme ešte k tomu? Asi treba dovysvetliť 

nejak alebo čo. Či nebudeme? Alebo povedzte ešte raz, čo 

v tom balíku peňazí. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 
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Áno. Tých štyridsať miliónov, ktoré ideme ponižovať, 

tak tie prostriedky sú niečím kryté, hej? To znamená, že 

z čoho sme ich chceli alebo plánovali zafinancovať. Z tých 

štyridsiatich miliónov je dvadsať miliónov úverových 

zdrojov, respektíve pätnásť miliónov, ktoré znižujeme. To 

znamená, že bavíme sa o pätnástich miliónoch, ktoré 

nevyčerpáme z toho, čo máme v tom rozpočte. Ďalších trinásť 

celých sedem milióna sú príjmy, ktoré sme očakávali 

z refundácie EÚ, a ktoré nám prídu neskôr. Prídu nám 

v budúcom roku. To znamená, že respektíve niektoré nám aj 

neprídu z tých trinásť celých sedem miliónov, pretože prišli 

v decembri roku 2021.   

My, keď sme plánovali rozpočet pre rok 2022, a dávali 

sme ho schvaľovať v októbri, respektíve v októbri alebo 

začiatkom novembra, tak sme nevedeli presne, či prídu 

v decembri alebo prídu až v januári alebo vo februári, alebo 

v roku 2022. Keďže prišli v tom roku dvadsaťjeden, tak sme 

vedeli od začiatku roku, že tie príjmy nebudú. Tak ako som 

to spomínal, nechávali sme to v rozpočte, pretože 

potrebovali sme upratať celú tú „dékáerku“. To bolo hlavne 

teda za „dékáer“ a prípadne iné tie radiály, ktoré sme 

nedostali tento rok, ale zase prídu až budúci rok. To 

znamená, že to sú zdroje, ktoré nemáme, ale budeme mať, keď 

buď načerpáme ten úver alebo dostaneme tú refundáciu za tie 

ružinovské radiály. To už vo výške tridsiatich miliónov. 

Zvyšok do tých štyridsiatich miliónov je takisto. Je tam 

dotácia vlády, ktorú sme dostali. Máme na to konkrétne 

projekty vyčlenené. Tú použijeme v budúcom roku na projekty, 

ktoré sme takisto stanovili a sú už v návrhu rozpočtu 

dvadsaťdva. A zvyšok je nejaký poplatok za rozvoj, ktorý 
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takisto zapájame do rozpočtu dvadsaťdva. Ony sú to všetko 

zdroje, z ktorých kryjeme tých štyridsať miliónov.  

Snažil som sa teraz nejako v rýchlosti nejako 

premietnuť, že asi ktoré zdroje to sú a čo s nimi plánujeme 

robiť. Plánujeme ich hlavne využiť v budúcom roku na 

projekty, ktoré sú prebiehajúce. To znamená, že ony trvajú 

buď v tomto roku a nestihnú sa celé zrealizovať alebo sa 

nezačali či už kvôli verejnému obstarávaniu a tak ďalej. To 

znamená, že ono boli tie veci už spomenuté. Takže asi takéto 

vysvetlenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský. Ďakujem, pán Dobiaš.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, pán Dobiaš. Ja samozrejme vie, 

aké sú to peniaze. Ja viem, že niektoré projekty sú 

rozpracované a budú sa realizovať budúci rok. Ja len chcem 

podpísať sa pod to, čo povedal aj Rasťo Tešovič. Možnože 

tým, že sa to nezrealizovalo tak, ako sme si to naplánovali, 

sa tie peniaze devalvovali a tie projekty koniec-koncov budú 

o nejaký ten mesiac drahšie. Takže to je kritika na to, že 

to proste nebolo dotiahnuté do konca. My ako poslanci sme 

schválili v rozpočte tieto peniaze a tie mali byť minuté. 

Beriem, oukej, niektoré nemohli byť minuté, lebo zmluva 

s električkou sa podpísala až teraz v septembri. Ale určite 

si treba dať na to pozor. Pán primátor, máš tam projektových 

manažérov už takmer na všetko, tak je to kritika aj do ich 
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radov, že niektoré z týchto projektov neboli schopní 

zrealizovať do finále. Na to si treba dať pozor. Lebo ja som 

zvedavý teda, čo všetko bude naplánované v rozpočte na rok 

dvadsaťdva. Aby sa nám nestalo to isté.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ja som povedal, že to, čo v podstate hovoril kolega 

Cmorej aj pán Dobiaš, by platilo v prípade, keby sme mali 

tieto dva projekty, na ktoré to bolo určené a žiadne iné. 

Tak áno, vtedy akože nemá asi zmysel za každú cenu hľadať, 

že kde, v úvodzovkách, minúť peniaze, To by asi nebolo 

zodpovedné. Lenže my máme stovky, stovky priorít, ktoré toto 

mesto potrebuje, ktoré sú rozbehnuté. A vlastne čakali, lebo 

dávala sa prednosť v podstate projektom, ktoré boli na tento 

rok. Čiže my máme stovky vecí, ktoré mohli byť uprednostnené. 

My máme stovky vecí, ktoré sa mohli realizovať tak, aby 

efektívne bolo naložené s týmito peniazmi a tak, aby tieto 

investície o desať – pätnásť percent drahšie. Čo sa týka tej 

mantry, že odložiť si na neskôr, to v podstate neplatí. To 

je také perpetuum mobile, pretože my každý november 

a december tieto peniaze vraciame. My úplne jeden každý rok. 

To je perpetuum mobile. My každý jeden rok tie peniaze 

neminieme a presunieme ďalej.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

Nepočujeme zatiaľ.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem poďakovať za kvalitne spracovaný materiál. 

Má dobré prehľadné tabuľky. Žiaľ, nenašla som tam poslaneckú 

prioritu, ktorá je pre Petržalčanov veľmi dôležitá. Dával ju 

v roku 2019 ešte pán Budaj, pán Hochschorner a ja, aby sme 

združili tú investíciu pre v podstate občiansku prioritu, 

nie poslaneckú. Jedná sa o cestu Kutlíkova k osade Malý 

Draždiak tak, aby sa ten veľký priestor medzi Malým a Veľkým 

Draždiakom zo Starhradskej uvoľnil na pešiu zónu. Pre 

Petržalčanov je to niečo také, ako Železná Studnička. 

Predstavte si, že tam chodia autá, cyklisti, mamky s kočíkmi. 

Minule tam bol tiež ďalší konflikt medzi autom a cyklistom. 

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, ja to v tom rozpočte 

nevidím a každý boží rok sa na toto pýtam, v akom je to 

stave. Tentokrát to dokonca nevidím ani v rozpočte. Podľa 

mojich informácií už bolo robené výberové konanie na 

projektovú dokumentáciu. Ale viem si predstaviť, že ak bolo 

takéto výberové konanie na projektovú dokumentáciu, že to 

nie je v rozpočte na realizáciu. Takže skúste mi, prosím 

vás, povedať, kde to mám v tej tabuľke hľadať. Kde to tam 

je, lebo to tam podľa mňa nie je. To je prvá otázka. Druhá 

otázka. Poníženie chodníkov a cyklotrás, a chodníkov, ktoré 

majú viesť k električkovej osi. To znamená netýka sa to toho 

projektu, ktorý je financovaný z európskych zdrojov, ale to 

je vlastne naša iniciatíva, ktorá má zabezpečiť to, aby 

chodníky a cyklotrasy k jednotlivým zastávkam už boli 

pripravené, ak sa spustí električka. Tam bolo poníženie 
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o tridsať tisíc. Čiže vysvetlenie, prečo zo sedemdesiatšesť 

sa znížilo o mínus tridsaťtisíc. Čiže tieto dve vysvetlenia, 

ak by ste mi mohli niekto povedať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím Tomáša Maleca, keď už možno ide 

o priority. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Áno. Ja teda k tej prvej veci, ak môžem. K tej ceste 

k tým domom k Malému Draždiaku. Tak najaktuálnejšia 

informácia je, že kolegovia pripravujú zadanie, ktoré pôjde 

len po našich pozemkoch, na základe ktorého sa tá cesta 

spraví s tým, že pani poslankyňa, neviem, či ste už videli, 

predpokladám, že hej, nový rozpočet pre roky dvadsaťdva – 

dvadsaťštyri. Tam táto priorita figuruje. Je tam pod názvom, 

čítam z rozpočtu, vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý 

a Veľký Draždiak. Je to síce ešte takto identifikované, ale 

ide o tú vašu poslaneckú prioritu.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja len doplňujúcu otázku. Ide o projektovú dokumentáciu 

alebo realizáciu?  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Predpokladám, že časť z toho pôjde na projektovú 

dokumentáciu a časť aj na realizáciu, ktorá bude následne, 

predpokladám, bude musieť byť dofinancovaná. Ale to vám 
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neviem povedať, samozrejme vzhľadom na to, že „projektovka“ 

nie je. Preverím vám to a dám vám vedieť, samozrejme.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja rozumiem, ale sú to tri roky už takmer, na projektovú 

dokumentáciu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Chce k tomu ešte… 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

K tej druhej časti, prosím vás.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jaj. Ctibor. Pardon. Ctibor.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Pardon. Len si povedzme, či pani poslankyňa mala.. Ja 

som chcel celkovo k tomu, čo tu bolo povedané, zareagovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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K tej mojej otázke. Zníženie financií na projektovú 

dokumentáciu chodníkov a cyklotrás k električkám, ktoré… Tá 

projektová dokumentácia nie je súčasťou tej električkovej 

osi, ktorú financuje Európska únia. Prečo bola ponížená 

projektová dokumentácia. Neviem, či to stihneme budúci rok 

zrealizovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Kto vie odpovedať na túto otázku? Táňa, nech sa páči. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som len krátko zareagovala. Ja priebežne 

komunikujem so spoločnosťou METRO, ktorá tieto projekty 

pripravuje. Nemám žiadnu informáciu o tom, že by boli 

zastavené ani pozastavené. Koordinuje sa to naozaj 

s električkou. Majú sa stavať aj dokončiť, presne tak ako 

električková trať. Prečo je to menej o tridsať percent. Len 

veľmi narýchlo. Odhadujem, že možno kvôli súťažiam, ktoré 

prebehli. Ale skutočne doplním tie informácie, ale máme to 

takisto ako veľmi veľkú prioritu, aby tieto pešie trasy boli 

dobudované, vrátane osvetlenia. Takže doplním informáciu. 

Ďakujem.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ctibor, ty si chcel niečo doplniť? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Áno. Ja by som chcel zareagovať na to, lebo sme sa o tom 

bavili na úvod, že verejnosť počúva. Takže chcel by som 

uviesť niektoré veci na pravú mieru, ktoré boli povedané 

k tejto tabuľke a ku kapitálovým výdavkom. Jednak to, čo 

bolo povedané, že ten dojem, ktorý sa tu ako keby navodzuje, 

že magistrát nečerpá a mestské časti čerpajú. Tak keď si 

pozrieme čísla za rok 2020 a čo viem, že bol ťažký rok 

covidový, tak porovnáme si čerpanie na mestských častiach 

a na magistráte, tak magistrát vychádza ešte v celku dobre.  

Takže nie je úplne pravda, že magistrát nečerpá 

kapitálové výdavky a mestské časti sú v tomto nejaké 

excelentné. To je prvá vec, aby to tu zaznelo. Druhá vec. Na 

otázku pána Pilinského, že čo bude v roku dvadsaťdva v tom 

rozpočte. Prebiehajú stretnutia s poslaneckými klubmi. 

S vami máme, myslím, stretnutie v pondelok alebo v utorok, 

ak sa nemýlim. Tam si to povieme. Ale chcem povedať, že 

zásadná vec je, že bude tam, budú tam investície, ktoré 

budeme robiť aj kvôli tomuto presunu. Keby sme tento presun 

nerobili, tak by sme ich reálne nemohli realizovať a tam 

platí to, čo som už spomenul aj na finančnej komisii, že ten 

dopyt pôvodný po kapitálových výdavkoch je na úrovni dvesto 

miliónov eur. My máme v rozpočte sto. Takže aj bez tohto 

presunu by sme neboli ani tých sto miliónov schopní v roku 

dvadsaťdva preinvestovať.  
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Čo sa týka tej tabuľky. Ešte raz, keď si ju pozriete, 

je tam viacero vecí, ktoré sú buď rozbehnuté, to je napríklad 

tá rekonštrukcia Uránovej, kde presúvame len na budúci rok 

v tej tabuľke cez jeden milión. Zároveň sú tam aj veci, ktoré 

sme si my zrušili kvôli tomu, že ten rozpočet nás tlačí 

k úsporám. Je tam napríklad rekonštrukcia Novej radnice, 

ktorá je naplánovaná na viac ako šesťstotisíc eur, kde 

jednoducho rušíme. Prechádzajú tie peniaze do ďalšieho roka 

a budú použité na iné investičné aktivity na nie ktoré 

smerujú do magistrátu, ale smerom k verejnosti a smerom 

k verejným priestorom.  

A ešte jedna poznámka k tomu, čo hovoril pán poslanec 

Krajčír. K tomu, že by sme mali tie peniaze použiť na 

dopravný podnik. Pokiaľ viem, tak dopravný podnik si 

požičiava za veľmi výhodných podmienok. Je to 0,14 %. Takýto 

úrok je veľmi dobrý z hľadiska toho, čo vieme na trhu dneska 

dostať. Takže nie je pravda, že by sme mali tieto peniaze, 

ktoré my presúvame v rámci kapitálových výdavkov presúvať na 

dopravný podnik, keďže dopravný podnik si vie dneska veľmi 

výhodne požičať na trhu. To je všetko. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme k faktickým. Pani starostka 

Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem riaditeľovi magistrátu. V podstate ja som sa 

vyjadrila ku konkrétnej mestskej časti. Ostatné mestské 
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časti riešia poslanci, ktorí sú zastúpení v mestských 

častiach. Myslím, že to je naozaj úroveň, ktorá prislúcha 

mestským častiam. Začali ste svoju vetu, máte dojem. To je 

presne to, čo ja sa snažím povedať nejakým… Neriaďme sa 

dojmami, riaďme sa normálne faktami.  A môj vstup bol 

k mestskej časti Staré Mesto. Povedala som to preto, lebo 

sme… Čaká nás na najbližšom zastupiteľstve rozpočet a to je 

vážna vec. My máme v Starom Meste memorandum o spolupráci, 

ktoré je záväzkom toho, že sme si pre dvoma – tromi rokmi 

dohodli nejaký postup.  

Otváram to preto, lebo to bude problém, keď mesto má 

narozpočtované v tom rozpočte, ktorý sa pripravuje, veci, 

ktoré vôbec nie sú jasné, či nastanú. Je tam daň 

z ubytovania, je tam niečo, čo proste nie je zazmluvnené, 

nie je vzťah k tomu a na rekonštrukciu… Proste máme tam 

záväzok štátu budovať nejaké karanténne mestečko, tak potom, 

keď sa nám nepáči, ako štát financuje dopravný podnik, tak 

neplňte záväzok tohto. Akože… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik, nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. To bol omyl. Ja sa 

prihlásim v tom riadnom príspevku. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Oukej. Pán Cmorej.  

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja už len chcem doplniť pána Košťála, ako informáciu 

pre poslanca Krajčíra, že my ani nemôžeme kapitálové výdavky, 

pokiaľ mi je známe, presunúť na dopravný podnik. To by sme 

zrejme museli vložiť do základného imania dopravného 

podniku. Takže ono to ani technicky nie je realizovateľné 

tak, ako si to predstavoval pán poslanec. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za upresnenie. Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja teda patrím medzi tých 

poslancov, ktorí už teda majú nejakú históriu. Ja som sedel 

aj v predchádzajúcej finančnej komisii, takže trošku to viem 

porovnávať. Ale čo chcem povedať, že samozrejme zaznelo tu 

veľmi veľa vecí, že asi nie je úplne kóšer, aby sa takýto 

veľký balík peňazí presúval na konci roka, respektíve jedna 

poznámka k tomu chcem povedať, že ak vy identifikujete na 

meste, že niektoré tie drobnosti sa nezrealizovali, tak treba 

vyvodiť zodpovednosť voči tým ľuďom, prečo sa tie konkrétne 

priority nezrealizovali. Ja viem hovoriť o jednej 

v Ružinove. Ale nechcem zaťažovať okolie. Kolegovia na 

finančnej komisii to dobre poznajú.  
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To, čo chcem ale povedať je, že trošku mi, nie že vadí, 

ale že navrhoval by som, možno, že z toho, že tú skúsenosť 

mám, pristúpiť k tým zmenám, aj takto masívnym a vôbec 

akýmkoľvek, trošku zodpovednejšie zo strany magistrátu. 

A poviem v čom. Vlastne až na podnet finančnej komisie 

k tomuto bodu, teda k zmene rozpočtu sme si vyžiadali tabuľku 

presunov, ktorej odôvodnenie jednotlivých presunov v tom 

rozpočte nad stotisíc euro. To znamená, že vlastne ten návrh 

rozpočtu prišiel s tým… zmeny rozpočtu. Pardon. S tým, že 

niečo nám, samozrejme, pán Dobiaš povedal, myslím, že aj pán 

Košťál tam sedel, niektoré veci sme si povedali. Ale je iks 

vecí, ktoré sú možno dôležité pre jednotlivých kolegov 

poslancov a jednoducho to odôvodnenie v tej zmene rozpočtu 

chýba. Takáto tabuľka nám došla a došla nám niekedy, ak sa 

nepletiem, v pondelok alebo koncom minulého týždňa. V niečom 

sme sa posunuli, ale v niečom sme sa teda vôbec neposunuli, 

hej? Ja by som možno uviedol jeden príklad. Tu je suma za 

milión štyridsaťpäťtisíc, kde zníženie kapitálových príjmov 

z refundácie Patrónka riviéra podľa očakávanej skutočnosti 

a zdôvodnenie: znížený príjem podľa očakávaného vývoja do 

konca roka. A toto zdôvodnenie je tu skopírované na 

dvadsiatich riadkoch. Ako keby ja tým chcem povedať, že na 

jednej strane trošku pochváliť ten odbor financií, že už tie 

tabuľky prichádzajú trošku zrozumiteľnejšie ako 

v predchádzajúcich obdobiach, to nepochybne áno.  

Na druhej strane veľa tých otázok a možno nejaké 

nespokojnosti poslancov sa vyrieši tým, že proste budú tie 

jednotlivé položky veľmi jasne zdôvodnené. A nie tak, že sme 

si splnili len nejakú úlohu z finančnej komisie. A možno 

ešte úplne posledná pripomienka. Pán primátor, priamo na 

vás. Viem to porovnať s tým predchádzajúcim obdobím. Vždy, 
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keď sa prijímala zmena rozpočtu alebo sa prijímal nový 

rozpočet, tak vždy túto zmenu odôvodňoval priamo na finančnej 

komisii primátor. A to preto, lebo… Poprosím vás 

o predĺženie príspevku, ak bude treba. A to preto, že úplne 

inak znie tá priorita z úst toho lídra, primátora, ako, a pán 

Dobiaš sa neurazí, ako z úst pána Dobiaša. Hej? Alebo z úst 

pána riaditeľa magistrátu. Jednoducho prijímanie rozpočtu 

a schvaľovanie zmien v rozpočte je jedna z mála kompetencií, 

ktorá zostala poslancom v zmysle zákona o Bratislave alebo 

o obecnom zriadení.  

Preto považujem za dôležité a určite aj osožné pre vás, 

pán primátor, ako keby možno dostať tú spätnú väzbu hneď. 

Lebo myslím, že tá finančná komisia je celkom reprezentatívne 

zložená. Plus veľa tých vecí sa vyrieši priamo tam, lebo 

prirodzene vy lídrujete to, kam to mesto smeruje. Nelídruje 

to pán Dobiaš, nelídruje to pán Košťál. Lídruje to primátor 

Matúš Vallo. Preto ja sa budem veľmi uchádzať o to a pevne 

verím, že do budúcna si to osvojíte, že tieto dôležité zmeny 

jednoducho prídete na tú finančnú komisiu odôvodniť 

a vyhneme sa takejto, ako keby debate, ktorá moc nás ako 

keby neposúva dopredu. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pani Pätoprstá. Nech sa páči.  

Teraz neviem, či tam bola nejaká otázka. Ctibor, neviem, 

či sme nechceli zareagovať na tú tabuľku.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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Môžem? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Sekundu. Ešte neviem, či sme zodpovedali pánovi 

Buocikovi.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja chcem povedať, samozrejme, my sa zlepšujeme v týchto 

veciach. Tie podnety sú… Som si poznačil dávať väčšiu 

špecifikáciu do tých zdôvodnení. Nech tam nie je len forma, 

ale nech tam píšeme, napríklad meškajúce verejné 

obstarávanie alebo nevysúťažený dodávateľ. To by sme mohli 

urobiť určite. Toto je úplne vec, ktorá súvisí 

s transparentnosťou. Takže áno.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Super. Pán Košťál to práve povedal. Ja chcem len 

pripomenúť pánovi poslancovi, že my máme prijaté uznesenie, 

že takáto tabuľka je povinnosťou predkladať ju na 

zastupiteľstvo pri akejkoľvek zmene rozpočtu. A veľmi 

odporúčam, podobnú tabuľku robí aj župa. Sú tam presne tieto 

poznámky, že verejné obstarávanie mešká alebo v akom štádiu 

už ten projekt je. A je to veľmi dobré a potom sa možno 

vyhneme nejakým invektívam alebo nedorozumeniam. A tam to 
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poslanci krásne vidia. Takže odporúčam sa inšpirovať sa tou 

tabuľkou župnou.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Nemáme ďalšie príspevky do 

diskusie, takže odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, tak ako máte uvedené 

v materiáli. S tým, že návrh na zmenu v tej tabuľkovej časti, 

ktorý pani námestníčka predložila, bol prijatý 

v autoremedúre.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pripravte sa, prosím, všetci, či ste pripojení. 

Skontrolujte a máte na to tridsaťpäť sekúnd. Takže, prosím, 

hlasujte. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ja hlasujem za, ale mi to nejde. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovali: 2, 

prítomných: 38.  

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ:  

Môžem ešte hlasovať za? Mne to vypadlo a som nestihol 

naťukať ten kód. Ak to nie je problém, tak bol som za. Ak to 

je problém, tak som nehlasoval. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďuro Káčer za. Nie je to problém. 

(Poznámka: poslankyňa Monika Debnárová a poslanec Juraj 

Káčer nemohli hlasovať elektronicky, hlasovali „ZA“) 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2021 
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Uznesenie 1020/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2021 nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 231 921,00 eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 5 724 959,00 eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 13 730 212,00 eur, 

4. zníženie kapitálových výdavkov o 39 960 550,00 eur, 

5. zníženie príjmových finančných operácií o 21 364 800,00 

eur, 

6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 372 500,00 

eur. 

koniec poznámky)  
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BOD 2a  NÁVRH NA ODKÚPENIE NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU Č. 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak toto máme a ideme na bod číslo 2a.  

Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného 

mesta SR Bratislava.  

Poprosím za sekciu nehnuteľností, aby ste nám povedali 

úvodné slovo k tomu. 

Michal Radosa. Mišo, ideš ty? 

Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu:  

Môže asi Andrej uviesť alebo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Andrej, nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. Takže predmetom tohto materiálu je odkúpenie 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Vrakuňa. Jedná sa 

o nebytový priestor a podiel na spoločných častiach 
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a spoločných zariadeniach domu v podiele, ktorý je uvedený 

v materiáli za dohodnutú cenu 225.000 eur. K tomuto 

materiálu bol vypracovaný aj znalecký posudok zhruba 

v hodnote 200.000 eur. Treba povedať, že tá finálna cena je 

určená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. To znamená, 

že tento priestor má byť využitý pre potreby mestskej 

polície.  

Zároveň súčasťou materiálu je aj úprava rozpočtu 

v položke sekcie správy nehnuteľností, kde dochádza len 

k faktickému preusporiadaniu tých prostriedkov, ktoré tam 

figurovali do jednej sumy a do jednej položky v rámci 

programu 8.2, ktoré sekcia má rozpočtované. Michal Radosa ma 

možno ešte doplní.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Michal, doplň. Poprípade neviem, či tu máme Martina 

Královiča. Tam som chcel, aby doplnil, preto to vlastne 

kupujeme. Keď tu nie je, tak Michal. 

Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu: 

Ja môžem povedať, že v priestore sme sa… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Povedz celý proces, no.  

Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu: 
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Celý priestor sme obhliadli za prítomnosti vedenia 

mestskej polície aj teda zamestnancov mestskej polície. Je 

vhodný aj rozmermi, aj pôdorysom, aj blízkosťou k hlavnej 

ceste, aj teda vstupom z oboch strán objektu Pentagónu na 

tento účel. Súčasne sme komunikovali aj inými možnými 

predávajúcimi alebo teda vlastníkmi nebytových priestorov. 

Nedostali sme podobnú ponuku na podobný priestor od žiadneho 

iného vlastníka, s tým, že tá kúpna cena sa znižovala 

s rokovaniami. Kdesi na začiatku bola na úrovni cez 

tristotisíc euro. Postupne sme klesali z dvestoosemdesiat na 

dvestopäťdesiat až teda k cene dvestodvadsaťpäťtisíc. Ďalšie 

zníženie ceny už ale predávajúci odmietol. Toľko asi mám 

potrebu dodať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Opravím ťa, lebo myslím, že si to nepresne povedal. My 

sme tam dostali nejaké iné ponuky, ktoré ale boli nevhodné. 

Tak. 

Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu: 

Áno, ale tá ponuka nebola na takúto metráž a bol tam, 

samozrejme, problém aj v osobe predávajúceho. A predovšetkým 

ten priestor nemal vchod zo všetkých strán. To je dosť 

dôležité pre mestskú políciu, pre prevádzkovanie objektu. 

Pri tom druhom objekte by nebolo možné dohliadnuť na osobu 

predávajúceho mať v budúcnosti nejakú zdieľanú príslužbu zo 

strany policajného, štátneho policajného zboru. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja ešte to zjednoduším. Viete, o čo ide. Pán 

náčelník Antal mal jednu zo svojich vecí, keď kandidoval do 

mestskej polície na náčelníka, že to vytváranie rôznych 

staníc mestských polícií po Bratislave, tak, aby zabezpečil 

väčšiu flexibilitu aj väčšiu prítomnosť mestskej polície. 

Dve veci v rámci toho splnil. Začal, omnoho viac sa zrýchlil 

nábor do ľudí mestskej polície, lebo vytvoril vlastné 

školiace stredisko. A to funguje. Teraz máme kurz 

s dvadsiatimi piatimi ľuďmi, ktorí budú končiť niekde 

v strede decembra. Predtým sme mali kurz s dvadsiatimi 

ľuďmi, ktorý končil v auguste. Toto je jeden z jeho bodov. 

To znamená, že ideme. Logicky, tá Vrakuňa a Pentagón sú prvé 

logické body. Bavíme sa o tom so štátnou políciou, bavíme sa 

o tom s Vrakuňou. Takže ja vás, samozrejme, poprosím 

o odhlasovanie. Je to niečo, čo má zmysel. Ale povie možno 

aj pán starosta niečo k tomu.  

Pán Kuruc, máte slovo. Nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Ďakujem, pán primátor. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia. Naozaj, toto je veľký krok pre Vrakuňu a toto 

mesto. Po desiatkach rokoch, kedy bol problém v Pentagóne 

a nie každý ho chcel riešiť, máme na stole materiál, ktorý 

by výrazne mohol Vrakuni pomôcť. Preto by som vás všetkých 

chcel poprosiť o podporu, lebo stanica mestskej polície 

v Pentagóne bude… Prinesie ten požadovaný výsledok, ktorý by 

sme všetci chceli. Ja za obyvateľov Vrakune musím povedať, 

že v Pentagóne žije 98 percent slušných ľudí. Ten neporiadok 
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a tú trestnú činnosť tam páchajú hlavne ľudia, ktorí tam 

nebývajú, a ktorí tam chodia kvôli tomu, že tam tie drogy 

predávajú alebo ich tam kupujú. Prítomnosť mestskej polície 

by mohla napomôcť k tomu, aby to tam nebolo. Samozrejme, 

mestská časť chce do budúcna participovať s mestom na 

rekonštrukcii týchto priestorov. Máme to takisto navrhnuté 

v rozpočte na budúci rok. Chceli by sme zároveň pomôcť aj 

pri tom, aby ten nábor zamestnancov mestskej polície alebo 

príslušníkov mestskej polície do tejto lokality bol výrazne 

lepší. A to takým spôsobom, že mestská časť tento rok kúpila 

bývalú robotnícku ubytovňu za 900.000 eur vo Vrakuni. Ideme 

tam rekonštruovať dvadsať bytov. Desať pre mladých učiteľov 

a desať pre príslušníkov mestskej polície, ktorí v prípade, 

že budú pôsobiť v tejto lokalite, tak budú mať prístup 

k bývaniu. Takže aj takýmto spôsobom chce mestská časť 

priložiť ruku k dielu. K tomu, aby bol tento projekt úspešný. 

Takže ďakujem veľmi pekne a prosím vás o podporu. Lebo 

naozaj, občania Vrakune si to zaslúžia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme veľmi pekne.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Pán starosta, samozrejme, že to podporím. Pre občanov 

je to úžasná správa, že odchádza herňa a prichádza tam 

mestská polícia. To je výborná správa.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, že ste to povedali. To sme zabudli povedať, že 

odchádza bar s herňou.  

Pán poslanec Lamoš.  

Ing. Roman Lamoš, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel tiež pridať 

k predrečníkom a poprosiť kolegov poslancov, aby podporili 

tento návrh, pretože táto bývalá herňa, bývalá krčma, sa 

zmení na policajnú stanicu. Podarilo sa nájsť miesto priamo 

na hranici našich mestských častí, Podunajských Biskupíc 

a Vrakune. Verím, že vybudovaním tejto stanice budúci rok sa 

veľa problémov podarí vyriešiť, ktoré tam vznikajú. Tak, ako 

bolo povedané, žijú tam veľmi slušní ľudia a problémy, ktoré 

tam vznikajú, treba nejakým spôsobom eliminovať. Ďakujem 

veľmi pekne za podporu a teším sa, že táto stanica pomôže 

danej lokalite.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani Svoreňová. 

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja myslím, že páni predo mnou už povedali 

tie najpodstatnejšie veci. Ja som len chcela dodať, že to, 
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čo už povedala pani kolegyňa Pätoprstá, že dôvodom, prečo 

práve tento priestor, aj pre kolegov poslancov. Nie je 

výhodou len to, že vznikne stanica mestskej polície, ale 

veľmi dôležitým signálom je aj to, že zanikne to, čo tam 

bolo. Čo vlastne bolo tiež tým semenišťom alebo proste tým 

zdrojom problémov, s ktorými sa občania denne potykajú 

v Pentagóne. Takže takisto prosím o podporu kolegov. Ďakujem 

pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán kontrolór Miškanin. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór:  

Ďakujem za slovo. Ja len chcem iba doplniť, že k tomuto 

materiálu bol dnes doplnený znalecký posudok. Tento znalecký 

posudok na nebytový priestor určený znalcom, v podstate cena 

je tam okolo 200.447 eur. Ja len chcem zdôrazniť, že ani 

zákon o obecnom zriadení, ani zákon o majetku obcí vôbec 

nešpecifikuje, ako má obec postupovať pri kúpe 

nehnuteľností. Vždy je zaužívané pravidlo, že pri priamej 

kúpe nehnuteľností musí byť znalecký posudok a tento 

znalecký posudok nemá byť starší ako šesť mesiacov. Čiže 

v tomto prípade ja táto podmienka splnená. A iba chcem 

upozorniť poslancov, že kúpa cena 225.000 je vyššia ako cena 

určená znaleckým posudkom. Čiže predpoklad je, že okrem 

hospodárnosti a efektívnosti, a účelnosti vynakladania 

finančnými prostriedkami tá efektívnosť a účelnosť bola 

zhmotnená tým, že tam bude tá stanica mestskej polície 
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a podobne. Čiže myslím si, že táto kúpa, až na tú cenu, je 

super. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán kontrolór. 

Pani Ožvaldová. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa len chcem pridať 

k našim poslancom aj za Podunajské Biskupice, aj za Vrakuňu. 

Tie predošlé slová pána kontrolóra si zoberme k srdcu 

a vyriešme túto situáciu, lebo pre nás tá stanica je veľmi 

dôležitá, aby bola vytvorená. Ďakujem vám veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Chren.  

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Takisto absolútne fandím tomu. Rád 

to podporím. Trošku som počul o tom. A otázka na Romana 

Lamoša, že Podunajské Biskupice odmietli na tom participovať 

na zastupiteľstve. Tak možnože by to stálo na zváženie, ešte 

raz sa obrátiť na vedenie. Aby sa nad tým zamyslelo, či by 

predsa len nechcelo prispieť.  
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Ale niečo iné chcem, pán primátor, povedať. Ja si veľmi 

vážim prácu mestskej polície Bratislava II. Sú veľmi ochotní, 

ústretoví. Máme perfektné vzťahy. Ale po nedávnych 

reorganizáciách, po tom, čo sa viac policajtov sťahovalo na 

ústredie a do centra mesta, máme reálne na celý okres 

Bratislava II, teda Ružinov, Podunajské a Vrakuňa, dve až 

tri hliadky. Čiže dve – tri hliadky majú na všetky tri 

mestské časti stačiť. A nestačia. Dúfam, že sa nestane to, 

že keď vznikne mestská polícia, ďalšia nová stanica vo 

Vrakuni, že už ani tie dve hliadky na celý okres nebudú. 

A chcem poprosiť… Akože pribúda pochvál na prácu mestskej 

polície, že sú ochotní, dobre vycvičení a tak ďalej, ale 

zároveň sťažnosti na ich nedostupnosť. Že keď tá noví 

vyškolení sa zapoja do služby, aby prioritne boli prevelení 

do druhého okresu, aby sme tu naozaj aspoň každá mestská 

časť… o Ružinov určite aspoň dve hliadky potrebuje v teréne 

v podstate nonstop. Tak ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lamoš.  

Ing. Roman Lamoš, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Pán poslanec Chren, áno. Boli sme ako 

mestská časť oslovení pánom Kurucom listom zo dňa 15. 11., 

ak sa nemýlim. Na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve, ktoré 

sa konalo v utorok, nám tento list bol predložený a niektorí 

poslanci sa vyjadrili, že nebudú podporovať alebo nie sú za 

to, aby mestská časť podporila rekonštrukciu bytov na 

Čiližskej, keďže sa to jedná v mestskej časti Vrakuňa. 
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Každopádne môžem takto ja verejne prisľúbiť, že ja sa pokúsim 

nejakým spôsobom pomôcť k tomu, aby prišlo k čiastočnej 

rekonštrukcii alebo pomôcť pri rekonštrukcii. Aby sme vedeli 

nejakým spôsobom pomôcť tejto mestskej polícii, tejto 

stanici, aby vedeli niekde policajti bývať. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc s faktickou. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Faktickou na kolegu Martina Chrena. Áno, samozrejme je 

to aj v mojom záujme, aby to nebolo na úkor iných mestských 

častí. Takže aj preto sme a rozhodli kúpiť aj tie byty 

a rekonštruovať ich pre potreby mestskej polície, aby tí 

policajti, noví, ktorí prídu, aby sme len nepresunuli jednu 

hliadku z Ružinova alebo zo Starého Mesta, alebo z Dúbravky 

k nám. Ale aby prišli noví policajti a preto im ponúkame 

pomoc, bývanie vo Vrakuni. Aby mali aj vzťah k tej mestskej 

časti, keď už tu budú pracovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani starostka Aufrichtová.  
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja tomu úplne rozumiem a je to výborná vec, že 

sa podarila. Iba nerozumiem, keď máme dnes znalecký posudok, 

v čom by bol problém, aby bol v budúcom zastupiteľstve. Keďže 

by ma ale zaujímalo z finančného hľadiska, kde to je 

v rozpočte alebo z čoho to je zobraté. Lebo nejaký ten 

rozpočet je tvorený a keď ideme takúto vec robiť, tak odkiaľ 

sa na to potom berú prostriedky. To sú tie obyčajné veci, 

ktoré poslanca musia zaujímať. Ináč to podporím. Zatiaľ sme 

si nedohodli tú zmenu, ako ten rokovací poriadok bude 

vyzerať. Ale toto sú tie veci, ktoré si môžeme odhlasovať 

a potom sa ukážu ako problém. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja iba chcem pripomenúť, že tento materiál sme mali 

normálne v programe, len sme ho presunuli dneska z pozície 

33 na 2b, bod 2a. Takže tento materiál sme mali. Môžete Alex 

povedať, Myslím si, že sme práve na tú Čiližskú neminuli 

peniaze. Boli určené do tejto mestskej časti práve na takúto 

vec. A myslím, že z toho to išlo. Ale pán Dobiaš povie 

presne.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Možno Andrej bude vedieť. To je rozpočet sekcie 

nájomného bývania. Pardon, správy nehnuteľností.  

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností:  
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Áno. Totižto jedná sa o položku, ktorú máme my, položku 

1.7.0., v rámci programu 8.0.2., kde to bolo rozdelené na 

viacero akcií, ktoré sa mali realizovať tento rok. Jedna 

z nich bola napríklad kúpa bytu na mierovej, to, čo sme 

realizovali minulý rok, kúpu niekoľkých bytov. Na poslednom 

mal predávajúci súdny spor a my stále čakáme, kedy ten súdny 

spor dobehne. Vieme, preverovali sme to, že tento rok súdny 

spor nedobehne.  

To znamená, že tieto prostriedky boli rozpočtované, ale 

nevyužili by sa tento rok. A obdobné položky v rozličných 

menších sumách sme spojili do jedného, aby sa takto minuli 

všetky prostriedky, ktoré boli rozpočtované pre sekciu 

správy nehnuteľností. A dnes v novembri už vieme povedať, že 

by sme to nestihli do konca roka vyčerpať. Takýmto spôsobom 

nám zhruba v rozpočte zostane nejakých 25.000 eur. Takže 

takto vznikli tie peniaze. Boli rozpočtované na menšie 

projekty, ktoré vieme, že sa nebudú realizovať v rámci SSN.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán starosta Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len pani starostke by som chcel 

povedať, že toto bolo riadne zaradené ako bod. Riadne to 

prešlo mestskou radou, kde to získalo, myslím, že jednohlasnú 

podporu. Takisto to prešlo riadne finančnou komisiou. Čiže 
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toto bolo len presúvané z bodu 33 na 2a, alebo to súvisí 

trošku s rozpočtom. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Oukej.  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Takže k tomu len toľko. Ďakujem. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa 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: 

     Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje odplatné nadobudnutie 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Vrakuňa do výlučného 

vlastníctva hlavného mesta od Branislava Jankelu. A potom 

presun tých kapitálových výdavkov. Všetko máte uvedené 

v materiáli.  

     Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

111 

 

     Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 38, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 39.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, ak môžem podporiť alebo potešiť podporný 

tím. Teraz nás to nevyhodilo ani jedného. Prvýkrát, takže 

niečo dobré sa podarilo. Ďakujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ:  

Ak môžem jedno slovo aj ja. Môžem? Poprosím pani 

viceprimátorku, aby si pozrela chat, lebo jej tam píšem 

pomerne dôležité veci k jednému materiálu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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     Dobre, ďakujem. Komunikácia funguje. Takže kukajte si 

chat v zoome. Zapamätajte si to, že keď sa skončí zoom, 

zmizne aj ten chat. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislave 

Uznesenie 1021/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  

1. podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy odplatné nadobudnutie 

nehnuteľností – nebytového priestoru č. 1, ktorý sa nachádza 

v stavbe so súpis. č. 5178, LV č. 3186, ktorá sa nachádza na 

pozemku registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1229 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 760 m², LV č. 944, do 

výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 604481, 

spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a príslušenstve v podiele 320/10000, od 

Branislava Jankelu, bytom Brezová 365/55, Viničné, spolu za 

dohodnutú kúpnu cenu 225 000,00 eur, 
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2. zníženie kapitálových výdavkov v sume celkom 225 000,00 

eur (položka 710) v rámci programu 8 Správa a nakladanie s 

majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 

8.2.2 Správa nehnuteľností (z toho: zníženie kapitálových 

výdavkov určených na kúpu bytu na Mierovej ulici v sume 101 

367,00 eur, zníženie kapitálových výdavkov určených na kúpu 

podielu pozemku pod bytom na Mierovej ulici v sume 3 889,00 

eur, zníženie kapitálových výdavkov určených na výkup 

pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania v sume 119 

744,00 eur), 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 225 000,00 eur 

(položka 710) na kúpu nebytového priestoru č. 1 v bytovom 

dome so súpis. č. 5178, k. ú. Vrakuňa, LV č. 3186, a kúpu 

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 320/10000 na 

spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu v rámci programu 8 Správa a nakladanie s 

majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 

8.2.2 Správa nehnuteľností, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 3  INFORMÁCIA O INVENTARIZÁCII MAJETKU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 

31.12.2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže prosím Vás, poďme ďalej, ďakujem. Snáď to bude 

fungovať, to znamená, že môžeme ísť vlastne ďalej. To číslo 3 

,,Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31.12.2020" nech sa páči. Andrej Bednárik alebo 

Slávka.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Poprosím pani Mazákovú. 

Ing. Marianna Mazáková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

financií: 

Dobrý deň. Vážení poslanci, vážené poslankyne. Ja 

poviem iba úvodné slovo k tomu materiálu. Inventarizácia sa 

robila dokladová aj fyzická, nakoľko to vyšlo na tie štyri 

roky, kedy sa to pravidelne robí. V materiáli sme uviedli na 

poslednej strane akým spôsobom budeme nakladať s nejakými 

rozdielmi, ktoré tam vznikli. Takže sme chceli, aby ste 

vedeli, že všetky tie rozdiely budú buď prešetrené na 

škodovej komisii alebo momentálne pracujeme na hľadaní ešte 

tých rozdielov a v tejto inventúre, ktorá bude v roku 2021, 

sa budeme pokúšať ich zosúladiť. Na ostatných takisto 

pracujeme na zosúladení týchto inventarizačných rozdielov, 
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ktoré sme mali teda pripravené dať do poriadku. Prípadne 

ešte poprosím pani Cibuľovú, aby ma doplnila. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Ing. Eva Cibuľová, vedúca oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok:  

Dobrý deň, vážené poslankyne a poslanci. Takže ja som 

vlastne s týmto materiálom sa oboznámila, keď som prevzala 

pozíciu vedúcej účtovníctva. Pozerala som si teda hlavne tie 

rozdiely, ktoré tam vznikli a môžem len potvrdiť pani 

Mazákovej slová, že áno, budeme to riešiť v inventarizácii 

2021. To sa týka hlavne tých pohľadávok a potom tam tie 

nezrovnalosti, ktoré vznikli pri majetkoch zverených 

mestským častiam. Tak zameriame sa na to poriadnejšie tak, 

aby sme si naozaj odobrili tieto stavy majetkov medzi 

mestskými časťami a dali si to aj účtovne do poriadku. To je 

asi všetko z mojej strany. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči. Otváram diskusiu, pani 

Pätoprstá. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem pekne. Ja budem mať podobnú pripomienku, ako 

som mala na rade a na riaditeľa úradu, a bolo by fajn, keby 

zaznela aj jeho odpoveď, aj na verejnom zastupiteľstve. Ja 

som poprosila, aby sa tento bod zaraďoval aj s hmotnou, teda 

aj s inventarizáciou hmotného majetku, kde bude jasné, koľko 

máme bytov, aké objekty vlastníme, v akom sú stave. Ja viem, 

že je to veľmi komplikované po predchádzajúcich primátoroch, 

ktorí nemali naozaj veľký záujem tieto materiály 

zverejňovať. Bol to veľmi veľký neporiadok. Čiže ja absolútne 

akceptujem to, čo ste zdedili, tých kostlivcov v skrini, ale 

chcela by som od vás počuť na verejnosti nejaký prísľub, že 

minimálne v takej tabuľke alebo takom rozsahu ako to mala 

župa na predchádzajúcom zastupiteľstve, alebo ako vyzerala 

inventarizácia majetku župy, ktorý je v podstate väčší, aby 

to aspoň bolo v takomto stave vrátane fotografií, takýto 

stav majetku bol prístupný verejnosti. Dobre, poprosím Vás 

o reakciu. 

Ing. Eva Cibuľová, vedúca oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Ja sa môžem vyjadriť za ten stav, teda za 

inventarizáciu, ktorá bude prebiehať budúci, teda tento rok. 

To bude dokladová inventarizácia, ale je možné, že potom 

postupne budeme pripravovať aspoň po nejakých častiach a 

snažiť sa inšpirovať teda tým materiálom. Možno najprv tam 

nebudú fotografie, lebo to si naozaj vyžaduje takú väčšiu 

prácu viacerých kolegov. Ale je možné, že dospejeme postupne 

až do takého, do takéhoto stavu, takže začneme možno tým, že 

priložíme nejaký zoznam tých objektov, alebo budeme postupne 

prikladať tie časti, ktoré budeme mať pripravené a budú už 
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v poriadku, tak aby sme ich mohli zverejňovať tým spôsobom, 

ktorý ste nám poslali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Hlási sa ďalej pani Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa chcela prikloniť 

k tomu, čo prezentovala pred chvíľočkou kolegyňka Pätoprstá. 

My sme to mali už aj na finančnej komisii, že sme žiadali o 

predloženie sumáru všetkých našich bytov aj s nejakým stavom, 

v akom sú teraz momentálne, čiže toto by som určite podporila 

a možno by bolo dobré, keby sme to aj zverejnili. No a 

takisto som sa chcela prikloniť k takej jednej doplňujúcej 

informácii, ktorá zaznela zo strany druhej kolegyne, nie 

pani Cibuľovej, ale už v rámci doplnenia, že by sme potom, 

keď bude hotový celkový sumár, že by sme potom veci 

odovzdaných mestským častiam. Myslím si, že aj to by 

zaujímalo verejnosť a mohlo by to byť potom tiež ako 

materiál, ktorý by bol vhodný na publikáciu. Ďakujem. 
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Ing. Eva Cibuľová, vedúca oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Ďakujem aj ja. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán Miškanin. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Ďakujem za slovo. Ja len chcem upresniť informácie, 

ktoré tuná odzneli, lebo boli nepresné. Tuná si treba 

uvedomiť, že aj v minulosti, aj za pána Nesrovnala, boli 

vkladané do zastupiteľstva materiály s názvom ,,Správa o 

inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavy", dokonca aj 

za rok 2019 bola v roku 2020 takáto správa predložená. To 

vyplýva zo štatútu článok 81,čiže nie je pravda, že niečo 

také tu nebolo. Bolo, akurát asi tento rok sa na to 

pozabudlo, ale nie je možné zamieňať informáciu o 

inventarizácii majetku hlavného mesta za materiál správa o 

inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavy, o ktorom 

pojednáva štatút. Čiže toľko na upresnenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a už dám slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Áno, budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o inventarizácii 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020.  

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: 37, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 39. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2020 

Uznesenie 1022/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie  

informáciu o inventarizácii majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2020. 
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koniec poznámky) 

BOD 4  NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 

900/2012 ZO DŇA 13. 12. 2012 A Č. 

762/2021 ZO DŇA 25. 03. 2021 A NÁVRH 

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA UMOŽNÍ PLATENIE 

DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ V SPLÁTKACH S 

URČENÍM ICH LEHÔT SPLATNOSTI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme v tom prípade, ak dobre tomu chápem, na bod číslo 

4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy číslo 900/2012 zo dňa 13.12.2012 

a 762/2021, zo dňa 25.3.2021 a návrh uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

Nech sa páči, za magistrát. 

Ing. Silvia Čechová, vedúca oddelenia miestnych daní, 

poplatkov a licencií:  

Ak môžem ja, uvediem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, pani Čechová. Nech sa páči. 
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Ing. Silvia Čechová, vedúca oddelenia miestnych daní, 

poplatkov a licencií: 

Ďakujem za slovo. Dnes platným uznesením číslo 900 z 

roku 2012, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, má 

správca dané špecifikované pravidlá pre určenie platenia 

dane v splátkach. Konkrétne sa jedná o pravidlá ohľadom počtu 

termínov splátok. Tieto pravidlá sú podrobnejšie ako 

pravidlá určené samotným zákonom o daniach číslo 582 z roku 

2004. Dôvodom alebo dôvody pre zmeny v tomto návrhu sú, že 

pri zhoršení ekonomickej situácie daňových subjektov už máme 

rozhodnutie súdu o určovaní splátok s ohľadom na ich 

ekonomickú situáciu a pravidlo zlučovania splátok v 

termínoch pre prvú a druhú splátku, ktoré sú uvedené v bode 

3.3 uznesenia číslo 900 je v rozpore s týmto výrokom súdu.  

Zároveň máme viac prípadov, kedy správca dane musel 

začať daňové kontroly, keďže mal pochybnosti o predložených 

priznaniach v nich uvedených zmenách účelu využitia stavieb 

pandemickej situácie. Opätovne sa predlžuje čas, kedy 

správca vie daň vyrubiť a teda by bolo možné, že by sme sa 

dostali do situácie, kedy by sa nám tieto splátky spájali. 

Pri tvorbe nového uznesenia však pri štandardných prípadoch 

vychádzame z pôvodného, dnes platného návrhu. To znamená, že 

pre bežné štandardné prípady ponechávame hranicu pre 

vyrubenie dane v splátkach aj pôvodné termíny splátok.  

Čo však dopĺňame, je však podmienka, kedy termíny 

splátok pre úplné a správne podané daňové priznania do 

31.1.2021 a pre rozhodnutia, ktoré boli vydané do 31.5. Je 

to práve z toho dôvodu, aby sa nám tieto splátky nespájali. 

Zároveň správca dane potrebuje mať možnosť stanoviť 
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splácanie v splátkach pre daňové subjekty, u ktorých prebieha 

nielen daňová kontrola, ale aj odvolacie konania, správne 

žaloby, vyrubenie podľa pomôcok, ktoré rovnakým spôsobom 

predlžujú ten čas vyrubenia dane. Správca dane v týchto 

prípadoch bude postupovať striktne v intenciách zákona číslo 

582 z roku 2004 o miestnych daniach. Finančná komisia aj 

mestská rada odporučila predložený návrh schváliť. 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: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo za a) zrušuje uznesenie 900/2012, 762/2021, 

tak ako je v materiáli a po b) schvaľuje platenie dane z 

nehnuteľnosti v splátkach, tak ako je uvedené v materiáli.  

Môžete o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, prosím hlasujte.  

PaedDr. Oliver Kríž, poslanec MsZ:  
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Mne nešlo hlasovanie. Hlasujem tiež za. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: poslanec Ľuboš Krajčír nemohol hlasovať 

elektronicky, hlasoval „ZA“) 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 

12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností 

v splátkach s určením ich lehôt splatnosti 

Uznesenie 1023/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. zrušuje 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 s 

účinnosťou od 01. 12. 2021. 

B. schvaľuje 

1 platenie dane z nehnuteľností v splátkach nasledovne: 

1.1 fyzické osoby do 66,00 eur dane vrátane v jednej splátke; 

nad 66,00 eur dane v troch rovnomerných splátkach, 

1.2 právnické osoby do 666,00 eur dane vrátane v jednej 

splátke; nad 666,00 eur dane v troch rovnomerných splátkach, 

2. lehoty plnenia (splatnosť) splátok dane z nehnuteľností 

nasledovne: 

2.1 daň vyrubená fyzickým osobám a právnickým osobám v jednej 

splátke: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o vyrubení dane, 

2.2 daň vyrubená fyzickým osobám a právnickým osobám v troch 

splátkach; v prípade riadne podaných daňových priznaní do 

31. januára zdaňovacieho obdobia a vydaných rozhodnutí o 

vyrubení dane najneskôr do 31. mája zdaňovacieho obdobia: 
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prvá splátka dane – do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, 

druhá splátka dane – do 31. augusta zdaňovacieho obdobia, 

tretia splátka dane – do 31. októbra zdaňovacieho obdobia, 

2.3 ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po termíne druhej 

alebo tretej splátky, daň alebo jej príslušné splátky, 

ktorých termín splatnosti už uplynul, sú splatné v termíne 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Platenie splátok dane, ktorých termíny splatnosti ešte 

neuplynuli, zostáva zachované, 

2.4 v osobitne odôvodnených prípadoch správca dane v 

zastúpení útvaru povereného správou miestnych daní a 

poplatkov môže určiť v rozhodnutí o vyrubení dane výšku 

splátok a lehoty ich splatnosti v závislosti od stavu a 

priebehu daňového konania odlišne ako je uvedené v bodoch 

2.1., 2.2 a 2.3 a v súlade s platnými daňovými zákonmi 

s účinnosťou od 01. 12. 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 5  ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA, A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Poďme na bod číslo 5.  

Pán Krajčír. Nie, to je nič. 

Poďme na bod číslo 5. Založenie obchodnej spoločnosti 

Technické siete Bratislava, a.s. 

Máme tu pani Trubíniovú, ale určite aj Juraja 

Nyulassyho.  

Ja iba poviem v krátkosti k tomu, čo ste mohli väčšina 

z vás počuť na prezentácii pre poslancov. Toto je naša 

definitívna odpoveď na to, akým spôsobom sa vysporiadame 

s verejným osvetlením v Bratislave a tým veľmi nešťastným 

verejným obstarávaním, a objednávaním ďalších služieb, za 

ktoré dostala Bratislava v minulosti pokutu. To znamená, že 

teraz vám to naši odprezentujú v skrátenej forme nejakým 

spôsobom. Určite povedia aj dôvody, prečo sme sa takto 

rozhodli. Nech sa páči.  

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov:  

Dobrý deň. Tak v stručnosti by som predstavila 

materiál. Akciová spoločnosť Technické siete Bratislava bude 

teda založená predovšetkým z dôvodu riešenia systematickej 

obnovy a následnej prevádzky verejného osvetlenia, rozvoja 

a prevádzky optickej siete. Jediným zakladateľom a jediným 

akcionárom bude hlavné mesto. Peňažný vklad hlavného mesta 

do spoločnosti bude vo výške dvadsaťsedemtisícpäťsto eur, 

z čoho dvadsaťpäťtisíc pôjde do základného imania 

a dvetisícpäťsto eur pôjde na vytvorenie základného 

rezervného fondu. Materiál bol vlastne prerokovaný vo 
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finančnej komisii aj v mestskej rade. Asi by som dala slovo 

kolegom, ktorí by bližšie povedali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Juraj, nech sa páči. 

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, čo aj 

zaznelo, už viaceré rokovania a prezentácie ohľadom tohto 

materiálu prebehli, tak ja to skúsim nejako v skratke zhrnúť. 

Vlastne o čo v tomto prípade ide. Po zanalyzovaní toho 

nejakého stavu ako je zabezpečované verejné osvetlenie a ako 

by mohlo byť v budúcnosti zabezpečované. Po zanalyzovaní ako 

to funguje v iných mestách, ktoré sú svojou mierkou podobné 

Bratislave, sme vlastne dospeli k záveru, že efektívnym, či 

už nákladovo alebo prevádzkovo, riešením je prevádzka 

vlastných kapacít. Okrem toho ešte sme tomu dali akoby taký 

„upgrade“ s kolegami zo sekcie informatiky, ktorí dnes 

spravujú takzvanú metropolitnú optickú sieť. To je dátová 

sieť, ktorá prepája niektoré mestské budovy. Prepája alebo 

zásobuje mestský kamerový systém, prípadne cestnú dopravnú 

signalizáciu. Vlastne tiež existuje nejaký plán jej rozvoja. 

Prišli sme na to, že vlastne koordináciou modernizácie 

a hlavne rekonštrukcie zariadení verejného osvetlenia práve 

s rozvojom metropolitnej dátovej siete vieme obidva tieto 

procesy urýchliť a zefektívniť. Takže to bol akoby ďalší 

argument pre takéto riešenie. No a samozrejme týmto riešením 

nijako nezavrhujeme a naďalej sa s kolegami veľmi snažíme 
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o to, aby sme pre modernizáciu osvetlenia, prípadne 

digitalizáciu rozvoja dátovej siete získali aj nenávratné 

finančné zdroje. Na druhej strane teda naozaj tá situácia 

a stav toho zariadenia je taký, ktorý iste asi všetci 

vnímate. Skrátka to zariadenie je dnes poruchové a my proste 

potrebujeme mať nejaké jednoznačné riešenie na zabezpečenie 

jeho modernizácie, na zabezpečenie zlepšenia energetickej 

efektívnosti a teda zníženia nákladov na spotrebu 

elektrickej energie, na zníženie poruchovosti, čo v konečnom 

dôsledku prinesie zvýšenie kvality služby pre občanov, čo si 

myslím, že je veľmi dôležité. Potrebujeme skrátka mať také 

riešenie, ktoré túto koncepčnú a komplexnú obnovu tohto 

zariadenia zabezpečí bez ohľadu na to, či sa nám nenávratné 

finančné zdroje podarí alebo nepodarí získať. Ide o to, že 

zariadenie je proste na konci svojej životnosti, respektíve 

v mnohých prípadoch aj po dobe svojej životnosti. A my naozaj 

potrebujeme systematicky pristúpiť k jeho obnove. Takže to 

bol akoby ďalší argument. Z hľadiska nejakého budúceho 

rozvoja tej spoločnosti, samozrejme, prináša alebo vzniká 

viacero potenciálov rozvoja, či už je to v oblasti či dátovej 

alebo elektrickej konektivity. Pod tým sa dá predstaviť to, 

že jednak budeme schopní rozvíjať sieť nabíjacích staníc pre 

elektromobily. Na území mesta budeme vedieť poskytovať 

dátovú konektivitu či už pre kamerový systém, pre senzoriku, 

radary, či už v oblasti senzoringu kvality ovzdušia alebo 

dopravy. Skrátka tých potenciálov rozvoja je mnoho a máme za 

to, že toto zariadenie by si mesto malo udržať vo svojej 

správe a vo svojej prevádzke. Takže asi takto. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Určite bude priestor na otázky 

a diskusiu. To znamená, že… Michal Brat, ideš s faktickou? 

Mgr. Michal Brat, PhD., poslanec MsZ:  

Áno. Ďakujem pekne. Chcel som len veľmi stručne povedať, 

že z celého tohto návrhu som veľmi nadšený. Mal som z toho 

veľmi dobrý pocit na tej prezentácii a chcel by som aj vyzvať 

všetkých kolegova kolegyne, že keď budú mať príležitosť, aby 

si to naozaj vypočuli a preštudovali. Lebo podľa mňa je to 

veľmi pokrokový materiál a niečo také Bratislava veľmi 

potrebuje, aby mohla vyriešiť problémy, ktoré v tejto 

oblasti má. Takže ďakujem ešte raz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Štasselová, nech sa páči.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja som chcela takto verejne, keďže sme 

mali viacero prezentácií aj na komisiách, aj na samostatných 

stretnutiach, oceniť a vyzdvihnúť prácu vlastne celého tímu, 

aj pod vedením pána Nyulassyho. Mám pocit, že keď sme sa 

začali niekoľko rokov dozadu zaoberať nejakým slovom „smart 

city“, doteraz to bolo slovo. Tento návrh aj obsahovo, aj 

teda manažérsky je úplne naplnený. A takisto ako Michal 

povedal, som nadšená. Čiže chcem takto verejne oceniť celú 

túto sekciu. Reagujú aj pri nejakých malých podnetoch 

a otázkach, ale aj pri týchto koncepčných. Takže veľmi pekne 

ďakujem.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

130 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Pán starosta Chren.  

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Chcem sa asi pripojiť k mojim 

predrečníkom a v prvom rade oceniť toto odvážne rozhodnutie. 

Naberáte si, pán primátor, na plecia akože veľmi ťažkú úlohu, 

musím povedať. To vôbec nie je sranda, venovať sa verejnému 

osvetleniu v Bratislave a založiť si na to mestskú firmu. 

Fandím veľmi tomuto kroku. Je to asi najsprávnejšie. Zároveň 

chcem povedať, že aj keď v posledných rokoch kvôli tomu, že 

tá zmluva so Siemensom bola vypršaná, robilo sa len na 

dodatky a poruchovosť výrazne stúpla. A zároveň aj keď nie 

sme osobne v kontakte, tak kolegovia, ktorí to mu mňa riešia, 

hovoria, že odkedy nastúpil pán Nyulassy, tá komunikácia sa 

výrazne zlepšila. V tejto oblasti fungujú veci oveľa, oveľa 

lepšie. A to chcem aj takto verejne oceniť a poďakovať sa za 

to. Veľmi držím palce, aby tie zlepšenia z tohto rozhodnutia 

sme cítili všetci Bratislavčania čo najskôr. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Možno na sekundu by som do toho vstúpil 

iba. Juraj, neviem, či si dostatočne povedal vlastne, že to 

je najvýhodnejšia vec pre mesto a v podstate tých možností 

ani nie je veľa. Hej? Urobiť tam nejakú novú súťaž, ktorá by 

bola vyhodnotená ako férová, je kvázi nemožné kvôli tým dátam 

a kvôli tomu, ako to bolo celé nastavené. Neviem, či sme 

hovorili dostatočne o tomto, hej? 
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Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     Ďakujem. A ďakujem, pán Chren, aj za tie povzbudivé 

slová a vlastne aj všetkým ostatným. Dobre sa to počúva. 

Ešte k tomu, čo povedal pán primátor. Tak skutočne, toto 

bola jedna z vecí, nad ktorými sme sa zamýšľali. Ad jedna, 

pri vyhodnocovaní nejakej nákladovej efektívnosti sme naozaj 

prišli na to, a potvrdili sme si to aj spoluprácou s OECD, 

že práve rozdelenie toho jedného veľkého balíka na menšie 

samostatné celky je nákladovo efektívnejšie. Samozrejme, 

úplne sme si vedomí toho, že to prináša alebo prenáša tú 

manažérsku rolu na mesto. Ale naozaj, tie nákupy, ktoré sme 

realizovali, my sme napríklad samostatne realizovali nákup 

svietidiel, tak sme sa dostali nákladovo na veľmi dobré 

výsledky. Kvalitatívne tiež si myslím, že sa nemáme za čo 

hanbiť, tým, že sme súťažili nie len na cenu, ale aj na 

kvalitu. No a práve to, čo pán primátor spomenul. Ono prejsť 

z jedného externého prevádzkovateľa na druhého externého 

prevádzkovateľa je prakticky nemožné. Vždy by tam musel 

existovať ten krok, kedy by si mesto toto celé zariadenie 

prebralo do svojej prevádzky a potom ho odovzdalo niekomu 

inému. To bol jeden z dôvodov, na ktorom vlastne skrachovala 

celá tá súťaž v dvetisícsedemnástom. Takže toto je naozaj 

také riešenie alebo bol to jeden z argumentov pre to, aby 

sme sa priklonili práve k tomuto riešeniu. A bolo to 

samozrejme podporené aj tým, že prakticky všetky okolité 

mestá, či je to Viedeň, Brno, Praha, postupujú týmto modelom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Zahradník. 

PhDr. JUDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Kolegovia, sa chcem 

v podstate pripojiť s názorom, ako hovorili moji 

predrečníci. Považujem toto rozhodnutie za veľmi zaujímavé, 

inovatívne a odvážne zároveň. Lebo v minulosti hlavné mesto 

nemalo odvahu pustiť sa do takého rozhodnutia, že si bude 

správu verejného osvetlenia realizovať vo vlastných 

kapacitách, ako technických, tak aj ľudských. Takže myslím, 

že toto je jedno z takých zaujímavých rozhodnutí tohto 

volebného obdobia. A nadväzuje to vlastne na tú situáciu, 

ktorá sa udiala už aj v Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, že došlo k prevzatiu kvázi Infry čiastočne 

alebo takmer v „ole“ (Poznámka: Odvoz a likvidácia odpadu, 

a. s.), kde došlo k usporiadaniu tých vzťahov s Bratislavskou 

recyklačnou. A toto je ďalší taký krok, kedy mesto si berie 

veľmi dôležitú súčasť mestskej infraštruktúry do svojej 

priamej, by som povedal nie len vlastníckej, ale aj 

manažérskej kontroly. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé 

riešenie. Vnímam, že kolegovia, ktorí to na magistráte 

pripravujú, vidia hlavne tú výzvu v oblasti digitalizácií 

a rozvoja dátovej siete. Ale my zase v mestských častiach 

budeme s veľkým záujmom sledovať, ako sa bude dariť 

investovať práve do obnovy existujúcej siete verejného 

osvetlenia. Alebo, naozaj, už posledné roky v niektorých 

lokalitách tá situácia alebo ten stav verejného osvetlenia 

nie je dobrý. Takže veľmi držím palce takémuto projektu, 

takémuto rozhodnutiu. Nebude to určite ľahké, ale verím, že 

to magistrát zvládne a všetci Bratislavčania budú mať 
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z tohto rozhodnutia dobrý dojem, a hlavne to prinesie efekt. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pevne verím, že to dobre dopadne. 

Poďme ďalej. Igor Polakovič. Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na pána Záhradníka. Nedávno 

som písal pani starostke Karlovej Vsi, že jej závidím 

osvetlenie ich radiály a že toto je krásna ukážka toho, ako 

po dvadsiatich rokoch sa dokáže Bratislava meniť. Kolegyne, 

kolegovia, pre mňa je toto znak, že sme na konci vyše 

dvadsaťročnej éry alebo dvadsaťročného kšeftu, ktorý zapadal 

do šablóny mesta, na ktorom sa priživovali rôzne skupiny. Ja 

sa veľmi teším, že presne to, čo povedal pán Záhradník, že 

po tom, ako sa nám podarilo vyriešiť „olo“, potom ako sa nám 

podarilo vyriešiť „bévéesku“, tak riešime ďalšiu jednu 

obrovskú ťarchu, ktorú tu máme. Ja chcem veľmi oceniť dve 

prezentácie, ktoré tu máme, ktoré sa robili k tejto téme, 

pretože je to veľmi dôležitý krok. A rovnako musí byť veľmi 

dobre vysvetlený a rovnako my poslanci a poslankyne poznať 

všetky detaily. Veľmi sa teším tomu, že opúšťame cestu 

šialeného outsourcingu, množstva služieb, ktoré si vieme ako 

mesto urobiť sami a lepšie. Dobrým príkladom tomu je aj 

komunálny podnik, ktorý sa rozširuje a ktorý robí tú robotu, 

ktorú doteraz robili externé firmy, podľa mňa veľa, oveľa 

lepšie. Rovnako som rád, ja keď som vlastne začal alebo 
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prebral mandát poslanca, tak som sa snažil riešiť veci okolo 

verejného osvetlenia a zistil som, že verejné osvetlenie na 

meste má jeden človek, čo bolo šialené. A som veľmi rád, že 

sme našli práve pána Nyulassyho a ďalších ľudí, s ktorými sa 

výborne pracuje. Mal som možnosť vidieť spôsob technológií, 

aké boli používané pri inštalácii doterajšieho verejného 

osvetlenia, čo bolo vyslovene šialené. A podľa mňa keby sa 

na to pozeral nejaký bezpečnostný technik, tak by sa zhrozil. 

A je to práve následok toho, že vlastne rôznych subdodávok 

od jednej veľkej firmy. Veľmi sa teším tomuto a myslím si, 

že je to výborný plán a naozaj nás to posunie nielen vo 

verejnom osvetlení, dátach, ale aj v ďalšej infraštruktúre, 

ktorú si na to môžeme naviazať. Ďakujem a určite tento 

materiál podporím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou máme pani starostku 

Čahojovú.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne, že ma pán kolega a poslanec 

Polakovič spomenul. Odpovedám. Áno, my sme veľmi spokojní 

s tým, ako vyzerá osvetlenie karloveské a ako vyzerá celá 

v súvislosti s opravou vozovky, a električkovej radiály, 

a ako vyzerá celá karloveská. Je to skvelé. Musí však 

podotknúť, že mesto bude teraz zodpovedné za veľmi zložitú 

oblasť našich povinností. A dúfajme, že budeme dobrými 

hospodármi. Zvyšuje to naše ako keby povinnosti 

a zodpovednosti voči verejnosti. Nemáme sa už na koho 

vyhovárať. Ale Karloveská radiála vyzerá veľmi dobre vďaka 
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tomu, že to má taký krásny vzhľad. A netreba zabúdať, že aj 

tuná krásne svieti, ale opravovali sme staré stĺpy. Robili 

sme „refresh“, sme maľovali. Vzhľad je krásny, ale zoznam 

tých vecí, ktoré je treba ešte urobiť, je veľmi veľký. 

A nielen na karloveskej, ale v celej Karlovej Vsi. Pre pána 

Nyulassyho máme celý zoznam. Však vieme, že neviem, kam skôr 

skočí. Ale táto úloha, ktorú na seba berie mesto, je veľmi 

náročná. Takže za radiálu veľmi pekne ďakujeme, ale budeme 

mať na vás ďalšie požiadavky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

O tom nepochybujeme, že starostovia si povedia svoje. 

Aj si hovoria. Bránia každú lampu, ktorá nesvieti. Tak je to 

správne a ďakujem, že nám dávate vedieť. To je dôležité. 

Lebo každý starosta má už kontakt priamo na Juraja. Je to 

pre nás dôležité a dneska sme už v tisícoch strojoch, ktoré 

sme vymenili a asi v tisícoch stĺpoch, ktoré sme vymenili za 

posledné roky. Hej? Takže na tom sa naozaj akože „maká“. 

Máme svedectvá že tisíce vymenených.  

Pán poslanec Grendel, nech sa páči.  

Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Potvrdzujem skvelú spoluprácu s pánom 

Nyulassym. Vždy, keď je problém v Starom Meste, vždy veľmi 

promptne reaguje. Ale mám jednu stručnú otázku. A síce. 

Existuje nejaký odhad, o koľko bude takto celá prevádzka 

verejného osvetlenia lacnejšia? 
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Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     Existuje na to odpoveď, samozrejme. Tie najznačnejšie 

úspory budú samozrejme pri spotrebe elektrickej energie. Ono 

sa to trošku stráca v tých výpočtoch práve preto, že cena 

elektrickej energie rastie. Ale o to dôležitejšie je, aby 

sme tú technológiu posúvali na vyššiu efektívnosť, aby sme 

tie náklady držali v nejakých rozumných medziach. Čo sa týka 

samotných nákladov na údržbu, tak samozrejme tiež, ani by 

som nepovedal, že pôjdeme tým smerom, že znižovaním, ale 

skôr by som povedal, že budeme mať veľkú snahu o zvyšovanie 

kvality tej služby. To znamená, že napríklad teraz, v rámci 

tejto zmluvy a platieb, ktoré robíme, sa napríklad nerobia 

nátery stĺpov. Čiže muselo sa to tak, ako pri Dúbravsko – 

Karloveskej radiále robiť samostatne, na samostatnú 

objednávku. A ďalšie veci. Napríklad ešte markantný rozdiel, 

ktorý nastane, ktorý zasa drží tie náklady, že nebudú vyššie, 

je ten, že my to osvetlenie ovládame na úrovni spínacích 

bodov, ktoré sú v rozvádzačoch. Máme asi sedemstotridsať 

rozvádzačov po Bratislave, ktoré zapínajú celé skupiny 

svietidiel. No a práve po tejto modernizácii chceme prejsť 

k tomu, že my už nebudeme spínať na úrovni rozvádzačov, ale 

budeme vedieť riadiť každé svietidlo individuálne. Budeme 

vedieť v akom je stave, či svieti, nesvieti a tak ďalej. 

A práve toto nám pomôže akoby k tej efektívnosti tej 

prevádzky. Takže skôr by som to prezentoval rád naratívnom, 

že zvyšovania kvality služby. Samozrejme, pri významnom 

zvýšení energetickej efektívnosti, ktoré asi, bohužiaľ, 

úprimne to poviem, že bude vykompenzované nárastom cien 

energií, ale tak myslím si, že je to pozitívny krok vpred 

oproti tomu, kebyže nerobíme nič. Takže takto.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Juraj, ja som tam videl aj nejaké čísla. Poprosím ťa, 

pošli aj pánovi poslancovi alebo pošli hocikde inde, proste 

čím viacej čísel. Dobre? Aby bolo jasné. 

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

Jasné. My sme to všetko nezdieľali, myslím, že všetkým 

poslancom. Ale môžeme to ešte raz spraviť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem, aby sa o tých číslach vedelo, lebo je to dosť 

veľký základ pre mňa a moje rozhodovanie v tomto prípade. 

Možno by sme mohli ešte nejakú rýchlu správu o cene 

elektrickej energie, ako ju máme „booknutú“ v tejto kríze, 

ktorá sa tu deje. My sme to riešili dokonca v lete. Tak 

povedz, prosím ťa.  

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

Čo sa týka ceny elektrickej energie, tak vlastne hlavné 

mesto aj spolu s mestskými organizáciami, rozpočtovými, 

príspevkovými, aj dopravným podnikom a „olom“ vlastne 

súťažilo alebo vysúťažilo ten kontrakt na elektrickú energiu 

takým spôsobom, že tá základná cena za komoditu sa indexuje 

počas roka, predchádzajúceho od 01.01. do 30. 09., čo podľa 

aktuálnych cien na burze. Potom sa robí nejaký priemer 
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a pripája sa k tomu aditív k tej cene, čo je nejaká marža 

toho dodávateľa. V praxi to dopadlo tak, práve týmto 

mechanizmom, ktorý sme nastavili, že vlastne ten cenový 

základ pre cenu komodity elektrickej energie pre hlavné mesto 

a jeho organizácie na budúci rok bude zhruba 

sedemdesiatjeden eur, plus teda ten aditív, tá marža 

dodávateľa. Pričom aktuálne, v súčasnej dobe, sa tie ceny 

komodity šplhali až k stopäťdesiatim eurám. Takže myslím si, 

že práve tým tú cenu indexujeme nejaké dlhšie obdobie, tak 

ju nejakým spôsobom objektivizujeme. V tomto prípade to pre 

nás dopadlo dobre. Pretože aktuálne verejní obstarávatelia, 

ktorí súťažia elektrickú energiu teraz, tak a dostávajú na 

ceny od stopäťdesiat do dvesto eur. A my budeme na cene do 

sto eur, už vrátane tej marže dodávateľa. Takže takýto bol 

mechanizmus, takto sme postupovali a takéto sú v skratke 

výsledky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. A ja chcem ešte dopovedať, že som rád, že sa to 

urobilo naraz pre väčšinu organizácií. Myslím, že skoro 

všetky.  

Pani starostka Čahojová, nech sa páči.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Ešte krátky vstup. Pán Nyulassy, veľmi 

pekne ďakujeme za vyčerpávajúcu odpoveď. My, ktorí sme 

zriaďovali „vépéesku“ a nahrádzali súkromného dodávateľa, sa 

nás obyvatelia pýtali, aj poslanci, koľko ušetríme na zimnej 
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údržbe. Neušetríme. My ani od vás nechceme, aby ste šetrili. 

My chceme, aby obyvatelia Bratislavy a my všetci dostali za 

tie peniaze viac, omnoho viac ako doteraz. Takže veľmi pekne 

ďakujem a držíme palce.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ideme ďalej. Pán kontrolór Miškanin. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Nepočujeme vás, pán kontrolór. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór:  

Ďakujem za slovo. Ja mám k uvedenému materiálu niekoľko 

otázok. Ale chcem zdôrazniť, že nespochybňujem úmysel mesta 

založiť a spravovať si verejné osvetlenie a metropolitnú 

sieť vo vlastnej réžii. Ale nenašiel som odpovede na 

nasledovné otázky. Bolo povedané, že v podmienka ch mesta 

spraviť verejné obstarávanie na verejné osvetlenie je skoro 

nemožné. Len ja sa chcem potom spýtať, ako dopadol projekt, 

ktorý schválilo zastupiteľstvo 28. 05., kde bola spoluúčasť 

mesta deväťdesiatpäť tisíc a bol to projekt na podporu 

procesov verejného obstarávania pri verejnom osvetlení. Čiže 

otázka. Bol už ukončený projekt a bude už známy nejaký 

výstup? Potom, v materiáli sa síce hovorí, čo bude všetko 

robiť novozaložená spoločnosť, ale mne chýbajú základné 

informácie. A to je vyčíslenie nákladov na zriadenie, 

vybavenie sídla, náklady na vybavenie spoločnosti, autá, 

plošiny, žeriavy. Kde bude sídlo novej spoločnosti? Aké budú 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

140 

 

mať skladové plochy? Ja som sa len dočítal, že prevádzku 

verejného osvetlenia bude zabezpečovať dvadsaťtri 

zamestnancov. Naozaj tie čísla sú správne? Dvadsaťtri 

zamestnancov zabezpečí celoročnú nepretržitú prevádzku 

verejného osvetlenia, vrátane dispečingu, opráv a podobne? 

A potom posledná otázka. Píše sa na strane trinásť, 

v prezentácii, že projekt je finančne návratný do roku 2040. 

Ja som tam nenašiel vyčíslenie prevádzkových nákladov 

spoločnosti a hlavne tržby. A keď sme pri tržbách. Aká bude 

zisková marža tejto novej spoločnosti? Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Legitímne otázky. Nech sa páči, Juraj. 

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

Ďakujem pekne. Čo sa týka toho projektu s OECD. Ja som 

to tak načal, ale musím to vysvetliť trošku detailnejšie. Po 

mojom príchode na magistrát sme práve v oblasti 

optimalizácie spotreby energie našli úspory asi štyristo- až 

päťstotisíc ročne, z ktorých bola táto spolupráca 

financovaná. S OECD sme spolupracovali aj spolupracujeme, 

dokonca prebiehajú ešte nejaké workshopy. Skutočne to bolo 

tak, ako ste povedali, že akoby základným kameňom tej 

spolupráce pri nastavovaní zeleného a inovatívneho 

obstarávania, pričom akoby pilotom toho celého mala byť 

spolupráca na veľkom projekte mesta. A to je práve projekt 

verejného osvetlenia. Vlastne s OECD sme konzultovali celé 

nastavenie toho, čo som spomínal na začiatku. Práve to 
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rozdelenie na menšie funkčné celky, čo dáva akože absolútnu 

logiku, nielen nákladovú, ale akože v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. Pretože my dokážeme zabezpečiť 

omnoho väčšiu konkurencieschopnosť, keď oslovíme trh 

dodávateľov svietidiel, keď oslovíme trh dodávateľov 

elektromontážnych prác, a nehľadáme iba jedného dodávateľa. 

Takých dodávateľov je na trhu naozaj veľmi málo, ktorí dokážu 

zabezpečiť túto službu komplexne. Takže toto nastavenie je 

výsledkom spolupráce s OECD. Tá spolupráca bola omnoho 

širšia a oni nám poskytovali, teda oddeleniu verejného 

obstarávania, poskytovali a poskytujú metodickú podporu pri 

nastavovaní verejných obstarávaní nielen na verejné 

osvetlenie, ale aj na ďalšie veci. Takže myslím si, ale ja 

z tej spolupráce, ja som sa, samozrejme, zúčastnil mnohých 

online stretnutí s kolegami z OECD, kde sme si všetky tieto 

nastavenia, všetky tieto hodnotiace kritériá, všetky tie 

nuansy, to nastavenie, v súlade s „Green Public 

Prokurement“, manuálom Európskej komisie, všetkých tých 

obstarávaní, ktoré sme realizovali, a ktoré budeme 

realizovať. Tak toto pre mňa sú akože hodnotné výstupy z tej 

spolupráce s OECD. Viem o tom, že pre kolegov z verejného 

obstarávania realizovali alebo ešte stále realizujú nejaké 

ďalšie workshopy, ktoré sa netýkajú len priamo verejného 

osvetlenia, ale vo všeobecnosti zeleného a inovatívneho 

verejného obstarávania. K tým ďalším otázkam keby som mohol 

poprosiť aj kolegov z útvaru správy mestských podnikov. 

Alebo, neviem, či je tu Matúš Lupták, ktorý sa s nami 

spolupodieľal na vyhodnotení celého toho financovania. A to, 

že akým spôsobom bude po ekonomickej stránke tá firma 

fungovať. Ja len, čo viem zodpovedať, čo sa týka tých 

kapacít, ktoré sú tam navrhované, tak tieto interné kapacity 
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budú postačujúce. Dokonca je možné, že časom sa budú aj 

znižovať. Samozrejme, tým nie je vylúčené, že táto firma 

bude mať nejakých subdodávateľov, ktorých si bude súťažiť. 

Ale na druhej strane, toto sme vyhodnotili ako nejaké 

racionálne z hľadiska toho, že asi nie je efektívne, aby 

kvôli nejakým sezónnym prácam, alebo nárazovým prácam, ktoré 

pri osvetlení vznikajú. To samozrejme bolo vidieť aj pri tej 

prezentácii, že tá poruchovosť sa zvyšuje najmä v jesenných 

a zimných mesiacoch, a tak ďalej. Samozrejme, vyhodnotili 

sme, že by nebolo úplne efektívne mať nejaké vysoké kapacity 

trvalo. Nevedeli by sme ich vyťažiť. Takže nastavili sme to 

na nejaké optimum. Samozrejme s tým, že ráta sa pri celom 

tom modeli aj stým, že niektoré tie služby si bude tá firma 

outsourcovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja poprosím Matúša Luptáka, nech doplní.  

Matúš Lupták, MA, hlavný ekonóm magistrátu:  

Dobrý deň. Ja by som len doplnil, čo sa týka celkovo 

prevádzkových nákladov a vlastných tržieb. Tak dneska platí 

mesto šesť miliónov eur na prevádzku verejného osvetlenia. 

Štyri milióny elektrina, milión prevádzka. V princípe táto 

suma peňazí zostane zachovaná, aby ten základ, ktorým bude 

mesto platiť vlastnej spoločnosti. Model financovania je 

vlastne podobný ako ten v dopravnom podniku. To znamená, že 

mesto bude mať zmluvu so svojou vlastnou spoločnosťou, od 

ktorej si bude objednávať prevádzku verejného osvetlenia 

a bude jej teda hradiť oprávnené náklady s tým spojené. Takže 
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tam budú samozrejme prevádzkové náklady, náklady na 

elektrinu. A zároveň, čo je asi najdôležitejšie v rámci 

týchto úhrad, budú aj odpisy investícií a úroky za 

investície, ktoré bude vlastne táto firma realizovať za 

použitia nejakých úverových zdrojov. To je jeden z tých 

dôležitých momentov celého toho systému. To znamená, že tak, 

ako to Juraj s kolegami narátal, potrebné investície do toho 

roku 2040, sú vlastne sedemdesiatštyri miliónov eur. Tam 

vlastne jediný realistický spôsob ako mesto vie do toho roku 

2040 zrealizovať, tak aby sme sa nedostali z nejakej hladiny 

dlhu, ktorú nám zákon zakazuje, je aby časť toho dlhu na 

seba zobrala táto spoločnosť. To, ako to vychádza v tom 

období následne do roku 2040 je, že aj vďaka vlastným tržbám, 

ktoré do konca toho obdobia budú… teraz nemám tie čísla pred 

sebou, ale myslím si, že okolo osem miliónov ročne v konečnom 

scenári. Ony budú priebežne rásť. Tie tržby sú vlastne 

z prenájmu, pripojenia na elektrinu. To znamená, že môžete 

si predstaviť všetky automaty na lístky alebo elektronické 

tabule, ktoré má dopravný podnik, by vlastne nemuseli platiť 

Západoslovenskej distribučnej, ale dopravný podnik bude môcť 

platiť ďalšej mestskej firme. Za ten prenájom bude tam 

napríklad príjem z elektromobility. To znamená, že na tie 

stožiare verejného osvetlenia budú môcť byť pripojené 

nabíjačky elektro-vozidiel. Keďže tam je aj tá optická sieť, 

tak aj príjmy z prenájmu tej optickej siete. A tie budú 

priebežne rásť ako sa tá kapacita bude zväčšovať. Teda vďaka 

týmto vlastným tržbám a vďaka tomu, že mesto bude uhrádzať 

odpisy tých investícií, tak mesto bude za to obdobie necelých 

dvadsať rokov za menej ako polovicu vlastne týchto 

investičných prostriedkov z tých sedemdesiatštyri miliónov 

vlastných peňazí dávať do tej investície. Zvyšok bude vlastne 
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zaplatený z vlastných tržieb toho podniku. Takže v priemere 

dáme asi dva milióny navyše proti tým šiestim miliónom na 

investície v celkovej sume sedemdesiatštyri miliónov eur. 

Určite to niekoho z vás napadne, že či si tá spoločnosť 

nebude drahšie požičiavať ako mesto. Áno, bude. My s tým 

rátame  tom modeli. Rátame, že tá spoločnosť si bude 

požičiavať pri pätnásťročnom úvere, s ktorým rátame na gro 

tých investícii, si bude požičiavať za tri a pol percenta 

PA, čo berieme, že je to v princípe komerčný úrok, nie úrok 

pre verejnú správu. Takže aj to je už zahrnuté v tých 

platbách. Keby sa podaril vyjednať predsa nižší úrok, tak by 

to bolo pozitívum. Čiže je tam možno mierne pozitívne riziko, 

že to bude mestská firma, stopercentne vlastnená celým 

objemom majetku, takže možno dostane nižší úrok. Ale nechceli 

sme byť prehnaní optimisti. Takže toto je asi zhrnutie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Na veľkú časť otázok, ktoré som mal, ktoré 

predložil aj pán kontrolór, teraz zodpovedal kolega. Takže 

ďakujem. Tiež som sa chcel spýtať kvázi na ten investičný 

dlh, ktorý do toho za tých dvadsať rokov dáme. To bolo 

vysvetlené. Ja teda držím palce. Môžem teda uviesť, že aj 

tuná, v Krasňanoch, už sme zaznamenali tie postupné výmeny 

svietidiel. Ja som rád, ak sa takýmto trendom pôjde aj ďalej, 

aj teda v iných častiach, nielen teda v našej mestskej časti, 

ale aj v iných mestách. Ale ja by som sa vrátil ešte k tomu 
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samotnému materiálu. Tam sú uvedené pri dozornej rade a pri 

predstavenstve vybodkované miesta. Tak sa chcem spýtať, či 

sa to teraz príjme alebo bude nejaký „pozmeňovák“, alebo 

teda aký je ten postup. Hovorím, všetky tie ekonomické veci 

sa spýtal pán kontrolór a ja si myslím, že kolega na to dobre 

odpovedal. Ja len držím palce. Ak to takto pôjde, tak určite 

to bude krok vpred a myslím si, že sa zaradíme medzi európske 

metropoly, tak ako to je aj inde, v iných kútoch. Ja si 

myslím, že to verejné osvetlenie a tá optická sieť je jedno 

z tých miest, kde sa dajú vyskúšať ako prvé tie smart 

technológie, ktoré už dneska tento segment trhu poskytuje. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Hneď sa spýtam klubov. Tam sa riešila aj 

tá dozorná rada. Vieme to? 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Dneska ráno to bolo doplnené, tie mená do predstavenstva 

aj dozornej rady. Takže je tam ten návrh uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ich povedať? Zuzana, môžeme povedať tie mená? 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 
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Áno. Do predstavenstva sa navrhuje Juraj Nyulassy, Ivan 

Peschl a Roman Herda. A do dozornej rady Igor Polakovič, 

Jozef Krúpa a Peter Chalány.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej. Dobre. Myslím, že to bola dohoda klubov. Hej? 

Naposledy, keď sme boli na grémiu, tak sme sa bavili o tom.  

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem. To by som rada povedala, že téma verejného 

osvetlenia je naozaj dlhodobý problém, s ktorým mesto 

bojovalo. Ja už štyri roky apelujem na to, nech sa to 

vyrieši. Takže som v tomto bode naozaj rada, že sa posúvame 

a nemusí nad nami visieť tá vec, čo sa týka Siemensu 

a nedoriešenej súťaže. Presne tak, s tými dátami a s tými 

auditmi, ktoré tam boli viazané, neviazané, umlčané a teda 

nezverejnené. V tomto bode som veľmi rada, že sa posúvame 

a môžem to brať ako mestská poslankyňa vec, ktorú som 

otvárala pred voľbami. Pretláčala som ju celé tri roky. Vieme 

to aj zo zastupiteľstva. Bolo k tomu veľa vystúpení, že prečo 

to stojí. Tak sa nám to podarilo teda. Možno nie úplne tak 

ako som si to predstavovala v čase. Čo chcem povedať za Staré 

Mesto. Je to absolútne dôležité. Tá zmluva so Siemensom 

niesla nie zahrnutie všetkých verejných osvetlení. A ja to 

musím povedať ako staromestská poslankyňa, pretože sú to 

zväčša obyvatelia Bratislavy, ktorí chodia do Prezidentskej 

záhrady, ktorí chodia do Medickej záhrady, ktorí sa napríklad 
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chodia na Palisádach pohrať do Šulekovej záhrady. Je tam 

verejné osvetlenie. To verejné osvetlenie podľa štatútu 

patrí pod správu hlavného mesta. My potrebujeme nutne, lebo 

tri roky čakáme. Tým ľuďom nevieme povedať, prečo to 

nesvieti. Podľa štatútu je to v správe hlavného mesta. My 

nemáme na to prostriedky, robiť takéto veci fakultatívne. 

Takže ja pred celým plénom mestského zastupiteľstva poviem, 

nech je tam zahrnuté to, a naozaj, možno aj iné mestské časti 

nech… to už za tie roky sa ukázali aj iné veci, ktoré sú 

nedoriešené, že aby tam Medická záhrada, Prezidentská 

záhrada a Šuleková záhrada boli súčasťou verejného 

osvetlenia, rovnako ako je ihrisko na „jakubáku“ alebo 

všelijaké iné miesta. To len preto, že to v rámci toho súpisu 

vypadlo, tak to tam proste svietilo, kým to svietilo, ale 

teraz to nesvieti, alebo teda svieti tak, že to tam plátame. 

My tie svietidlá, ktoré sú tam, ak je problém, tak pani 

prezidentka, to je asi prezidentský úrad, ktorý to tam 

osadil, ony tam proste iba pribudli. Nie sú staromestské ani 

mestské. Ale nech sa tam svieti z verejného osvetlenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Juraj Nyulassy, nech sa páči. Reakcia na toto. Sme 

riešili napríklad to „šafko“ nedávno.  

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky:  

„Šafko“ sme riešili. „Šafko“ tiež bolo tiež také, že… 

teda ten Landererov park. Tam sa to vyriešilo tak, myslím, 
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že tri svietidlá tam boli nefunkčné, dve sa podarilo opraviť, 

pri jednom sme požiadali o reklamáciu. O ostatných týchto 

problémoch vieme. Bohužiaľ, dlhodobo s mestskou časťou 

spolupracujeme a riešime túto majetkovoprávnu neistotu. 

Pokiaľ samozrejme padne nejaké rozhodnutie, na základe 

nejakého znaleckého posudku, je možné to zaradiť do majetku 

nášho. Pretože my tieto osvetlenia v našom majetku 

neevidujeme. Sú v nejakom zvláštnom vzduchoprázdne. Pokiaľ 

bude možnosť to zaradiť do majetku, tak ja v tom nevidím 

problém. Ale na druhej strane musím povedať, že v mnohých 

prípadoch je tam vypuklý ten investičný dlh a bude potrebné, 

aby boli vyčlenené finančné prostriedky. Či už je to Medická 

záhrada alebo Grassalkovichova záhrada, bude potrebná 

komplexná rekonštrukcia toho zariadenia, pretože, bohužiaľ, 

je fakt ten, že je to neudržiavané alebo len veľmi sporadicky 

udržiavané, práve kvôli tomu, že majetkovo to nikto ako keby 

neevidoval v majetku podľa všetkého. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Igor Polakovič, faktická. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Mne nedá nezareagovať na pani starostku. 

Hlavne po tom, ako som si s ňou prečítal rozhovor, kde 

hovorí, citujem: „Primátor Matúš Vallo sa viac sústreďuje na 

malé intervencie v meste, než na zásadné veci.“. Tak tuná 

máme konkrétny príklad riešenia zásadnej veci a už som dneska 

spomínal riešenie problematiky „ola“, „infry“, komunálneho 
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podniku, parkovacia politika. Tak nabudúce, dúfam, bude ten 

titulok vyzerať inak. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nemusíme to tu riešiť. Poďme ďalej. Pani Aufrichtová, 

faktická.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Titulky nerobí ani ten, kto dáva rozhovor, ale dáva to 

redakcia. Musím povedať, že poďme sa na to pozrieť úplne 

ináč. Akože nemáme Medickú a nemáme Grassalkovichovu záhradu 

osvetlenú. Mesto teda tvrdí, že to nemá ako osvetliť? Že má 

zostať neosvetlená. Lebo keď to nemajú robiť mestské časti, 

ale má to robiť mesto, tak to berme, že tam nič nie je. Načo 

sa zaoberáme zahrnutím nejakého majetku, ktorý je nefunkčný? 

Tak ja sa iba to pýtam, či vieme do budúcna sa pozrieť, že 

v rámci verejného osvetlenia tieto barokové záhrady, ktoré 

sú úplne že najväčším dedičstvom, čo sa týka verejných parkov 

k dispozícii, že toto je to, čo má zostať neosvetlené? Alebo 

to má zostať na tom, že si tam my dotiahneme nejaké drôtiky. 

Veď to je verejné osvetlenie, tak ako je to na iných 

miestach. Toto som tým myslela. Takže nevyhýbajme sa tu tomu. 

Alebo to rovno povedzme a potom rovno povieme ľuďom, ktorí 

sa denne pýtajú, že prečo sa v týchto parkoch nesvieti, že 

nie, proste mesto v týchto parkoch svietiť nechce a budeme 

potom rozmýšľať ako. Ale nemôže mesto povedať, že nemá na 

zasvietenie v parkoch a historických záhradách.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ctibor, nech sa páči, reakcia. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja chcem reagovať na pani starostku. Neviem, či ešte 

niečo hovorí. Oukej. Chcem povedať, pani starostka, že na 

vašom klube sme sa už rozprávali a som vám jasne povedal, že 

hľadáme spôsob, ako to dostať do nášho majetku. Zároveň to 

súvisí aj s tým, o čom sme sa rozprávali na tom klube, 

o rozpočte. A Juraj ma doplní. Ale povedal, že investícia 

v Grassalkovichovej záhrade alebo teda v Medickej sa 

pohybuje v stovkách tisíc eur, ktoré dneska nemáme a musíme 

ich nájsť. Sú to spojené nádoby. Potrebujeme vyriešiť 

majetkovo, potrebujeme ale vyriešiť, kto bude investovať do 

toho. Ak to má byť mesto, tak musíme na to peniaze nájsť. 

A viete aj z klubu, že tých peňazí je nedostatok. Takže 

budeme hľadať model, aby sme to urobili a zároveň, aby ste 

sa na tom ako mestská časť nejakým spôsobom podieľali. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pani starostka.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Nie je počuť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Čo sa deje? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Mikrofón. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nepočujeme. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Takže ja som chcela povedať, že rozumiem tomu. Je 

to priama kompetencia mesta. Tu nie je o čom diskutovať. My 

od vás nepýtame škôlky aby ste nám stavali. Tak akože 

nemôžete čakať, že mestská časť bude robiť verejné 

osvetlenie. Nič také.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja mám pocit, ako by sme tu mali dva paralelné 

rozhovory. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

No nie. Ctibor povedal na tom, že to neurobíš. Že nemá 

mesto na to prostriedky. Tak bude tma v tých parkoch 

najbližších päť – desať rokov.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Povedal niečo úplne iné pred chvíľkou. Ale budeme o tom 

ďalej… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja som zvedavá, kedy bude svietiť. To je všetko. Ja som 

tým nemyslela, pán Polakovič, ešte dokončím faktickú na pána 

Polakoviča. Veď ja vidím, že sú tu veľké strategické veci, 

ktoré mesto rieši. Ale ony ešte nefungujú. To, že sa navrhne 

niečo, to ešte nie je zabehnutie a udržiavanie systému. To 

je to, že potom máme lampy, ktoré nesvietia a nikto ich 

nechce. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem. Pani Pätoprstá, poďme ďalej. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja chcem oceniť veľmi odvážne a podľa mňa 

jediné logické a reálne rozhodnutie, ktoré ste urobili.  

Chcem vám za to poďakovať. Nevidím tu pripojeného pána 

starostu Petržalky, tak vás veľmi chcem poprosiť. Niektoré 

veci v Dvoroch 1 nám nefungujú a nebude tu teraz zdržanie, 

ak.. ste teraz vyťažení zakladaním novej spoločnosti. Máte 

dostatočné kapacity aj na riešenie týchto starších vetiev, 

ktoré nám vypadávajú v Petržalke? Lebo tá kombinácia zlých 

chodníkov a neosvetlených častí je dosť komplikovaná pre 

nás. 
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Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

Ďakujem pekne. Ja ak môžem, tak len krátku reakciu. 

Samozrejme, že my sme vlastne, a teraz je to vidieť, nie je 

to teda na Dvoroch jednotke, konkrétne toto boli Dvory 4. 

Skrátka chcem povedať to, že rozbehli sme ešte nejakú 

investičnú činnosť predtým, než vôbec tento prechod 

prevádzky má vôbec nastať. Práve z toho dôvodu, aby tie 

výsledky boli viditeľné už teraz. A určite nemá nastať žiadne 

zdržanie v investičnej činnosti mesta do nejakej obnovy. Len 

teda postupne to má byť zabezpečované, lebo keď naozaj chcem 

ísť do „roll outu“ na území celého mesta, tak potrebujeme 

pokryť už trošku inak. Ale tie investície, ktoré sa dejú 

zatiaľ v mediach rozpočtu mesta, tak sa dejú a nie sú týmto 

plánom nijako ohrozené.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja vám rozumiem. Aj chápem to, čo ste hovorili ohľadom 

tých záhrad, že sú tam majetkové problémy. Ale to sú veci, 

ktoré ľudia denno-denne používajú. Tie poruchy sú trvalé. 

Takže máme čakať nejaké dlhšie riešenie alebo dá sa to aspoň 

nejak čiastočne dať do prevádzky? Lebo ľudia sa ma na to 

budú pýtať. 

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

Nie. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké problémy s dlhodobo 

neriešenými podnetmi, tak kľudne. Ktokoľvek kedykoľvek. Máme 

kontaktný mail, osvetlenie@bratislava, na ktorý sa dá písať 

urgencie, v prípade, že niečo nie je riešené v štandardných 
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lehotách. Tak tie štandardné lehoty sú odkategorizované 

podľa typu poruchy a triedy komunikácie, v skratke vo „worst 

keys“ scenári je také, že do dvoch týždňov to musí byť. Keď 

niečo trvá mesiac – dva, tak nás môžete kontaktovať. My akože 

to riešime so súčasným prevádzkovateľom tieto veci, riešime 

urgencie. Ja každý týždeň chodím na porady a prechádzame si 

to, čo treba opraviť, odstrániť, a tak ďalej. Takže nijakým 

spôsobom to nebude obmedzené a práve tým, že čo sme tuná 

načrtli, že ten prechod bude postupný, tak nechceme, aby 

nejak skokovo, nárazovo klesla tá kvalita služby a potom 

nabiehala. Práve chceme, že udržať a zlepšovať.  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Ferenčáková, nech sa 

páči. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem, pán primátor. Ja som sa pôvodne vôbec nechcela 

zapojiť do diskusie, pretože k tejto téme sme mali už viacero 

stretnutí a naozaj, bolo zodpovedané hádam všetko. Nedá mi 

však nezareagovať a povedať, že pána Nyulassyho považujem za 

správneho človeka na správnom mieste. Ja si myslím, že aj 

kolegovia starostovia mi dajú za pravdu. Chcem len povedať 

toľko, že som veľmi rada, že takýto podnik po dvadsiatich 

rokoch vazalstva, teda hlavného mesta, konečne akože vzniká 
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a verím, že to pôjde k lepšiemu. Ale nie som zas naivná 

a nemyslím si, že zajtra bude všetko nové a všetko iné. Ja 

verím, že aj Zuzka Aufrichtová bude uspokojená, teda Staré 

Mesto, a teda všetky ostatné mestské časti. A chcem len 

povedať tiež len toľko, že keď som nastúpila v roku 2007 do 

funkcie starostky, mali sme výpadky osvetlenia na rôznych 

uliciach a vyčkala som v noci, keď došli opravovať 

osvetlenia. A mne vtedy tí páni povedali, že je otázka 

krátkeho času, kedy nám to vypadne všetko a nebudeme svietiť 

vôbec. Čiže slová pána Nyulassyho sa potvrdzujú, že mnohé 

osvetlenie už je dávno po dobe, exspirovalo dávno teda, ich 

životnosť , toho verejného osvetlenia. Ja sa len nádejam, 

keďže sme dvadsať rokov čakali, tak hádam za dvadsať rokov 

sa dočkáme ešte toho, že fakt osvetlenia, ktoré sú na tých 

stĺpoch energetiky tiež zmiznú a budú určite lepšie. Ďakujem 

veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Lenka, poprosím ťa. Nachvíľku to zober.   

     Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

     Ďakujem pekne, pán primátor. Všetci chvália pána 

Nyulassyho. Chválim ho aj ja, lebo od neho potrebujem niečo 

v Prievoze. Takže chválim pána Nyulassyho. Dúfam, že to 

počuje dobre. A potom dve krátke otázky. Chcem sa opýtať, 

kedy je ten čas konkrétny, kedy prejde správa zo Siemensu na 

novú firmu Technické siete Bratislava. Čiže od ktorého 
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momentu sa to stane. A posledná otázka. Kto je pán Ing. Roman 

Herda, navrhovaný podpredseda predstavenstva a Ing. Peter 

Chalány, člen dozornej rady? Možno aj za ostatných kolegov 

poslancov. Nepoznám týchto ľudí. Ďakujem pekne.  

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     Ďakujem. Vlastne ten prechod prevádzky, prechod výkonu 

prevádzky, má byť postupný. My to odhadujeme maximálne do 

konca roku 2023. Nechceme to predlžovať. Na druhej strane 

sme si vedomí toho, že je to technicky veľmi náročná vec, 

ktorá nejde skrátka robiť zo dňa na deň, takže proste budeme 

musieť mať nejaký „face out“. Takže ale ten termín, ktorý 

sme si stanovili, je koniec roka 2023 najneskôr.  

     Čo sa týka tých členov, tak môžem povedať ja, prípadne 

ma kolegovia ešte doplnia. Pán Roman Herda je vlastne náš 

kolega zo sekcie informatiky, ktorý je správca Metropolitnej 

optickej siete, ktorý to celé zastrešuje, má to na starosti. 

Takže on má práve tú časť na starosti, o ktorej ja som síce 

hovoril, ale technicky ju zabezpečuje on. A čo sa týka pána 

Chalányho, tak on je vlastne kolega z útvaru správy mestských 

podnikov, ktorý pracuje pod Ivanom Peschlom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ideme ďalej. Pani poslankyňa Debnárová.  

Pani starostka Čahojová s faktickou. 
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MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

     Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tu sa vraciame už k tomu, 

o čom sa tu diskutovalo, či by nemali byť členovia dozornej 

rady len zástupcovia poslancov. My sme mali klub. My sme 

vedeli, že sa pripravuje obsadenie dozornej rady, ale keďže 

sme mali klub, sme aj dosť frekventovane využití. Tak by som 

poprosila odpoveď na túto otázku. Prečo to nie je poslanec? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     No toto je… Možno aj ja odpoviem, lebo toto sa rieši 

stále a myslím, že bude sa to riešiť aj v dopravnom podniku, 

kde pani starostka Aufrichtová chce za seba navrhnúť niekoho 

iného. Okrem iného máme už precedens, že máme v dozornej 

rade v Starej tržnici, kde tiež pani starostka má za seba 

niekoho iného. Je to úplne na vás. Hej?  

     Ctibor, pán Košťál k tomu niečo povie… 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

     Ja iba dopoviem… Prepáč, poď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Dopovedz, dopovedz vlastne.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 
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     Ja som chcel povedať, že to nie je nejaký nový model. 

My máme nominantov alebo magistrát, zástupcov magistrátu, 

v dozorných radách. Napríklad pán Radosa v „bévéeske“. 

Takýto model sa schválil už pri tých prvých výmenách. Takže 

to nie je niečo, čo by bolo neobvyklé. Nie je to človek, 

ktorý by bol z nejakého vonkajšieho prostredia. To by bola 

trocha iná situácia. My tam dávame človeka odborníka, ktorý 

na tom pracuje na magistráte. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Takto. Pozor, aby som to upresnil. Pani starostke nejde 

podľa mňa o ľudí nominovaných ako keby magistrátom, ktorí sú 

niekde v dozornej rade, ale o ľudí za poslancov. Hej? O tom 

tam ide? Alebo… To bola diskusia, ktorá minimálne chvíľku aj 

na gremiálnej rade, že vlastne akým spôsobom, či toto budeme 

akceptovať alebo nie. A moja odpoveď je, že je to proste na 

vás. Je to na poslancoch, na zastupiteľstve. To znamená, že 

keď sa „zastupko“ dohodne, že bude akceptovať na poslanecké 

miesto aj neposlancov, keď si to ten klub tak zvolí, my to 

budeme akceptovať. Keď sa dohodnete, že to nebudete 

akceptovať, tak to samozrejme budeme rešpektovať. Myslím, že 

minule už taká situácia, že dohodlo sa, že tam budú len 

poslanci. Hej? Takže myslím si, že to je nejaká vec, ktorú 

možno dohodnúť na úrovni šéfov klubov. Treba si zase povedať 

alebo nejakú diskusiu otvoriť.  

     Áno, pani starostka. Ešte niečo? 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 
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     Ďakujem veľmi pekne. Kým sa prepojím a prihlásim. Že či 

by sme teda toto hlasovanie o dozornej rade neposunuli 

a nenechali ešte otvorené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Juraj, môžeme to urobiť? Neurobí to žiadny problém? 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

     Veď to neponáhľa.  

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     Toto, prosím, aby kolegovia z útvaru správy mestských 

podnikov povedali.  

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

     V tomto prípade by nám to odložilo založenie 

spoločnosti na december, až na decembrové zastupiteľstvo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Myslím si, že to v kľude môžeme odhlasovať. Keď bude 

treba, vieme to na decembrovom zmeniť, nie? Keď budeme 

chcieť? 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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     Áno, to je dobré riešenie. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

     Áno. Prosím vás, nezastavujme to teraz. Ak je súhlas na 

tom, že spoločnosť má vzniknúť, treba postupovať ďalej. 

Formálne veci. Upravme potom jedného člena podľa situácie, 

podľa dohody. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Tak sa dohodneme, že odhlasujeme tak ako to je, ale 

dohodneme sa, že to otvoríme poprípade na decembrovom 

zastupiteľstve, keby sme to chceli nejak upraviť. Dobre? 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

     Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Dobre. Ďakujem pekne. Pani Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

     Ďakujem za slovo. Ja som len chcela nadviazať na tie 

pochvaly, ktoré tu už odzneli smerom k pánovi Nyulassymu, 

ktorý má na pleciach nastavenie fungovania celého verejného 

osvetlenia v celom meste, vrátane našich mestských častí. 

A chcela som povedať, že som veľmi rada, že pokračujeme 

v týchto nastaveniach systémov, potom ako sa nastavilo 
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fungovanie „bévéesky“, „ola“, a podobne. Tak práve tieto 

veci vidíme a vidíme veľmi pozitívne sa v našich mestských 

častiach odrážajú už teraz. Preto sa aj teším, že budeme 

v tom pokračovať aj vo vzťahu k verejnému osvetleniu. Akože 

obdivujem aj celé vedenie, ktoré je naplánované do tejto 

spoločnosti, že si zobralo na seba túto úlohu a preberie na 

seba, by som povedala, že to je neľahká úloha, a čoskoro sa 

dočkáme riešenia v tejto oblasti, a uvidíme to aj v našich 

mestských častiach. No a ešte by som chcela rada ako tu 

odzneli tie pochvaly vo vzťahu k pánovi Nyulassymu. Aj ja 

musím povedať, že v súvislosti s našou mestskou časťou 

riešili sme nejaké majetkové veci, ktoré nespadali teda pod 

verejné osvetlenie mesta, a chcela som ho pochváliť tuná 

pred všetkými, že naozaj veľmi rýchlo sa toho ujal. Myslím 

si, že v krátkej dobe bude aj v spolupráci s našou mestskou 

časťou táto vec doriešená. Takže ďakujem veľmi pekne a túto 

celú myšlienku podporujem. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem pekne. Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín:  

     Ďakujem. Ja mám takú praktickú otázku. Dnes máme na 

každom stĺpe verejného osvetlenia taký lístoček, kde je 

telefónne číslo, kde môžu ľudia volať, keď je nejaký problém. 

Bude toto zachované? Odznelo tu totiž, že budete mať dozor 

nad každou jednou lampou, nie cez tie uzly, ktoré sú dnes. 

Takže či bude nejaký takýto dispečing. Totižto bola som 

v situácii v roku 2013 počas povodne, kedy som nepotrebovala 
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rozsvietiť lampy, ale ich vypnúť. Ako polovička lampy vo 

vode, hej, celá ulica, a nebolo toho svätého, kto by vedel 

odstaviť tú lampu, odstaviť tam elektrinu. A ľudia teda, tam 

sa pohybovali zásahové zložky. Až to nakoniec naši hasiči 

odpojili s nasadením života. Ozaj riskovali. Nejak sa im to 

podarilo vypnúť. Ale dodnes, sme zisťovali a následne dodnes 

neviem, kto vlastne je zodpovedný aj za takúto situáciu. Že 

kto má ten „knoflík“ v ruke, ktorý potrebne obslúži to 

zariadenie. A ešte teda by som chcela vysloviť nádej, bavíme 

sa zväčša o verejnom osvetlení, ale odznelo tu, že by malo 

byť týmito službami riešený aj mestský kamerový systém. Tak 

len taká nádej, že ten kamerový systém bude rozšírený 

a dobudovaný. Neviem ako ostatné okrajové mestské časti. 

U nás chýba zatiaľ. Tak dúfam, že aj k tomuto pomôžete. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Juraj, stručne. Ďakujem pekne.  

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     Ja skúsim stručne zareagovať na ten dispečing. 

Záchranné zložky majú kontakt na takzvaný prevádzkový 

dispečing. Možnože v minulosti to tak nebolo. Teraz to 

relatívne dobre funguje aj pri haváriách. Ten dispečing, na 

ktorý je číslo na stĺpoch alebo čo sa dá nahlasovať pomocou 

toho QR-kódu, tak to je v podstate iba dispečing na 

nahlasovanie porúch ktorý nemá presah na prevádzku. Takže 

v budúcnosti to bude fungovať tak, že o poruchách budeme 

vedieť online. Samozrejme, necháme ľuďom ten komfort, že ak 
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budú mať potrebu niečo nahlásiť, tak toto bude ďalej 

fungovať. Čo sa týka prevádzkového dispečingu, tak hovorím, 

e záchranné zložky v súčasnosti, som presvedčený o tom, že 

majú kontakty a vedia komu sa ozvať. Takže to funguje. Ja 

neviem, že v dvetisíctrinástom čo sa stalo, aký bol problém.  

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

     A kamery? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem pekne. Kamery ešte rýchlo. 

Ing. Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a 

energetiky: 

     A ešte kamery. Pardon. Samozrejme, o tom sme sa bavili 

aj na jednej z prezentácií. Teda, že v rámci rekonštrukcie 

Devínskej cesty teda počítame práve aj s týmto rozšírením. 

Áno, akože práve toto je nástroj. A nielen rekonštrukcia 

osvetlenia, ale akoby aj ďalšie investičné činnosti mesta, 

pri ktorých je možné realizovať alebo developovať ďalej tú 

dátovú sieť, ktorá je mandátorná preto, aby ten kamerový 

systém mohol fungovať. Tak na tom budeme pracovať. A práve 

tá spoločnosť bdie na to, aby každú takúto príležitosť na 

prípokládku určite využila, aby ten systém bol skrátka 

robustný. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

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

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem. Poďme ďalej. Máme toho ešte dosť. 

     Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

     Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, kde mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje založenie spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a. s., peňažný vklad hlavného mesta vo 

výške dvadsaťsedemtisícpäťsto eur, zakladateľskú listinu, 

stanovy spoločnosti. Za členov predstavenstva Ing. Juraja 

Nyulassyho ako predsedu, Ing. Ivana Peschla a Ing. Romana 

Herdu ako podpredsedu. Za členov dozornej rady Igora 

Polakoviča, Ing. Jozefa Krupu a Ing. Petra Chalányho.  

     Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

     Vyhodilo ma to a zahlasovala som pred tým. Už to bolo 

zelené a potom to zrazu zaťalo byť sivé. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

     Dobre. Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté.  
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     Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 38.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

     Ja možno využijem iba sekundu na to, aby som sa vám 

poďakoval za dôveru. Je to ťažká úloha, ale ďakujeme, že nám 

veríte, a že sme to odhlasovali. Urobíme všetko pre to, aby 

sme toto zastupiteľstvo a ľudí nesklamali. A ďakujem 

Jurajovi Nyulassymu a celému tímu samozrejme za odvedenú 

robotu.  

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, 

a.s. 

Uznesenie 1024/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

1. založenie obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s., so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 

99 Bratislava, ktorej jediným zakladateľom a akcionárom bude 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, 
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2. peňažný vklad hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., 

v sume 27 500,00 eur, 

3. zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a.s., 

4. stanovy obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, 

a.s., 

5. za členov Predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a.s.: 

a) Ing. Juraj Nyulassy – predseda, 

b) Ing. Ivan Peschl, 

c) Ing. Roman Herda – podpredseda, 

6. za členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a.s.: 

a) Igor Polakovič, 

b) Ing. Jozef Krúpa, 

c) Ing. Peter Chalány. 

koniec poznámky) 
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BOD 6  INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2020 A NÁVRHU 

NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM 

SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM, 

SPOL. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Poďme na bod číslo 6. Rátam s tým, že obed je o jednej. 

Hej? Takže ideme ďalej. Poďme na bod číslo 6. A to je 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Mestský parkovací systém, spol.  

     Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

     Obsahom predkladaného materiálu je teda riadna 

individuálna účtovná závierka spoločnosti Mestský parkovací 

systém za rok 2020 a zároveň návrh na vysporiadanie 

hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020. Spoločnosť 

dosiahla za minulý rok stratu vo výške 

sedemtisíctristopäťdesiat eur, ktorú navrhujeme preniesť na 

neuhradenú stratu z posledných rokov. Tento materiál bol 
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prerokovaný finančnou komisiou aj mestskou radou, ako aj 

dozornou radou spoločnosti.  

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: 

      Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 

ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, 

ako je 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 bolo prijaté. 

     Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 37.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované 

na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o. 

Uznesenie 1025/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

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

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava,IČO 35738880: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 

2020, 

2. Návrh na naloženie s výsledkom hospodárenia spoločnosti 

za rok 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 7  NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI MESTSKÝ 

PARKOVACÍ SYSTÉM, SPOL. S R.O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Bod číslo 7. Návrh na zvýšenie základného imania 

obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. 

s r. o.  

     Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

     Áno. Obsahom tohto materiálu je návrh na peňažný vklad 

mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém vo výške 

tristoštyridsaťpäťtisíc eur, pričom tieto prostriedky majú 

slúžiť za účelom kúpy vybavenia pre kontrolu parkovania. 

Zároveň sa navrhujú zmeniť stanovy a zakladateľská listina 

v časti výšky základného imania, ktoré bude po novom 

osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Máme tu samozrejme aj ľudí z mestského parkovacieho 

systému, ktorí by zodpovedali otázky.  

     Ak nie sú žiadne otázky, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

     Áno. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo a) schvaľuje peňažný vklad vo výške 

tristoštyridsaťpäťtisíc eur z majetku hlavného mesta do 

základného imania spoločnosti Mestský parkovací systém, b) 

berie na vedomie návrh na zmenu zakladateľskej listiny 

a návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, podľa podrobností 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 bolo prijaté. 

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

prítomných: 37.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

172 

 

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

Uznesenie 1026/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje 

 

peňažný vklad vo výške 345 000,00 eur z majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy do základného imania 

obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s 

r. o., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 

35738880. 

B. berie na vedomie 

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej 

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

spočívajúcu v zmene čl. III nasledovne: 

„Článok III 

Základné imanie a výška vkladu spoločníka: 

(1) Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad vo 

výške 878 194,00 EUR 

(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur), je 

splatené v plnom rozsahu. 
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(2) Výška vkladu spoločníka: Hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava vo výške 878 194,00 EUR 

(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur).“, 

2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., spočívajúcu v zmene čl. I 

bod 5 nasledovne: 

"5) Základné imanie a výška vkladu spoločníka: 

a) Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad vo 

výške 878 194,00 EUR 

(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur), je 

splatené v plnom rozsahu. 

b) Výška vkladu spoločníka: Hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava vo výške 878 194,00 EUR 

(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur).“ 

koniec poznámky) 

 

BOD 8  PERSONÁLNE ZMENY V NEZISKOVEJ 

ORGANIZÁCII BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA 

BÝVANIA, N.O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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     Poďme na bod číslo 8. Personálne zmeny v neziskovej 

organizácii Bratislavská organizácia bývania, n. o. Nech sa 

páči… 

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov:  

     Dobrý deň. Uvedený materiál predkladáme z dôvodu, že 

pán Radosa sa vzdal funkcie riaditeľa tejto neziskovej 

organizácie a preto je potrebné do funkcie ustanoviť nového 

riaditeľa. Navrhuje sa ustanoviť pani Mgr. Zuzana Trubíniová 

z útvaru správy mestských podnikov a to do času, pokým nebude 

vyhlásené a nebude vybratý nový riaditeľ tejto neziskovej 

organizácie. Čiže je to dočasné poverenie, menovanie do 

funkcie riaditeľky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

     Pán Miškanin, nech sa páči.  

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

     Ďakujem za slovo. Ja len sa chcem uistiť. Lebo čo sa 

týka tejto spoločnosti, tak v registri účtovných závierok 

nie je vložená účtovná závierka za rok 2019 a za rok 2020. 

Taktiež tam v registri nie je vložená výročná správa za rok 

2019 a 2020. Tak sa chcem spýtať predkladateľa, či takéto 

dokumenty boli vyhotovené a prečo nie sú v registri. Lebo 

v zmysle zákona o neziskových organizáciách, § 14, nadácia 
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sa zrušuje, ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti 

registra účtovných závierok. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Ďakujem pekne. Poprosím o odpoveď.  

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

     Podľa momentálne dostupnej informácie sa momentálne tie 

potrebné účtovné závierky vyhotovujú a momentálne nimi ešte 

nedisponujeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Takže budú tam doplnené, hej?  

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

     Po ich vyhotovení budú doplnené.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Dobre. Ďakujem pekne.  

     Ak pánovi kontrolórovi stačí odpoveď, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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     Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo a) berie na vedomie vzdanie sa Mgr. Ing. 

Michala Radosu funkcie riaditeľa neziskovej organizácie 

Bratislavská organizácia bývania, b) schvaľuje návrh na 

vymenovanie Mgr. Zuzany Trubíniovej za riaditeľku tejto 

organizácie a c) poveruje primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy navrhnúť Správnej rade Bratislavskej organizácie 

bývania zvolenie Mgr. Zuzany Trubíniovej za riaditeľku tejto 

organizácie.  

     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, nehlasovali: 4, 

prítomných: 37.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 
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Personálne zmeny v neziskovej organizácii Bratislavská 

organizácia bývania, n. o. 

Uznesenie 1027/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie 

vzdanie sa Mgr. Ing. Michala Radosu funkcie riaditeľa 

neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, 

n.o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO 

36077780. 

B. schvaľuje 

návrh na vymenovanie Mgr. Zuzany Trubíniovej za riaditeľku 

neziskovej organizácie Bratislavská organizácia 

bývania, n.o., so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, 

IČO 36077780. 

 

C. poveruje  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

navrhnúť Správnej rade Bratislavskej organizácie bývania, 

n. o., na zvolenie Mgr. Zuzanu Trubíniovú za riaditeľku 

neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, 

n. o. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 9  PERSONÁLNE ZMENY V DOZORNEJ RADE 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BIONERGY, A. S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     Poďme na bod číslo 9. Personálne zmeny v dozornej rade 

obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s.  

     Nech sa páči. 

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

     Ďalší predkladaný materiál súvisí o vzdaním sa funkcie 

pána Rastislava Kunsta ako člena dozornej rady obchodnej 

spoločnosti BIONERGY a za člena dozornej rady sa navrhuje 

pán Peter Hochschorner.  

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: 

     Budeme schvaľovať návrh uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo a) berie na vedomie vzdanie sa Mgr. Rastislava 
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Kunsta funkcie člena dozornej rady spoločnosti BIONERGY a b) 

schvaľuje vymenovanie Petra Hochschornera za člena dozornej 

rady tejto spoločnosti. 

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: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti 

BIONERGY, a. s. 

Uznesenie 1028/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
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A. berie na vedomie 

vzdanie sa Mgr. Rastislava Kunsta funkcie člena Dozornej 

rady obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s., so sídlom 

Prešovská 48, 826 09 Bratislava, IČO 45322317. 

B. schvaľuje 

vymenovanie Petra Hochschornera za člena Dozornej rady 

obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s., so sídlom Prešovská 

48, 826 09 Bratislava, IČO 45322317. 

koniec poznámky) 

 

BOD 10  NÁVRH DODATKU Č. 11 K RÁMCOVEJ ZMLUVE 

O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A 

ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ 

DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA 

ROKY 2014 – 2023 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť ďalej a to na bod 10. Návrh dodatku číslo 11 

v Rámcovej zmluve o službách o verejnom záujme a zabezpečení 

mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave za rok 2014 - 2023.  

Nech sa páči. Veronika. 
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JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

V súvislosti s tým, že dnes na mestskom zastupiteľstve 

bolo schválené narušenie bežného transferu pre dopravný 

podnik vo výške sedem miliónov, tak ktorá časť uznesenia 

navrhuje, aby tento transfer bol vyplatený do 7.12. 2021 a 

zároveň pre zabezpečenie lepšieho rozpočtu na budúci rok 

2022 sa navrhuje, aby splátky, ktoré sú ustanovené aktuálne 

v zmluve medzi mestom a dopravným podnikom, boli pozmenené. 

A to tak, aby najneskôr do piateho dňa v mesiaci bola 

vyplatená dopravnému podniku 60%-ná úhrada mesačnej úhrady 

a následne do 25. dňa v mesiaci to bude zvyšných 40 % mesačnej 

úhrady. Návrh dodatku číslo 11 je rovnako vlastne predmetom 

materiálu, ktorý bol predložený. Takže zmeny spočívajú 

priamo v týchto dvoch veciach.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Boucik, máte slovo. 

Boucik: Ďakujem pekne, pán primátor. V podstate veľmi krátko. 

Ja súhlasím, že tak ako sme sa rozprávali niekedy pred letom 

o tom, že sa doplatí dopravnému podniku ten výpadok príjmov 

z tržieb, že teda sa to urobí do konca roka, z tejto časti 

je to pozitívna správa, že tam je teda tých sedem miliónov 

euro. Jednak boli schválené v zmene rozpočtu, jednak teda 

musia byť aj v tomto dodatku. Rozumiem tomu. Ja by som možno 

len v súvislosti s tým, čo sa deje aktuálne aj teda na 

bratislavskej župe aj v súvislosti s tým, že vy tú informáciu 

samozrejme máte, že prebehla teda aj debata ohľadom 
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financovania dopravného podniku na finančnej komisii a 

myslím, že tá debata bude aj pokračovať. Ja by som sa veľmi 

prihovoril za to, aby bola dopravnému podniku venovaná 

špeciálna pozornosť najmä pre to, že je to jedna z 

retailových vecí, o ktorú vlastne sa dotkne každý 

Bratislavčan alebo ktorej sa dotkne každý Bratislavčan. S 

samozrejme tá situácia, ktorá je na župe, sa nedá porovnať 

s tým, čo sa deje. Alebo je špecifická a proste osobitná, 

ale začína to a končí to pri peniazoch. Tak ja sa chcem aj 

touto formou prihlásiť o to, že aby dopravnému podniku bola 

osobitne v budúcom roku venovaná špeciálna pozornosť. Ale 

myslím, že si všetci rozumieme a za tento materiál ďakujem. 

Všetko dobré.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Určite, pán Boucik, o tom ešte bude 

diskusia. Ďalej prebiehajú diskusie. Musím povedať, že 

Arriva, a to je obrovské mega faux pas, ktoré predviedla, a 

to čo teraz následne ide predviesť. A napríklad s tým bonusom 

pre vodičov mení bohužiaľ trh v celej Bratislave a veľmi nás 

to znevýhodňuje a začala sa nejaká cenová vojna, na ktorú 

môžeme len doplatiť všetci. Bude to tak ako hovoríte, veľká 

diskusia, veľká pozornosť pre dopravný podnik, tak aby nebol 

žiadny problém.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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Dovoľte, trošku si zastanem vedenie župy. Župa urobila 

verejné obstarávanie pred dvoma rokmi. To, že sa tam robili 

obštrukcie, je podľa môjho názoru účelové zo strany 

predchádzajúceho dodávateľa. Hovorí aj o tom, že aj to 

rozhodnutie robiť tie technické služby, pardon, technické 

siete Bratislava a. s. bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože 

si viem predstaviť, že by sme aj vysúťažili niekoho iného 

ako Siemens, tak by tam bol podobný súboj. Je to veľmi 

komplikovaná situácia a je to komplikované. Čiže aj toto 

svedčí o tom, že to bolo dobré rozhodnutie, tie technické 

siete prevziať to na hlavné mesto.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja som naschvál povedal Arriva. Nepovedal som samozrejme 

župa, lebo vieme v akej situácii… 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Nie, Arriva sa spomína, ale máme tam 

predchádzajúceho dodávateľa Slovak Lines, podľa môjho 

osobného názoru, zohral tam veľmi veľkú rolu pri brzdení 

celého obstarávania, ktoré bolo urobené pred dvoma rokmi a 

už dva roky… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vypli ste sa, pani Pätoprstá. 

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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Ja len chcem upozorniť, že sa stále spomína len Arriva, 

ale nie Slovak Lines, ktoré takmer rok zdržovalo verejné 

obstarávanie, že župa mohla mať už pred dvoma rokmi podpísanú 

túto zmluvu. Toto je veľmi dôležité, upozorniť na toto. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Miškanin. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len sa chcem uistiť, pán 

primátor. Lebo v tomto dodatku sa navrhuje pôvodný mesačný 

transfer, ktorý bol v troch splátkach, sa navrhuje aby bol 

zmenený mesačný transfer na dve splátky. A moja iba otázka 

je, že či v danom mesiaci bude mať mesto dostatok finančných 

prostriedkov. Jednak aby poukázalo transfer dopravnému 

podniku a jednak aby zabezpečilo chod celého mesta. Ďakujem. 

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

Sme si konzultovali vyplatenie tejto splátky v takejto 

forme so sektorom financií, ktorý nám oznámil, že je to možné 

a vedia to zabezpečiť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oukej. Ďakujeme za upozornenie. V každom prípade.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno. Ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo súhlasí 1) s navýšením čiastky bežného 

transferu pre dopravný podnik vo výške sedem miliónov, 2) 

pre rok 2022 zo zmenou vyplácania bežného transferu pre 

dopravný podnik, tak ako je uvedené v materiáli.  

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

     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: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh dodatku č. 11 k rámcovej zmluve o službách vo verejnom 

záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 

– 2023 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

186 

 

Uznesenie 1029/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

súhlasí 

1. s vyplatením navýšenej čiastky bežného transferu pre 

obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, v sume 7 000 000,00 eur do 07. 12. 2021, 

2. na rok 2022 so zmenou vyplácania bežného transferu pre 

obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, tak, že mesačná úhrada bude vyplácaná za každý 

kalendárny mesiac v dvoch splátkach 

nasledovne: 

a) do 5. dňa v mesiaci vo výške 60 % z mesačnej úhrady, 

b) do 25. dňa v mesiaci vo výške 40 % z mesačnej úhrady. 

koniec poznámky) 

 

BOD 11  NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 11.Návrh na zvýšenie základného imania 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť.  

Nech sa páči, Veronika. 

Ten mikrofón. 

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

Ďakujem. Uvedený návrh navrhuje schválenie zvýšenia 

základného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava 

o sumu 11.683.815,50 eura a to formou splatenia jediným 

akcionárom, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava vo forme 

nepeňažného vkladu. Nepeňažný vklad, ktorý záujem je vložiť 

do spoločnosti dopravný podnik tvoria nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v depe Janíkov dvor, Jurajov dvor a vo 

vozovni Hruboňova. Ide o nehnuteľnosti vo forme pozemkov 

a stavieb, ktoré sú aktuálne užívané zo strany dopravného 

podniku prostredníctvom nájomnej zmluvy. Čiže ide o celky, 

ktoré dopravný podnik v súčasnosti využíva. Uvedené sa bude 

diať formou novej akcie a štandardným postupom ako boli 

realizované zvyšovania základného imania aj v minulosti. 

Emisné ážio bude použité na dofinancovanie rezervného fondu 

tak, aby neklesol pod desať percent tak ako stanovuje zákon.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Monika Debnárová, nech sa páči. 
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Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len krátko chcem poďakovať. Ďakujem 

veľmi pekne spracovateľovi aj celému tímu, ktorý tento návrh 

alebo požiadavku zo strany dozornej rady vyriešil. A ešte 

raz ďakujeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán kontrolór Miškanin.  

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Ďakujem pekne. Ja sa musím k tomuto materiálu vyjadriť 

z jedného prostého dôvodu. Navrhuje sa navýšenie základného 

imania, nepeňažný vklad vo výške jedenásť celých osem 

milióna. A dôvod je tu proste, že v podstate predchádzanie 

vzniku záporného vlastného imania z dôvodu nárastu záväzkov 

Dopravného podniku Bratislava, v dôsledku prijatia úveru vo 

výške tridsať miliónov eur. Priznám sa, že celý postup mi 

príde maximálne neštandardný, lebo dopravný podnik najskôr 

zoberie úver, potom zistí, že záväzky sú vyššie ako vlastné 

imanie, tak potom akcionár, t. j. hlavné mesto, navýši 

vlastné imanie z jedného krásneho dôvodu, aby sme my ako 

spoločnosť nemali problém. A považujem to za nie veľmi 

zvládnutý proces. Lebo najprv sa mali tieto veci asi 

prediskutovať a jedným ťahom spraviť odsúhlasenie úveru 

a navýšenie základného imania. A priznám sa, že aj na 

finančnej komisii k tomu bola diskusia. Ja by som sa chcel 

možno aj spýtať predsedu dozornej rady dopravného podniku, 

pána poslanca Krajčíra, aké bolo stanovisko dozornej rady 

k tomuto. Prečo dozorná rada nekonala v danom čase? Ďakujem. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

189 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím najskôr reakciu útvaru.  

Ing. Ivan Peschl, poverený vedením útvaru správy mestských 

podnikov:  

Dobrý deň. Ivan Peschl. Takže ja chcem povedať, že to 

je proces, ktorý bol celý dohodnutý a v zásade trvá viac ako 

pol roka. My sme si prešli s pánom predsedom dozornej rady, 

pánom Tešovičom, celý tento proces, aj s pánom riaditeľom 

Rybanským. Ideme v súlade s tým, aby podnik nebol v kríze… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte. Ivan. Šéfom rady dopravného podniku? 

Ing. Ivan Peschl, poverený vedením útvaru správy mestských 

podnikov: 

Áno. Vtedy bol pán Tešovič.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha. Vlastne áno.  

JUDr. Veronika Ľahká, útvar správy mestských podnikov: 

S pánom podpredsedom dozornej rady. 
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Ing. Ivan Peschl, poverený vedením útvaru správy mestských 

podnikov: 

Áno, s pánom podpredsedom. Rozprávame o tom, kedy je 

podľa zákona spoločnosť v kríze. Tam je koeficient, ktorý sa 

vypočítava ako podiel základného imania k záväzkom. My sme 

sa na to pozerali a tak ako máme pod drobnohľadom dopravný 

podnik ako taký, sme vypočítali, že momentálne ten koeficient 

je niekde na úrovni nula celých jedenásť a chceli sme ho 

zvýšiť. Takže aj po tom, čo dopravný podnik si zoberie úver 

na kúpu tých ďalších autobusov, tak zvýšením tohto základného 

imania zvyšujeme tento koeficient na nula celá dvanásť, čo 

je v súlade s tou stratégiou, ktorá bola dohodnutá. Takže 

nie je to tak, pán kontrolór, že by to nebolo ako keby 

náhodilý proces. Máme to pod kontrolou od začiatku do konca. 

Taká bola dohoda, že to zrealizujeme do konca tohto roku 

a to sa nám ako keby podarilo. A dúfam, že sa nám to podarí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán šéf dozornej rad, pán poslanec 

Krajčír. Nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Asi to bol omyl, že pán Tešovič. 

Lebo ja som bol predsedom dozornej rady. Ale so mnou to 

nebolo komunikované. Ja som tiež názoru toho, že mohli sme 

ísť trošku iným spôsobom. To znamená, že momentálne keď 

budeme schvaľovať zvýšenie základného imania, tak v tom bode 

sme my mohli schvaľovať ten úver. Lebo ten úver v podstate 

schválil jediný akcionár, t. j. hlavné mesto. A bez toho, 
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aby sme sa k tomu my ako poslanci vyjadrovali. A ten úver je 

na nákup autobusov  a predtým aj ten nákup autobusov vždy sa 

schvaľoval v zastupiteľstve. Takže keby sme išli v tomto 

bode, ja samozrejme za tento bod zahlasujem, ale keby sme 

išli v tomto bode spolu s tým, že schvaľujeme aj ten 

tridsaťmiliónový úver, myslím si, že tak by to bolo 

v poriadku. Takto je to také trošku škrabanie sa takto… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Tešovič a potom, ak chceme 

nejaké reakcie. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno, ja som to chcel len dať na pravú mieru. Ja som 

komunikoval vtedy s pánom Peschlom z pozície predsedu 

finančnej komisie. A hlavne bol som pozvaný na stretnutie 

preto, že sa mi nepáčilo, že takýmto spôsobom, aby sa nejakým 

spôsobom zabezpečila kapitalizácia podniku, že sa dopĺňa 

o rôzne nehnuteľnosti, ktorých hodnota môže byť iluzórna. To 

sa týkalo hlavne tých Janíkov dvor a tých, ktoré boli pred 

tým. A ja som mal pocit, že v tom pokračujeme ďalej, lebo 

tam je to riziko v tom, že stačí v podstate precenenie toho 

majetku a môže sa v podstate podnik prehupnúť až do tej 

podkapitalizácie, keď to ženieme na hranu. A hlavne 

v minulosti to boli veľakrát objekty, ktoré reálne ten 

dopravný podnik vlastne nepotreboval. Celé to bolo len na 

oko, aby tá kapitalizácia bola v pohode. V tomto prípade sú 

to objekty, ktoré dopravný podnik podľa mňa vie využiť a môže 

využiť. Ale naozaj, toto sú veci, ktoré by sa nemali nejakým 
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spôsobom plátať. To by mala byť že cieľavedomá činnosť. Takže 

áno, som za to, aby sa to zverilo tomu dopravnému podniku, 

pretože to vie využiť. Ale teda nemali by sa tam dať hocijaké 

nehnuteľnosti, za každú cenu, len preto, aby sme na tom akože 

ušetrili… 

Ing. Ivan Peschl, poverený vedením útvaru správy mestských 

podnikov: 

My sme presvedčení, že do dopravného podniku idú iba 

nehnuteľností, ktoré v súčasnosti dopravný podnik využíva.   

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno, to som povedal. Vďaka.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán Krajčír, nech sa páči.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Dobre, ale tu teda pán Miškanin dal na mňa otázku, že 

teda čo hovoríme ako dozorná rada. Ja som predpokladal, 

v danom čase bol Rasťo Tešovič ako podpredseda dozornej rady 

dopravného podniku, ale teraz teda Rasťo jasne povedal, že 

diskusia s ním bola ako s predsedom finančnej komisie. Takže 

v podstate kvázi s tou dozornou radou v dopravnom podniku na 

konci dňa ste to pán Peschl nejakým spôsobom ani nepreberal. 

My sme to dostali ako hotovú vec. Naozaj. Keď sa ešte vrátim 

k tomu tridsaťmiliónovému úveru. Aj v tom bode dva, keď som 

poukázal, nechcelo sa mi už ďalej dohadovať. Ale keď sa 
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bavíme o tom, že tých dva celá jedna milióna eur ročná 

splátka, ktorá bude v tom dopravnom podniku, tak to naozaj 

sa premietne v tom „eóen“, hej? V podstate dnes už vidíme, 

aký je problém, či už to je pán Dobiaš, keď sa o dopravnom 

podniku musíme dohadovať o tom, aby bol viac dofinancovaný. 

Na toto ale treba naozaj rátať s tou dva celá jedna milióna 

eur splátkou. Lebo keď sa to bude premietať v tom „eóen“, 

tak je to obrovský problém. S tým ako predseda dozornej rady 

mám problém.  

Ing. Ivan Peschl, poverený vedením útvaru správy mestských 

podnikov: 

Jasné. Súčasťou „éoen“ je preplácanie dlhopisov, ktoré 

situovalo vrátane aj nákladových úrokov, ktoré z toho plynú. 

To je podľa zmluvy, ktorá je v dopravnom podniku. My si to 

uvedomujeme. Na druhej strane spôsob, akým sa to dalo 

obstarať, je cez dopravný podnik. Naozaj, ten dopravný podnik 

získal na to veľmi dobré podmienky na to. Bol som pri tom, 

keď sa tendrovali tie banky a s tým, že ten úver, ktorý sa 

podarilo získať dopravnému podniku, je že veľmi unikátny. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Tak ja by som chcel nejakým spôsobom ujasniť, 

lebo predtým Monika Debnárová, tiež členka dozornej rady, 

ďakovala za spracovanie materiálu. Teda, že to vychádza 
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z intencií, požiadavky dozornej rady. Pán kolega Krajčír 

hovoril, že dozornú radu o tom nikto neinformoval. Tak toto 

by som si chcel nejakým spôsobom ujasniť. A teda mi to 

pripadá tak, ako keby sme chytali mačku za chvost, hej? 

Proste zas sa tu niečo zanedbalo a teraz to ideme rýchlo 

sanovať, aby teda nebolo ohrozené čerpanie úveru. Takže ja 

by som sa tiež možno prikláňal k tomu, čo hovoril pán kolega 

Krajčír, že do budúcnosti si dať na to pozor a schvaľovať 

to, takýto materiál, ak je to teda nutné v balíku. A nie, že 

najskôr sa urobí rozhodnutie a potom sa chce po poslancoch, 

aby sa to nejakým spôsobom zasanovalo, aby z toho nebol 

prúser. Ďakujem. Tak teda tú informáciu, že ako to bolo s tou 

dozornou radou. Bola informovaná alebo nebola informovaná? 

Lebo jeden člen hovorí jedno a druhá členka hovorí iné. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. Monika Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ešte som sa neprihlásila. Môžem teda? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, len sa musíš prihlásiť.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Hneď sa prihlásim. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Som myslel, že automaticky sa. 

Áno, nech sa páči. Si tam. Nemusíš sa, prepáč. Už sa 

nemusíš.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len v skratke sa budem snažiť hovoriť. 

To boli dve veci. Jedna vec bola vlastne financovanie 

dopravného podniku do budúcnosti, ktorá sa vlastne otvorila 

aj na finančnej komisii. Druhá vec bola vlastne krytie 

majetkom vo vzťahu k pripravovanému úveru. No a vlastne 

k tomu som ďakovala, že sa vypracoval tento materiál a že sa 

doriešil tento stav alebo tento vzťah, ktorý vlastne kryje 

tie budúce operácie. A čo sa týka toho druhého, čo sa tu 

otvorilo, tak áno, to sa ešte tiež rieši. Je pravda, že to 

bolo na podnet dozornej rady a je pravda, že to magistrát 

začal riešiť s dopravným podnikom ešte pred tým, ako bola 

finančná komisia. Ja som sa na finančnej komisii pýtala na 

doriešenie toho stavu, ktorý bude do budúcna v súvislosti 

s rozpočtom plánovaným. Takže to sú dve veci, ktoré treba 

trošku oddeliť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Myslím, že sa môžeme pohnúť ďalej. 

Máme tam ako keby niektoré veci aj poučenie pre nás do 

dozornej rady. Poďme ďalej.  
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo a) schvaľuje zvýšenie základného imania 

spoločnosti dopravný podnik, b) berie na vedomie návrh na 

zmenu stanov spoločnosti podľa podrobností, ktoré sú uvedené 

v návrhu materiálu. 

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 37.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 
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Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Uznesenie 1030/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje 

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 

1, 814 52 Bratislava, o sumu 11 683 815,50 eur upísaním 1 ks 

kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 11 683 

815,50 eur s emisným kurzom 11 826 546,50 eur, ktorú hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný akcionár 

spoločnosti splatí nepeňažným vkladom, pričom emisné ážio 

v sume 142 731,00 eur bude použité na doplnenie rezervného 

fondu spoločnosti. 

B. berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, spočívajúci v zmene Článku 

IV. Základné imanie spoločnosti a Článku XXII. Tvorba a 

použitie rezervného fondu podľa časti A tohto uznesenia. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 12  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V 

PREVÁDZKOVEJ BUDOVE AREÁLU ZDRAVIA 

ZLATÉ PIESKY V BRATISLAVE PRE KLUB 

ŠPORTOVÝCH POTÁPAČOV NEPTÚN 

BRATISLAVA, O. Z.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ešte zopár minút, tak poďme na bod číslo 12. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove 

Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových 

potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z.  

Poprosím STARZ. 

Ing. Zlatica Čemanová, ekonomická námestníčka Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení:  

Dobrý deň. STARZ predkladá na žiadosť nájomcu návrh na 

schválenie nájomného vzťahu na prenájom skladových 

priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté 

piesky. Priestory sú voľné, neboli obsadené. S týmto klubom 

dlhodobo spolupracujeme, pomáha nám pri čistení hlavnej 

pláže jazera. Organizuje alebo spoluorganizuje na našich 

dvoch zariadeniach športové podujatia. Cena nájmu vychádza 

z rozhodnutia č. 33/2015. Ročná doba nájmu je 

dvetisícpäťstoosemdesiatšesť euro bez DPH.  
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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: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prípad hodný osobitného zreteľa, 

nájom časti nebytových priestorov v Areáli zdravia Zlaté 

piesky pre Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, 

s podrobnosťami ako sú 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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 37.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v 

prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave 

pre Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z. 

Uznesenie 1031/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

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 nebytových 

priestorov v prevádzkovej budove postavenej na parcele 

registra „C“ KN č. 4358/27, LV č. 1, nachádzajúcej sa v 

Areáli zdravia Zlaté piesky v Bratislave, k. ú. Trnávka, vo 

výmere 43,10 m² Klubu športových potápačov NEPTÚN 

Bratislava, o. z., Pekná cesta 2457/15, Bratislava, IČO 

31787746, na skladové účely za nájomné 2 586,00 eur ročne 

bez dane z pridanej hodnoty stanovené podľa rozhodnutia č. 

33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 13  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

ZMENY PREDMETU NÁJMU ZMLUVY O NÁJME Č. 

088300691400 V ZNENÍ JEJ NESKORŠÍCH 

DODATKOV UZATVORENEJ S DOPRAVNÝM 

PODNIKOM BRATISLAVA, AKCIOVÁ 

SPOLOČNOSŤ, SO SÍDLOM V BRATISLAVE, 

VOZOVŇA HROBOŇOVA A VOZOVŇA JURAJOV 

DVOR 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 13. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu… 

Nebudem to čítať celé. V znení jej neskorších dodatkov 

uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a 

vozovňa Jurajov dvor 

Nech sa páči.  

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. Áno, jedná sa o zúženie predmetu nájmu, 

nájomnej zmluvy s dopravným podnikom, ktorá súvisí s 

materiálom číslo 11, ktorý bol pred chvíľou schválený, teda 
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so zvýšením základného imania obchodnej spoločnosti dopravný 

podnik. Jedná sa o zúženie tých predmetov nájmu, ktoré budú 

neskôr vložené do základného imania, predovšetkým vo vozovni 

Hroboňova, pozemok vo vozovni Jurajov dvor, tak ako sú 

uvedené v materiáli.  

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: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zúženie predmetu nájmu pre dopravný podnik, s podrobnosťami 

ako sú v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor. 

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, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 37. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Myslím si, že v kľude si môžeme dať obedovú prestávku, 

ak s tým nikto nemá problém. Chcem sa iba spýtať jednu vec 

všetkých, že ideme teraz skrátiť späť ten interval na 

hlasovanie na dvadsať sekúnd? Nejaká diskusia tu prebehla. 

Keť to funguje. Tomáš Malec, aký máš na to názor?  

Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Asi môžeme skrátiť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, pani Pätoprstá tvrdí, že áno. Iba mi kývnite 

poprípade. Že keď má niekto nejaký väčší problém. Vyskúšame 

to. Je to iba jeden reštart systému. Dobre, ďakujem pekne. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Už to prestalo vyhadzovať.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Už stačí len tie čísla doplniť a ide to veľmi rýchlo. 

Kedysi to bolo horšie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. V tom prípade ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, 

pri obede to, Tomáš, urobte. Ďakujem pekne. Vidíme sa 

poobede. Myslím, že nemáme nijakých občanov hlásených. 

Pôjdeme s interpeláciami a potom budeme pokračovať ďalej. 

Dobrú chuť a vidíme sa o 14:00. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej 

s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a 

vozovňa Jurajov dvor 

Uznesenie 1032/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

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. 088300691407, 

uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 
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v Bratislave, IČO 00492736, o pozemky registra „C“ KN v k. 

ú. Staré Mesto, vozovňa Hroboňova, parc. č. 4747/1 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 866 m², parc. č. 

4747/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 80 m², parc. 

č. 4747/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 133 m², 

zapísané na LV č. 1656, a pozemky registra „C“ KN v k. ú. 

Nové Mesto, vozovňa Jurajov dvor, parc. č. 13616/1 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 310 m², parc. č. 

13616/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 487 m², 

zapísané na LV č. 1, spolu vo výmere 23 876 m². 

 

Navrhovanú zmenu predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenú s 

obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že ide o zúženie predmetu nájmu tejto nájomnej 

zmluvy o pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, vozovňa 

Hroboňova, parc. č. 4747/1, parc. č. 4747/3, parc. č. 4747/4, 

a pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, vozovňa Jurajov 

dvor, parc. č. 13616/1 a parc. č. 13616/2, spolu vo výmere 

23 876 m², uzatvorením dodatku, keďže hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava plánuje pristúpiť k navýšeniu 

základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, o predmetné pozemky. 

koniec poznámky) 
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BOD 45  INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže sa môžeme pustiť do roboty. Ďakujeme veľmi pekne. 

Takže prosím o prezenčné hlasovanie. Jasné, máme tu zatiaľ 

19 ľudí, potrebujeme viac. Áno Martin Kuruc?  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Myslím si, že k interpeláciám netreba, aby nás bolo 23, 

lebo tam sa neprijíma žiadne uznesenie.  Takže keby sme 

pustili interpelácie, ktoré budú 10-15 minút trvať, tak 

dovtedy tí ľudia prídu. Môj názor.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Organizačné, keď s tým nemáme problém. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Akože my máme trošku iný názor na toto, že by sme mali 

byť uznášaniaschopní, ale viem, že aj teraz pani poslankyňa 

prišla, niektorí sa popripájali. Čiže ja by som skúsil ešte 

jedno prezenčné hlasovanie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Interpelácie sú súčasťou mestského zastupiteľstva, 

ktoré na to, aby bolo funkčné, musí byť uznášaniaschopné aj 

hlasovať o nejakej veci. Dobre. Skúsme ešte urobiť jedno 

hlasovanie, prosím vás. Poprosím jedno hlasovanie, ako sme 

na tom. Aj keď Tomáš my sme začali ako uznášaniaschopní 

mestské zastupiteľstvo, toto je iba pokračovanie mestského 

zastupiteľstva, hej. Niekedy počas mestského zastupiteľstva 

sa stane, že mestské zastupiteľstvo nemá všetkých poslancov. 

No tak teraz neviem. Musíme čakať. Či začneme s tými 

interpeláciami Tomáš?  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Takto, podľa „rokováku“ by mala byť vyhlásená 

pätnásťminútová… Prepáčte pán poslanec.  

Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Dobre hovoríte. Ja len hovorím, že by mala byť 

nadpolovičná väčšina, lebo tým pádom nie je uznášaniaschopné 

to zastupiteľstvo. Aby nebol problém.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Priznám sa, že som započul, teda iba koniec, ale máme 

to aj podľa „rokováku“, že ak počas rokovania klesne počet 

poslancov pod nadpolovičnú väčšinu, mala by byť vyhlásená 

prestávka na 15 minút. A po 15 minútach… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre, ešte počkajme dve minúty.  Nevyhlasuj žiadnu 

prestávku 15 minútovú. Počkajme ešte dve minúty, nech sa 

nazbierajú poslanci a poslankyne. Myslím, že sa pripájajú 

viacerí. Vy to vidíte na softvéri, že koľkí sú prihlásení?  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Prepáč. Zle som počul. Ešte raz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Či vidíte na softvéri, že koľkí sú prihlásení? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Nie, len pri prezenčnom hlasovaní.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím Vás aby ste napísali do nášho klubu… Igor, kto 

chýba. Martin, napíš do svojho klubu, nech sa 

popripájajú ľudia, nech to nemusíme naháňať.  

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Dobre. Mali by sme ísť do toho. Môžeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Takže čo. Urobme ešte jedno prezenčné hlasovanie 

aby sme zistili, že už nám to funguje. A poďme na to. Prosím 

o jedno prezenčné hlasovanie.  

Dobre a je to zase na koľko? Dvadsať sekúnd? Nech sa 

páči. Takže otváram bod, ktorý máme vždy poobede, s názvom 

interpelácie. Po obedňajšej prestávke.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, nech sa páči.  

Martin Kuruc, nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som sa chcel, chcel 

by som interpelovať teba. Ohľadom dvoch priechodov pre 

chodcov. Jeden sa nachádza na Gagarinovej ulici. Je to 

priechod pre chodcov, veľmi frekventovaný. Spája vlastne 

Vrakuňu s Ružinovom, je tam šesťprúdová cesta. Je tam veľký 

problém prejsť chodcom, prejsť na druhú stranu. Je tam, sú 

tam zastávky autobusu a ľudia mi píšu, že je to tam veľmi 

nebezpečné. Boja sa, aby tam neprišlo k nejakej smrteľnej 

nehode. Že či sa uvažuje, lebo majú ževraj informáciu z 

dopravného podniku, že sa tam uvažuje vybudovať ostrovček 

nejaký. A budúci rok, ak by prišlo k rekonštrukcii povrchu 

Gagarinovej po tých niekoľkých rokoch, keď bola doslova 

rozbombardovaná množstvom áut, ktoré tam jazdia, či sa s 

niečím  takým uvažuje ako ostrovček alebo svetelná 

križovatka. Ja osobne so svetelnou chápem, že KDI to tam 

nepovolí, nakoľko by tam už bola asi každých sto metrov, aj 

keď sto metrov odtiaľ je prechod ponad Gagarinovu na cintorín 

Vrakuňa, len na druhej strane nie sú schody, ktorými by sa 
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vedeli dostať dole a chodník ku tej druhej zastávke. Takže 

či magistrát uvažuje v rámci nejakých rekonštrukčných prác 

s ostrovčekom alebo so svetelnou križovatkou, alebo s 

vybudovaním schodiska s chodníkom, aby sa dalo bezpečne 

prejsť z jednej strany na druhú. Je to skôr taký problém 

ružinovský, ale keď na jednej strane je Vrakuňa, tak píšu mi 

aj Vrakunčania. Takže len taká otázka.  

Druhý podobný prechod je na Kazanskej, pri nákupnom 

centre Hron, kde prechádzajú najmä deti z jednej strany na 

druhú, lebo sú tam školy, aj na jednej aj na druhej strane. 

Minulý týždeň tam zrazilo jednu školáčku auto. Je to 

dvojprúdová cesta v jednom smere aj v druhom. Tam kedysi bol 

aj nadchod, ktorý sa pred dvomi rokmi zbúral, lebo nikto ten 

nadchod nepoužíval.  Čiže tam či sa uvažuje aspoň s nejakým 

svetelným výstražným znamením, že by tam blikalo, aby tie 

autá, ktoré tam prichádzajú, dávali väčší pozor. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Potom dáte všetko, myslím, písomne. Alebo na 

e-mail Tomáš, myslím, že stále platia tie isté pravidlá. 

Poďme ďalej.  

Pani starostka Ferenčáková, nech sa páči. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja by som mala tiež 

takú jednu interpeláciu, týkajúcu sa tiež dopravy. Síce, 

jedná sa o komunikáciu Schengenská ulica, ktorá nám bola 
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teraz zverená v smere na vodné dielo a v križovaní s cestou 

na Vodné dielo Gabčíkovo. Prichádza tam teda mnohokrát k 

dopravným nehodám. Zhodou okolností pred dvomi týždňami 

jedna a včera tiež jedna. Ja viem, že je to na vodičoch. My 

sme tam ešte v minulosti, keď cesta ešte nebola nejakým 

spôsobom nám zverená, sme tam dávali nejakú stopku, ale 

evidentne teda nie je dodržiavaná a teda v minulosti bolo 

dopravné značenie vodorovne riešené. Samozrejme, dnes už to 

je úplne neviditeľné. Len neviem či dávam správne 

interpeláciu na vás, lebo neviem, či v tejto križovatke je 

príslušná ešte vodohospodárska výstavba alebo už mesto. Čiže 

toto by som chcela. Aj som myslela, že ešte zavolám raz na 

oddelenie dopravy preveriť a v prípade, ak to patrí mestu, 

tak keby sa to aspoň vodorovne nejakým spôsobom vyznačilo, 

prípadne aj zvislým, teda značením. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ak nemáme ďalšie interpelácie. 

Samozrejme dostanete písomné odpovede na interpelácie a 

poďme asi ďalej.  

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

212 

 

BOD 14  NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 

PARC. Č. 3071/3, MANŽELOM 

ŠINDELÁROVCOM 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 14. Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3, manželom 

Šindelárovcom. 

Nech sa páči, sekcia.  

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, vedúca oddelenia majetkových 

vzťahov:  

Dobrý deň. Tak k tomuto materiálu by sme uviedli, že sa 

jedná o pozemok vo výmere 151 m2 pre manželov Šindelárovcov, 

kde kúpna cena bola stanovená na základe cenotvorby v sume 

štyristo eur za meter štvorcový. Celková cena za tento 

pozemok by bola v hodnote 60.400 eur. Jedná sa o pozemok, 

ktorí manželia v súčasnosti užívajú. Majú ho ako súčasť 

svojho pozemku, oplotenia a využívajú ho ako zadnú časť 

záhrady za rodinným domom, v ktorom bývajú. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj pozemku v katastrálnom území Ružinov Marekovi 

Šindelárovi a Mgr. Kataríne Šindelárovej, tak ako je uvedené 

v materiáli.  

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: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

3071/3, manželom Šindelárovcom 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

214 

 

Uznesenie 1033/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra 

„C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3 – záhrada vo výmere 

151 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý bol vytvorený 

GP č. 74/2020 a je tvorený pozemkami: časťou vo výmere 98 m² 

z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1334 – orná pôda v celkovej 

výmere 2 319 m², LV č. 1, a pozemkom registra „E“ KN parc. 

č. 1337/100 – ostatná plocha vo výmere 53 m², LV č. 7868, 

Marekovi Šindelárovi a Mgr. Kataríne Šindelárovej, obaja 

bytom Kladnianska 47, Bratislava, za kúpnu cenu 400,00 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 60 400,00 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako spoluvlastníci susedných nehnuteľností, zapísaných na LV 

č. 1158 v k. ú. Ružinov, a to stavby rodinného domu so súpis. 

č. 1551 a pozemkov priľahlých k predmetu predaja, majú záujem 

o pripojenie a scelenie územia v bezprostrednom susedstve s 

nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, teda skutkový stav bude 

zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

BOD 16  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 3377/57, V AREÁLI 

ČIERNY LES, PRE BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE 

A INFORMAČNÉ STREDISKO, SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 16, lebo pätnástku sme stiahli. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

3377/57, v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a 

informačné stredisko, so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 
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Dobrý deň. Takže jedná sa o prenájom pre BKIS v celkovej 

výmere 100 m2 za účelom skladovania drevených vianočných 

stánkov a jedálenských vianočných pultov, ktorý súvisí so 

zverením tohto majetku BKIS, ktorý bude predstavený v ďalšom 

materiáli. Materiál je uvádzaný v dvoch alternatívach. Jedno 

euro za celý predmet nájmu za rok, ktorý aj ako sekcia, 

magistrát, odporúčame.  

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: 

Budeme hlasovať o návrhu znesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti pozemku, katastrálne územie Ružinov, pre 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, v alternatíve 

jedna: jedno euro celý predmet nájmu za rok.  

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

prítomných: 29. 

(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. 

Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre mestskú 

príspevkovú organizáciu Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1034/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, LV č. 

1, parc. č. 3377/57 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

100 m², pre mestskú príspevkovú organizáciu Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1 v Bratislave, 

IČO 30794544, na uloženie a skladovanie drevených vianočných 

stánkov a jedálenských vianočných pultov, na dobu neurčitú 

odo dňa účinnosti zverenia drevených vianočných stánkov a 
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jedálenských vianočných pultov, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko, za nájomné 1,00 euro/celý 

predmet nájmu/rok, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná súčasne s protokolom 

o zverení drevených vianočných stánkov a jedálenských 

vianočných pultov do správy mestskej príspevkovej 

organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. V 

prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná súčasne 

s protokolom o zverení drevených vianočných stánkov a 

jedálenských vianočných pultov do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko, toto uznesenie stratí platnosť. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

3377/57 v k. ú. Ružinov je predkladaný 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 hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava zveruje drevené vianočné 

stánky a jedálenské vianočné pulty do správy mestskej 

príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne informačné 

stredisko. Mestská príspevková organizácia Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko nedisponuje skladovými 

priestormi, kde by mohli uskladniť predmetné stánky. 

koniec poznámky) 
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BOD 17  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

NIVY, PARC. Č. 22198/11 A PARC. Č. 

23014/21, SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

ZASTÚPENEJ MINISTERSTVOM DOPRAVY A 

VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, V 

ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI ZERO BYPASS 

LIMITED, ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA A 

SPOLOČNOSTI D4R7 CONSTRUCTION S.R.O., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 17. Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/11 a parc. č. 

23014/21, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení 

spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a 

spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom 

v Bratislave.  

Nech sa páči, Andrej. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Takže predmetom nájmu sú zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 14 m2. Účelom nájmu je realizácia obratiska 

na Slovnaftskej ulici. Tiež je vypracovaný v dvoch 

alternatívach. Prvá alternatíva je v súlade s Rozhodnutím 
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primátora č. 33/2015 a druhá alternatíva je podľa znaleckého 

posudku, ktorú si dali vypracovať žiadatelia. Doposiaľ sme 

schvaľovali vždy v prvej alternatíve, to znamená v zmysle 

rozhodnutia primátora. Túto alternatívu odporúčame aj 

tentokrát.  

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: 

Nepočuli sme, ktorá alternatíva je odporúčaná.  

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Alternatíva číslo jeden.  

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Oukej. Takže budeme hlasovať o návrhu znesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemkov katastrálnom území Nivy pre Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení 

spoločnosti Zero Bypass Limited, v alternatíve jedna. To 

znamená tridsať eur za mete štvorcový na rok. Podrobnosti sú 

uvedené v materiáli.  

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

prítomných: 30. 

(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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 

č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, Slovenskej republike 

zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, 

organizačná zložka, a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., 

so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1035/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

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 pozemkov v k. ú. 

Nivy, registra „C“ KN parc. č. 22198/11 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 5 m² a parc. č. 23014/21 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 9 m², na realizáciu obratiska na 

Slovnaftskej ulici v súvislosti s realizáciou stavby 

„Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 

Prievoz“, Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom Námestie 

slobody 6 v Bratislave, IČO 30416094, v zastúpení spoločnosti 

Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom 

Odborárska 21, Bratislava, IČO 50110276, a spoločnosti D4R7 

Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava, 

IČO 50245350, na dobu neurčitú, za nájomné: 

1. 30,00 eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere 14 m² predstavuje sumu ročne 420,00 

eur, 

2. 19,00 eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri 

výmere 14 m² predstavuje ročne sumu 266,00 eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná 
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zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 

22198/11 a parc. č. 23014/21 v k. ú. Nivy 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 pozemkov, na ktorých 

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, zastúpenej spoločnosťou 

Zero Bypass Limited, organizačnou zložkou a spoločnosťou 

D4R7 Construction s.r.o., bude realizovať obratisko na 

Slovnaftskej ulici v súvislosti s realizáciou stavby 

„Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 

Prievoz“, pričom na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 18  NÁVRH NA SCHVÁLENIE AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO 

SA DOHODY O UKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKU NA 

TECHNICKEJ 6 V BRATISLAVE, K. Ú. 

TRNÁVKA, PRE MOBILITA SERVIS, SPOL. S 

R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Bod číslo 18. Návrh na schválenie 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dohody 

o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na 

Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita 

servis, spol. s r. o. so sídlom v Bratislave.  

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku:  

Dobrý deň. Predkladáme tento materiál na schválenie 

dohodou o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 

a pozemku na Technickej 6. A ide teda o zmluvu, ktorá bola 

uzavretá medzi hlavným mestom a Mobilita Servis. Pôvodne tá 

zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2021, s tým, 

že nájomca požiadal o ukončenie zmluvy k 30. 11. 2021, 

z dôvodu sťahovania prevádzky do nových priestorov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 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 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

dohodu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov na 

pozemku medzi hlavným mestom Bratislavou a spoločnosťou 

Mobilita servis, s. r. o. Podrobnosti sú v materiáli. Môžete 

dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 30. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových 
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priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. 

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

Bratislave 

Uznesenie 1036/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

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 dohodu o ukončení zmluvy 

o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00 

uzavretej dňa 03. 08. 2021 medzi hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou 

Mobilita servis, spol. s r.o., so sídlom Technická 6 v 

Bratislave, IČO 35693011, ako nájomcom, ktorej predmetom 

nájmu sú nebytové priestory vo výmere podlahovej plochy 

153,00 m² nachádzajúce sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 16948/29, nebytové priestory vo 

výmere podlahovej plochy 347,00 m² nachádzajúce sa v stavbe 

súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/26, 

a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 vo výmere 

417,60 m² na Technickej 6 v k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 

869, na výrobu dopravného značenia, skladovania materiálu na 

účely výroby dopravného značenia, skladovania výrobkov 

a administratívnosociálneho zázemia zamestnancov a vedenia 

spoločnosti Mobilita servis, spol. s r.o., na dobu určitú do 

31. 12. 2021, a to ku dňu 30. 11. 2021, 
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s podmienkou: 

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a 

pozemku č. 07 83 0424 21 00 bude nájomcom podpísaná do 30 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a 

pozemku č. 07 83 0424 21 00 v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie dohody o ukončení zmluvy o nájme 

nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00 uzavretej 

dňa 03. 08. 2021 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou Mobilita 

servis, spol. s r.o., ako nájomcom, ktorej predmetom nájmu 

sú nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe súpis. č. 

4312 na pozemku parc. č. 16948/29, nebytové priestory 

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

16948/26 a časť pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v 

k. ú. Trnávka, 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 zmluva o nájme 

nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00 uzavretá 

dňa 03. 08. 2021 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou Mobilita 

servis, spol. s r.o., ako nájomcom bola schválená 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. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

228 

 

koniec poznámky) 

 

BOD 19  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 387/2, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU NEŠKÔLKA, 

NA ZRIADENIE KOMUNITNEJ ZÁHRADY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť ďalej. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu 

Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady.  

Nech  sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Ďakujem. Nuž áno. Ide o prípad hodný osobitného 

zreteľa. Nájom pozemku, ako ste spomínali, v katastrálnom 

území Petržalka, a to na dobu určitú, tri roky, a za nájomné, 

ktoré je uvedené v alternatívach. Alternatíva číslo jedna je 

jedno euro za rok za celý predmet nájmu a altrnatíva dva sú 

dve eurá za meter štvorcový za rok a pri tej výmere 1.550 m2 

je to 3.100 eur za predmet nájmu. Uprednostňujeme alternatívu 

číslo jedna, tak ako v komisiách.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 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 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemku, katastrálne územie Petržalka, občianskemu 

združeniu Neškôlka v alternatíve jedna. Jedno euro za rok za 

celý predmet nájmu.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím, hlasujte.  

Buco, vstávaj hore! 

Pardon. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 31. 
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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 pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka na zriadenie 

komunitnej záhrady 

Uznesenie 1037/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

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 pozemku registra „C“ 

KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1 550 m², zapísaného na LV č. 

1748, občianskemu združeniu Neškôlka so sídlom na Medveďovej 

6 v Bratislave, IČO 52251136, s cieľom založiť a prevádzkovať 

komunitnú záhradu, na dobu určitú 3 roky, za nájomné 1,00 

euro/rok za celý predmet nájmu, 

 

s podmienkou: 
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

387/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 550 m², 

zapísaného na LV č. 1748, 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 zriadením 

komunitnej záhrady na danom mieste sa sfunkční a oživí 

uvedený priestor nielen pre členov občianskeho združenia 

Neškôlka, ale aj pre členov miestnej komunity z priľahlých 

domov, a to prostredníctvom komunitných aktivít, 

organizovaním rôznych podujatí. 

koniec poznámky) 

 

BOD 20  NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA I. 

POLROK 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Oukej. Poďme na bod číslo 20. Návrh plánu kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

a jeho útvaru na I. polrok 2022.  

Nech sa páči. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Vážení poslanci, predkladám návrh kontroly na prvý 

polrok 2022. V prvých dvoch kontrolách chceme skontrolovať 

magistrát a GIB, a hlavne sa chceme pozrieť na vynakladanie 

s finančnými prostriedkami na takzvané nedokončené projekty 

alebo projekty, ktorých výsledkom je nejaký nezaradený 

majetok.  

Ďalšie kontroly, chceme kontrolovať plnenie opatrení, 

to zanemená kontrola plnení opatrení zo všetkých kontrol, 

ktoré sme vykonali v základných umeleckých školách v období 

rokov 2019 – 2020. Taktiež plnenie opatrení vo všetkých 

príspevkových organizáciách z našich kontrol vykonaných 

v rokoch 2019 – 2020. Pokračovať v tej kontrole, ktorá hovorí 

o tom, že kontrolujeme s nakladaným majetkom mesta, ktorý je 

zverený do správy mestským častiam.  

A poslednú kontrolu, chceme sa pozrieť ako boli 

vynakladané kapitálové bežné výdavky z rozpočtu na projekt 

veterinárna starostlivosť. Tam je zmluva so sloboda zvierat 

a podobné veci. Takže zatiaľ takýto návrh. Pokiaľ máte nejaké 

návrhy, kľudne dopracujte. Alebo navrhnite a vykonáme 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Tešovič, nech sa páči. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som k tomuto bodu chcel 

navrhnúť doplnenie Plánu kontrolnej činnosti útvaru 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na prvý 

polrok 2022, ktorý je prílohou uznesenia, o kontrolu 

poskytovania dotácií a grantov kontrolovaným subjektom, 

ktorým je nadácia mesta Bratislavy. S tým, že by to mala byť 

tematická kontrola za obdobie vlastne od vzniku, čo bolo 15. 

01. 2020 do 31. 12. 2021. To sa týka toho bodu A1. To sú 

organizácie. Podal som písomne doplňujúci návrh na mail 

zastupiteľstvo Bratislava.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.   

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Dostali sme doplňujúci návrh od pána poslanca Tešoviča, 

ktorý navrhuje doplniť v bode A1 hlavné kontroly nasledovnú 

kontrolu: zameranie kontroly poskytnutých dotácií a grantov 

kontrolovaným subjektom. Typ kontroly je tematická kontrola. 

Kontrolovaný subjekt je Nadácia mesta Bratislavy.  

Kontrolované obdobie je 15. 01. 2020 až 31. 12. 2021.  
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Môžete dať hlasovať, pán primátor, o tom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.       

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovali: 0, 

prítomných: 30. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru 

na I. polrok 2022 

Uznesenie 1038/2021                                                         

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 
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plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 

2022. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 21: Informácia o preskúmaní územného plánu 

zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Prepáč, pán primátor, zastavím ťa ešte, o uznesení ako 

celku… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prepáč, toto bol iba pozmneňovák. Ospravedlňujem sa. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Hej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ospravedlňujem sa, pán poslanec, ospravedlňujem sa. 

Nech sa páči, ti vraciam späť slovo – návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Takže teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku s tým 

doplnením, ktoré už prešlo. Čiže: Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na prvý polrok 

2022. 

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: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 30. 

Prepáčte, takže teraz môžeme ísť ďalej. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru 

na I. polrok 2022 
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Uznesenie 1038/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 

2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 21 INFORMÁCIA O PRESKÚMANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY A6, V ZNENÍ 

ZMIEN A DOPLNKOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 21: Informácia o preskúmaní územného plánu 

zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, v znení zmien 

a doplnkov. 

Nech sa páči, za magistrát. 

Ing. arch. Marta Závodná, vedúca Oddelenia obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov 

Ja asi, pán primátor. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno, áno, len vás tu nevidím. Počujem vás. 

Ing. arch. Marta Závodná, vedúca Oddelenia obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov 

Dobrý deň, počujete ma? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno, pani Marta Závodná, nech sa páči. 

Ing. arch. Marta Závodná, vedúca Oddelenia obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov 

Závodná, dobrý deň. 

Ja by som si dovolila, vážení poslanci a vážené 

poslankyne, predniesť výsledok preskúmania územného plánu 

zóny A6 Slavín. Toto preskúmanie sa vykonáva v zmysle 

ustanovení stavebného zákona a tento výsledok je vám 

predložený v zmysle vyhlášky 55/2001 o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

My sme teda preskúmali ten územný plán vo vzťahu 

k nadradenej dokumentácii, to znamená k územnému plánu 

hlavného mesta Bratislavy v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Preskúmali sme to vo vzťahu k metodike 

spracovania tohto územného plánu a záverom bolo zistené, že 

je potrebné túto územnoplánovaciu dokumentáciu aktualizovať 
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a aby bola účelným nástrojom pre povoľovanie a usnadňovanie 

investičnej činnosti, tak odporúčame spracovať túto 

aktualizáciu v úplnom znení. No a následne návrh uznesenia, 

ktorý ešte predkladáme, obsahuje, čo sa odporúča teda vlastne 

že: zastupiteľstvo zobrať tento materiál na vedomie 

a odporúča sa pánovi primátorovi zvolať komisiu, ktorá by – 

teda pracovnú skupinu, ktorá by sa zaoberala podnetmi, ktoré 

boli zozbierané na výzvu o preskúmaní. To znamená teda, 

zbierame tieto podnety aj celé obdobie, ale bolo oznámené 

zverejnenie na úradnej tabuli a prišlo niekoľko teda 

podnetov od dvadsiatich siedmich subjektov. Niektoré teda 

dali aj viacero podnetov a treba tieto podnety vyhodnotiť. 

Za týmto účelom my navrhujeme pánovi primátorovi, aby bola 

zvolaná komisia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Jasné. Ďakujem pekne. Je všetko dohodnuté. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pardon. Moment. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo po A) berie na vedomie informáciu 

o spracovaní preskúmania územného plánu zóny Aktualizácia 

územného plánu zóny A6 v znení zmien a doplnkov. Za B) 
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odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy zriadiť 

pracovnú skupinu na posudzovanie žiadostí a podnetov 

s podrobnosťami, ktoré sú tam uvedené. A za C) žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť obstaranie 

zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného 

plánu zóny A6 v znení zmien a doplnkov. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

Mužský hlas: 

Pardon, ja sa ospravedlňujem, ale nestihol som sa 

prihlásiť. (Poznámka: nezrozumiteľné slová). Bol by som za. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Mužský hlas: 

 Pán primátor, si „mute“. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Sorry (prepáčte), ja tu mám… Ďakujem ti veľmi pekne. 

Ďakujem pekne. 

(Poznámka: Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 0, 

prítomných: 32.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia 

územného plánu zóny A6, v znení zmien a doplnkov 

Uznesenie 1039/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o spracovaní preskúmania územného plánu zóny 

Aktualizácia územného plánu zóny A6 v znení 

zmien a doplnkov. 

B. odporúča 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zriadiť pracovnú skupinu na posudzovanie žiadostí a podnetov 

evidovaných na oddelení obstarávania územnoplánovacích 

dokumentov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktoré budú jedným z podkladov na spracovanie 
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návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia 

územného plánu zóny A6, v zložení 

1. za obstarávateľa hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu: 

zástupca oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zástupca oddelenia usmerňovania investičnej činnosti 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zástupca referátu právnej podpory sekcie územného rozvoja 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zástupca oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

2. za Metropolitný inštitút Bratislavy: 

zástupca sekcie územného plánovania Magistrátu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

3. zástupca za komisiu územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

4. za príslušnú mestskú časť Bratislava-Staré Mesto: 

zástupca referátu územného plánu a rozvoja Miestneho úradu 

Bratislava-Staré Mesto. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

243 

 

Výstup bude obsahovať zoznam podnetov, ktoré budú 

zapracované do návrhu zmien a doplnkov. Lehota na 

vypracovanie zoznamu podnetov bude do troch mesiacov od 

zriadenia komisie, následne bude zoznam podnetov predložený 

ako samostatný materiál na rokovanie orgánov samosprávy 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny 

Aktualizácia územného plánu zóny A6 v znení zmien a doplnkov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 STAV PRÍPRAVY PROJEKTU: NOVÁ ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ 

V PETRŽALKE, 2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 22: Stav prípravy projektu: Nová električková 

trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. 

Nech sa páči. Kto ide za nás? Matišová alebo Roman 

Čajka? Nevidím tu… Nemám tu úplne prehľad. Sekundu. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 
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Je to Roman Čajka. Roman? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Roman. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Tak, išiel som povedať, hej, že pán Čajka alebo Lukáš 

Dinda – aspoň tak máme zaznamenané. Boli teda kontaktovaní. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči. 

Roman, idete? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja by som povedal – tak ja dám tu úvodné slovo. Potom 

poďme tu diskutovať. 

Toto je vlastne doplnenie toho materiálu, ktorý bol 

minulý mesiac kritizovaný niektorými poslancami, že nie je 

kompletný. Takže my sme ho rozšírili o ďalšie informácie, 

detailnejšie. A podľa mňa skôr to nechajme na otázky, ak sú 

nejaké, lebo nemá asi význam teraz si prechádzať jednotlivé 

tie aktivity, ktoré tam sú zaznamenané. 

Takže nech sa páči, diskusia, asi. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma mrzí, že stále nie je 

pripojený pán z mestskej časti Petržalka, preto to skúsim 

ja. Ak by som potrebovala, prosím o predĺženie. 

Pre Petržalku je zelená os Petržalky niečo ako taký 

malý Central Park. Je to veľmi dôležité územie pre nás 

a súčasťou alebo teda veľmi úzko súvisí s električkou aj 

výstavba Petržalka City. Petržalka City je na mestských 

pozemkoch v prenájme – v tej hornej časti na približne 

stotridsiatich tisícoch metroch štvorcových. My sme ako 

miestni poslanci dostali na pripomienkovanie materiál, ktorý 

má hlavné mesto v stave posudzovania investičnej činnosti – 

súlad s územným plánom. My sme upozornení aj pánom poslancom 

Karmanom, že je tu problém aj s nájomnou zmluvou, ktorá 

hovorí o kultúrno-spoločenskom a športovom centre. A táto 

prvá etapa výstavby nezodpovedá tejto zmluve, ale zároveň je 

dosť vzdialená od prvej zastávky električky. Prijali sme 

také uznesenie, že žiadame developera alebo investora, aby 

začal s etapou, ktorú on nazýva číslo 5, 6. To znamená, že 

by to bolo v blízkosti tej zastávky, ktorá sa chystá v rámci 

druhej etapy električky. Ja som mala aj interpeláciu pána 

primátora, aby svoj odborný názor ako architekt nám ako 

poslancom mestskej časti alebo teda mne tú interpeláciu 

napísal. Toto budem riešiť možno v časti interpelácie. Teraz 

to nechcem nejakým spôsobom riešiť. Ale veľmi by som bola 

rada, keby minimálne sme hovorili o tom, že táto výstavba 
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súvisí s druhou etapou električky. Najmä, ak sa má stať to, 

že začne sa výstavba, ktorá je mimo územia električky a tí 

ľudia hoci aj z tejto lokality budúcej sa vlastne budú musieť 

dopravovať na územie, ktoré nebude nejakým spôsobom 

urbanizované – je to veľmi neštandardný postup tohto 

investora. 

Takže mňa teda naozaj bytostne zaujíma stanovisko 

hlavného mesta k tejto investícii, ktorá naozaj súvisí s tou 

výstavbou električky. Nemôžeme to odďaľovať, sorry 

(prepáčte). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne. Dáme asi diskusiu, dobre? A potom si 

povieme veci. Pán Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. 

V podstate ja som bol jeden z tých – ako teda povedal 

pán Košťál – ma to mrzí, že takto hneď nás nejaký (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) na nás zaútočil, že tí, ktorí to tu 

kritizovali. Pán Košťál, my sme normálne o tom diskutovali. 

My sme si vyžiadali alebo teda poprosili sme materiál na 

dopracovanie, keďže sa naozaj jedná o obrovskú investíciu – 

o jednu z najväčších investícií vôbec momentálneho 

zastupiteľstva. Ja som názoru, že na dvoch A štvorkách to 

bolo až moc málo. A vzhľadom k riziku, ktoré teda 

prezentovala aj vicepremiérka, pani Remišová, tak sme sa 
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začali na to pýtať. Ja si myslím, že je to úplne normálne 

a nezatracujme túto diskusiu poslancov, ktorí sa naozaj 

pýtajú a bol by som rád, keby sme trošku k tomu – hlavne od 

zamestnancov magistrátu lepšie pristupovali a nie takým 

spôsobom, že niekto to tu kritizoval, tak je to tu zase. 

Ja by som sa chcel spýtať: Ja som si všimol - podpísaná 

zmluva, čo som teda rád, gratulujem hlavnému mestu, že sa to 

podarilo. Čakáme momentálne – aspoň teda to sú informácie, 

ktoré sú verejne dostupné – čakáme na žiadosť NFP. Pozrel 

som si (poznámka: nezrozumiteľné slovo) analýza – monitoring 

povrchových vôd – tam sa chcem spýtať, tam mám otázku: Že 

ako boli koordinované tieto práce, keďže v podstate ja si 

myslím, že tie dva – dva a pol roka bol dostatočný čas na 

to, aby sa to spoločne nejako koordinovalo, aby sme teraz na 

to nemuseli čakať momentálne. Lebo ja sa obávam toho, aby to 

tu zase nebolo niekedy v januári a zbytočne sa nám to bude 

predlžovať. 

Ďalej by som chcel: Tam som si všimol nejakých pár vecí 

– nebudem to tu teda všetko sa pýtať, to možno na inom fóre. 

Ale napríklad jedna taká vec, ktorá ma zaujala: Tam bola 

otázka číslo 376, tam sú v projekte nacenené dopravné značky, 

ktoré už dnes teda vôbec nevyhovujú ani norme, čo je pre mňa 

zaujímavé, že teda ten projekt bol teda tak dlho na nejakej 

podrobnej analýze na magistráte a momentálne takéto chyby sú 

tam. 

Chcem sa spýtať, ako je možné, že bola podpísaná zmluva 

bez inflačnej doložky takzvanej tej FIDIC – to je tá červená 

kniha – to sú tí medzinárodní inžinieri, kde teda sa obávam, 

aby sa nestalo to, že z päťpercentnej spoluúčasti aby sme sa 
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nedostali niekde na 20 – 30 percent ako mesto a budeme tu 

musieť doplácať práce navyše alebo teda predražený materiál 

potom z rozpočtu hlavného mesta, čo by bol obrovský problém. 

Ďalej som sa chcel spýtať: Tak ako pri Dúbravsko-

Karloveskej radiály – tam sme tiež schválili napríklad 

dodatok vtedy číslo 2 – tam bolo na nejaké dva milióny, teraz 

je tam nejakých 2,4 milióna – to sú teda tie práce navyše. 

Aby sme sa k takémuto problému nedostali aj tu, lebo vieme, 

že teda, keď to bolo súťažené – to bolo niekedy rok dozadu 

– tie ceny práce, samozrejme, boli niekde úplne inde, aj 

ceny materiálov, samozrejme. Žiaľbohu, tá pandémia to 

navýšila, ale na to sú tieto inflačné doložky. Bežne aj 

železnice aj všetky ostatné štátne podniky tie inflačné 

doložky sa snažia, aby v tých zmluvách boli. Tu som 

prekvapený, že to nie je. Že ja by som možno ešte poprosil 

dopracovať a neberte to ale momentálne ako kritiku, ale to 

je informácia. Naozaj tak veľký projekt, ktorý sa má týkať 

naozaj všetkých Bratislavčanov a ja by som poprosil potom 

ešte dorobiť nejakú finančnú analýzu vrátane naozaj 

vyčíslenej spoluúčasti mesta na celkovom projekte. A to by 

som poprosil aj za tú Dúbravsko-Karloveskú radiálu. 

A keď ešte môžem – možno k tým náhradným projektom: Ja 

som trošku prekvapený – neviem, ako ostatní kolegovia – ale 

ja tam gro vidím kvázi nákup – to nie je pre mňa úplne ako 

projekt nákup autobusov, nákup električiek alebo trolejbusov 

– však na to momentálne sú aj súťaže, čo zase kvitujem, že 

aj Dopravný podnik sa uchádza v spolupráci s mestom – to som 

rád, ale na to dnes sú vyčlenené fondy a ja som žiadal aj 

stav rozpracovanosti – pre mňa stav rozpracovanosti je 
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príprava súťažných podkladov, ktorý tam bol teda ten stav – 

pre mňa nie je… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Čo sa stalo? To bola faktická? 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem. Ste vypnutý. Asi to nebola faktická, pán 

Krajčír. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Nie, to boli štyri minúty. Tak… 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, pardon. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 A to bolo predĺžené? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

 Nezaznamenali sme žiadosť o predĺženie času. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

250 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Chcete predĺžiť, nie, pán Krajčír? Takže predĺžte, 

ideme rozprávať ďalej, dobre? Asi. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

 OK. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja už mám iba dve poznámky, nechcem 

to predlžovať. 

V podstate sú tam ešte tie projekty – rekonštrukcie 

tých dep a ja sa obávam – to tiež nie sú projekty, ktoré by 

sa mohli stihnúť do 2023, keďže momentálne sú ešte stále 

prípravy iba projektovej dokumentácie k týmto rekonštrukciám 

tých dep. Takže za mňa tie náhradné projekty – tiež by som 

to poprosil ešte trošku podrobnejšie dopracovať. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Tak zozbierame všetko alebo chceme 

reagovať teraz? Tak poďme reagovať teraz, aby sa to 

nestratilo. Tak, nech sa páči, najprv asi pán riaditeľ 

magistrátu a potom Táňa Kratochvílová. 
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja dám slovo hneď teda k tým odborným veciam. Ja chcem 

len uviesť – asi došlo k nejakému nedorozumeniu. Ja som 

uvádzal materiál, kde som iba konštatoval fakt, že bola 

požiadavka zo strany vás, poslancov, ktorou ste to 

kritizovali, že ten materiál predtým nebol kompletný 

a dobrý. Takže sme ho rozšírili. To nebolo žiadne sťažovanie 

sa, na to máte absolútne legitímne právo byť nespokojní 

s nejakým materiálom. My sme urobili to, čo ste chceli. Takže 

to naozaj bolo iba uvedenie toho faktu, ako to bolo. 

A k tým jednotlivým odborným otázkam – teda otázkam na 

ten obsah poprosím – je tu pani viceprimátorka – je tu aj 

Matej Šebej ako projektový manažér. 

Takže nech sa páči. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak ja skúsim najprv prvá a potom poprosím 

Mateja, lebo nemám úplne všetky odpovede. 

Čo sa týka toho samotného materiálu – áno, bol doplnený. 

My aj teda spolu s Dopravným podnikom vlastne pripravujeme 

aj ďalšie projekty. Súvisí to, samozrejme, aj s tou možnosťou 

financovania z európskych zdrojov, ale aj s tým, že aj 

Dopravný podnik, aj mesto sa musí pripravovať na 

rekonštrukciu alebo výstavbu tej dopravnej infraštruktúry už 

aj kvôli tomu, že je morálne, technicky je zastaralá a tak 

ďalej. V prípade, že napríklad sa nám nepodarí získať 

financie na napríklad tie vozidlové základne, tak aj to, že 
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získame financovanie na projekty – aj to je veľká pomoc pre 

mesto. Čiže vlastne vývoj týchto projektov trvá niekoľko 

rokov a je dobre, keď sme pripravení na to, aby sme – ak 

teda nejaké financie na to budú – tak vedeli tie projekty 

rovno zrealizovať. 

Čo sa týka toho zdraženia materiálov – my sme museli 

postupovať podľa verejného obstarávania a v čase, keď sa 

toto všetko odohralo, tak ešte prebiehalo verejné 

obstarávanie a nebolo možné vstúpiť do toho tým, že by sme 

upravovali vlastne ten projekt v súlade s týmito teda nie 

veľmi priaznivými zmenami. Ale aj na rokovaní s pani 

ministerkou Remišovou – myslím, že aj v liste, ktorý poslal 

pán primátor – bolo toto uvedené a my očakávame, že vlastne 

tento nepriaznivý stav s cenami sa bude nejakým spôsobom 

riešiť nielen v Bratislave, ale generálne na Slovensku – 

a nielen na Slovensku. Tam tá situácia je vážna 

a predpokladáme, že v priebehu realizácie toho projektu 

nejaké riešenie bude musieť prísť. 

Čo sa týka ešte tej koordinácie s Petržalkou City – 

pani poslankyňa, tak tá koordinácia tam niekoľko rokov 

prebieha spoločne so spoločnosťou Metro, ale aj pani hlavná 

architektka bola súčasťou toho, aby tieto dva projekty boli 

zosúladené. My ešte preverujeme – ja som teraz bola pár dní 

teda mimo – ale preverujeme aj tú zmluvnú časť – tú, na ktorú 

ste upozornili. Ale myslím, že aj na tom rokovaní, ktoré sme 

mali spoločne s pánom Karmanom aj s našimi kolegami – tak 

sme si k tej koordinácii povedali viac. To, čo treba ešte 

preveriť, je tá zmluva, že či naozaj Petržalka City nie je 

povinná zo zmluvy začať budovať tú časť, ktorá nie je samotná 

bytová výstavba. 
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No to, čo podľa mojich poznámok ešte nebolo zodpovedané 

pánovi Krajčírovi – to poprosím Mateja Šebeja a to je FIDIC 

červený a tá inflačná doložka. Na to ja teraz neviem 

odpovedať, tak poprosím Mateja. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči. 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

 Ja len v krátkosti dodám, že toto vám budeme musieť dať 

nejakým spôsobom separátne, lebo tak isto neviem reagovať, 

keďže som k tomu prišiel v nejakom momente a všetko, čo by 

som povedal, by nebolo korektné. Takže asi toľko k tomu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

No dobre, ale neviem, či boli zodpovedané všetky otázky. 

Inflačná doložka. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte tam bola… červený FIDIC, Matej, tam bol ešte. 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 
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 Áno, ešte raz poprosím otázku, lebo to som prišiel 

v priebehu. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Krajčír, keby ste zopakovali presne. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

No jedna vec – dúfam, že sa chápeme, lebo začínam byť 

taký nejaký trošku z toho zmätený, že nechápeme základnú 

vec. Sa podpisovala zmluva a ja som sa pýtal, prečo ste 

nedali k tomu – k tej zmluve dodatok inflačnej doložky tak, 

ako to robia bežne aj železnice, aj momentálne „NDS-ka“. 

Presne kvôli tomuto, že narástli ceny materiálov, ceny práce. 

Toto FIDIC, na čo sa odvolávam, však to je v podstate tá 

červená kniha, ktorá to teda odporúča. Však to sú tí 

medzinárodní inžinieri, ja verím, že teda… 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

(Poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária - magistrát.  

Takto: Akýkoľvek dodatok môžem podpisovať až v tom 

momente, keď mám uzavretú zmluvu. Uzavretú zmluvu mám, teraz 

odovzdám stavenisko a následne sa môžem baviť o nejakých 

dodatkoch. Takže ak dovolíte, všetko má nejakú následnosť 

a ak my na meste ideme s tým, že chceme uzatvárať dodatok – 
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inflačnú doložku – tak ho uzavriem. Takže aktuálne sme žiadny 

dodatok ešte neuzatvárali. To je aktuálny stav. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Roman Čajka, chcete doplniť niečo? 

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania 

K tomuto nemám. Potom k tým náhradným projektom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Skúsme tie náhradné projekty. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mikrofón… Roman, mikrofón. 

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania 

Tie materiály, ktoré boli aj uvedené ako náhradné, boli 

v spolupráci s Dopravným podnikom veľmi starostlivo prejdené 

a veľmi starostlivo vybraté tie, ktoré sú potenciálne 

zrealizovateľné s nejakým minimálnym rizikom, ktoré ak sa 

rozhodneme, že ich treba realizovať, tak to riziko budeme sa 

snažiť eliminovať. S tým, že my sme si, samozrejme, vedomí 

aj tých lehôt, ktoré trvá to verejné obstarávanie, následne 
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realizácia. Ale treba si uvedomiť, prosím, aj to, že toto sú 

náhradné projekty, ktoré by mali slúžiť len na dofinancovanie 

tej časti alebo vo výške tých financií, ktoré nebudú 

z nosného systému MHD z Petržalky zafinancované v roku 2023, 

ak sa bude teda fázovať. To znamená, že tam sa nebavíme 

o výške o stovkách miliónov, ale o výške v desiatkach 

miliónov, čiže toto je, prosím, len zoznam projektov, ktoré 

sú reálne možné zrealizovať. Neznamená, to, že sa budú 

realizovať všetky alebo že sa nebude realizovať žiadny. 

Z týchto projektov sa dá vybrať, ktoré sú v štádiu 

pripravenosti na tú realizáciu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Poďme ďalej. Pani Pätoprstá. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, ja si veľmi vážim pani Kratochvílovú ako 

dopravnú inžinierku, ale mňa zaujíma urbanizmus a verejné 

priestory tohto územia, ktoré budú ovplyvňovať život 

Petržalčanov. Naozaj, ja by som chcela, aby ste sa – možno 

vy osobne – nejakým spôsobom začali zaujímať o toto – 

o urbanizáciu tohto priestoru, pretože tu môže vzniknúť buď 

veľmi zaujímavý a pekný verejný priestor, alebo veľmi 

tragický a už nezveľaditeľný zlý verejný priestor. 

Ja budem na vás apelovať, aby ste si urobil stretnutie 

s petržalskými poslancami – myslím vy osobne. Ja si naozaj 

vážim pani Kratochvílovú ako dopravnú inžinierku, ale ja 

potrebujem, aby ste sa na to pozrel ako vy – váš názor si 
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vážim – ako architekta – a nemôžeme to nechať naozaj len 

tak. 

Tuto hrozí, že sa začne realizácia výstavby… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

To bola asi faktická. 

Áno, pán Krajčír. Zodpoviem na to. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Tak ja budem teda musieť veľmi 

v rýchlosti. Ja si nepamätám teda mená kolegov, ktorí 

odpovedali, tak ospravedlňujem sa. Ale prepáčte, ak dovolím… 

No nedovolím úplne, lebo naozaj my tu musíme strážiť trošku 

ten rozpočet. My sa nechceme dostať do toho, že bez tej 

inflačnej doložky tu budú navýšené ceny, ktoré nám, 

samozrejme, Európska únia nepreplatí. A kto to potom bude 

platiť? To budeme platiť my z rozpočtu, z peňazí daňových 

poplatníkov. Toto ja na to upozorňujem. Ja by som bol rád, 

ja poprosím aj pána primátora, aby sme sa k tomu stretli, ja 

mu to vysvetlím, pobavíme sa o tom, aj ako to je u nás na 

železniciach a ja podávam pomocnú ruku, že poďme sa o tom 

nejako baviť. Ja na to upozorňujem. A som nerád, že teda je 

tu nejaký pocit, ako keby ja som tu bol nejaký kritik. Ale 

naozaj myslím, si, že všetci sa chceme tomuto vyhnúť. 
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A na druhej strane, čo sa týka tých projektov: 

Ospravedlňujem sa, tiež som zabudol meno pána, ktorý na to 

odpovedal. Však ja som vám povedal… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Jasné. Pán poslanec, jasné. 

Poďme tieto všetky otázky zodpovedať. Myslím, že sú to 

správne otázky a neviem ešte, čo k tomu dodať. Asi ste 

mysleli, že čo sa týka tých projektov: Musíme vedieť, ako to 

vlastne vyzerá. Že ktoré sú to konkrétne projekty, ale to 

vieme my dneska. Dobre, overíme si tieto informácie. Môžeme 

si v kľude tieto témy predložiť ešte aj na budúcom 

zastupiteľstve alebo v kľude – alebo môžeme sa o tom baviť 

ďalej a poprosím kolegov, aby vedeli úplne konkrétne 

odpovedať na tieto otázky, ktoré dal pán poslanec Krajčír, 

dobre? 

Poďme to dobehnúť. Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem, ja mám takú jednu otázku, ktorá sa týka 

procedúry. Ešte prednedávnom, keď uplynula či už faktická 

alebo rečnícky príspevok, tak proste došiel pípajúci tón 

a človek vedel, že má posledných pár sekúnd na dobeh. A teraz 

mám ale problém, že rozprávam a v strede vety zrazu mňa 

odpojí a ja neviem a ja kľudne poviem ešte dve vety a je to 

veľmi nepríjemné. Ako veľmi zle sa potom sústredí na to, čo 

človek hovorí. Nedá sa to nejako nastaviť? Proste nech sme 
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varovaní proste nejakým tónom tri-štyri-päť sekúnd predtým, 

než nám vypnú mikrofón. Stáva sa to teraz úplne že… Veľmi 

ťažko sa sústredí potom na to, čo človek hovorí. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že čo – čo je chcené? 

Aby to zaznelo? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Ja môžem k tomu. Takto – čo sa týka toho zvuku: 

technicky do ZOOM-u – myslím – že ho nevieme aktuálne dať. 

Ale – ak sa nemýlim, opravte ma, ak náhodou áno – tak čas, 

ktorý máte vyhradený, by ste mali vidieť. Teda vy vidíte, 

ako vám čas plynie, hoci tam ten zvuk nie je – to je pravda. 

Čiže na prvú určite viete používať teda aspoň ten 

odratávajúci alebo teda bežiaci čas. Čo sa týka toho zvuku 

– skúsime to nejako vymyslieť, ale tam je trošku väčší 

problém technický. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Je ma počuť? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno. 

PaedDr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

Áno, dobre. Ďakujem za slovo. 

Ja mám jednu krátku otázku a predtým možno dve krátke 

poznámky. Ja si osobne myslím, že tie takzvané náhradné 

projekty je dobré, že s nimi ako keby máme ich niekde 

napísané a nad nimi uvažujeme, ale pevne verím a asi aj 

zodpovední odborní zamestnanci mi potvrdia, že je to naozaj 

len výnimočná situácia, žeby sme ich použili. Ja pevne verím, 

že ich nebudeme musieť použiť a že sa ten termín stihne a tie 

financie sa vyčerpajú na ten projekt, kam majú ísť. 

A nebudeme musieť hľadať náhradné projekty. Dobre, myslime 

na ne, ale ja pevne verím, že ich nebudeme musieť použiť. To 

je prvá poznámka. 

Druhá poznámka je tá inflačná doložka. Ja si osobne 

myslím, že – kto má motiváciu naháňať tú inflačnú doložku – 

nie je mesto, ale je ten zhotoviteľ. Pretože jemu hrozí to, 

že za tie peniaze, za ktoré to sľúbil, že to postaví, tak to 

nebude vedieť postaviť, pretože sa budú meniť ceny. Čiže ja 

verím, že ten príde klopať. Ja som mal opačnú obavu. Ja som 

mal obavu takú, že ani ten víťaz tej súťaže a už som vám to 

myslím hovoril, pán primátor, nebude ani ochotný podpísať tú 

zmluvu, čo by bol veľký škrt cez rozpočet. Pretože tak išli 

hore ceny materiálov, že on si povie, že za to, čo som to 

súťažil pred pár mesiacmi, to už neviem urobiť – odstúpi od 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

261 

 

toho, a tým pádom máme problém a už sa dostávame do časového 

predĺženia. 

Čiže podľa mojich informácií: Zmluva je podpísaná, čo 

je veľmi dobrá správa. Ja by som potreboval úplne krátku 

aktualizáciu toho materiálu, pretože ja iné informácie ako 

ten materiál nemám. Ten materiál ešte hovorí o tom, že bude 

podpísaná zmluva a do pätnástich dní sa potom odovzdáva 

stavenisko. Keďže zmluva už bola podpísaná, tak sa chcem 

spýtať na akú takú veľmi jednoducho aktualizáciu – či už je 

odovzdané stavenisko tomu zhotoviteľovi. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán Krajčír chce reagovať s faktickou. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Že keď sa to súťažilo za…, pán Kríž, vy tvrdíte, že keď 

sa to súťažilo teda za nejaké ceny, ktoré samozrejme 

nekorešpondujú dnes, lebo sa navyšovali, tak hovoríte že 

teda to je v poriadku a je to problém zhotoviteľa. No aby 

sme nedopadli buď jak pri Dúbravsko-Karloveskej radiále – 

kde sme teda museli doplácať a ešte sme to teda však 

samozrejme aj v zastupiteľstve schvaľovali, čo je 

samozrejmé. Ale to nie je vina ani primátora, ani mesta, 

hej? To, žiaľbohu, taký je dnes trh. A teraz tu čo budeme 

riskovať? Že teda to rozostavajú, uzavrú to v nejakej fáze 

a potom sa začnú s nami súdiť, lebo im to zrazu nebude 

vychádzať? My teda si nemyslíme, že každý momentálne 

zhotoviteľ je tak férový. Ja mám z tohto trošku obavu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Ja skúsim do toho vniesť akože nejaký pohľad. 

Máme tu šéfa sekcie našich právnických činností Rasťa Šorla. 

Rasťo, si tu? 

Kde je? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Teraz tu bol. 

JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb: 

A už by to malo ísť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno. 

JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb: 

Dobrý deň všetkým. Ja skúsim vniesť možno trocha viac 

svetla do inflačných doložiek a používania inflačných 

doložiek v zmluvných vzťahoch. Či už sú tu bežné zmluvy alebo 

sú to aj FIDIC-ové zmluvy a podľa ktorých ide aj Petržalská 

radiála, nie samozrejme vo všetkom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Rasťo, prepáč, nevidíme ťa vôbec. Ja neviem, kde si ty. 
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JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb: 

A, nie je kamera. Takže, bohužiaľ, ma neuvidíte. Verím, 

že bude stačiť, keď ma budete počuť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, OK. 

JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb: 

Čiže čo sa týka doložiek inflačných v prípade 

Petržalskej radiály, určite ma v budúcnosti doplnia 

kolegovia z verejného obstarávania tak, ako to bolo 

nastavované. Už v dokumentácii bolo jasné z verejného 

obstarávania, že cena má byť finálna a konečná. A neboli 

sprístupnené inflačné doložky, a to práve z toho titulu, aby 

nedošlo k navyšovaniu ceny za dielo, ktoré má byť dodané. 

Inak povedané – ak by sme tam mali inflačnú doložku a vieme, 

že tá inflácia dnes teda je na úrovni predikujú 5 percent 

a viac – dodávateľ by mohol použiť inflačnú doložku a navýšiť 

cenu za dielo. A inak povedané: Mesto nechcelo už navyšovať 

cenu. Súvisí to aj s ďalšími vecami, ako je financovanie 

projektu z európskych zdrojov a tak ďalej. A z tohto titulu 

je cena – cena má byť finálna a konečná. Samozrejme, existujú 

výluky a sú zapracované aj v zmysle napríklad odporúčaní 

FIDIC alebo toho, ako mesto v minulosti – poviem to takto – 

sa poučilo z iných projektov a zmluvu nastavilo tak, aby 

jednoducho bola pre mesto výhodná, ale zároveň aby aj 

zohľadňovali odporúčania červenej knihy FIDIC. Inak povedané 

– inflačné doložky nie sú ako keby povinnou súčasťou zmlúv 
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a mesto v tomto prípade nevidelo dôvod zapracovať inflačné 

doložky. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. 

Roman Čajka chce ešte doplniť? 

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 

Ja by som ešte doplnil to, že v zmysle toho, že tento 

projekt je financovaný z európskych fondov, tak navyšovanie 

ceny počas realizácie – ak teda bola stanovená konečná cena 

– nie je možné. Ten stav, ktorý teraz na Slovensku alebo 

v Európe je vo zvyšovaní tých cien, je riešený centrálne 

Európskou komisiou a tak isto Ministerstvom dopravy, aby sa 

k tomu prijalo také stanovisko a taká možnosť – ak teda tie 

ceny stavebných prác narastú a zhotovitelia nebudú schopní 

tie stavby nejakým spôsobom pri súčasných cenách 

zrealizovať, tak aby bol urobený, nastavený taký systém, aby 

to nespôsobilo problém pri čerpaní eurofondov, aby 

jednoducho tie finančné prostriedky, ak by sme ich následne 

navýšili, boli oprávnené na čerpanie z operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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Dobre.  

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte tam bola otázka na to odovzdanie staveniska – pre 

pána Kríža. Matej… 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

Ja by som reagoval: To prebehlo dnes. Takže to bola 

vec, ktorou sa dneska kolegovia zaoberali. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja nadviažem ešte na Elenu 

Pätoprstú, ktorá otvorila tému – takú vlastne podružnú tému, 

ktorú my vnímame, že priamo a pomerne úzko súvisí aj so 

stavbou električky, a to je Petržalka City. Poprípade to 

môžem otvoriť v bode Rôzne, ale skúsim to aj teraz. 

Mám také dve zásadné otázky, ktoré som položil aj na 

tom stretnutí s pani námestníčkou a s pani hlavnou 

architektkou. Po prvé: Ja ako poslanec mestského 

zastupiteľstva cítim potrebu vyjadriť sa k tomu, ako toto 

územie bude vyzerať. Ale my vlastne takú možnosť – aspoň 

podľa toho, ako si to ja zatiaľ vykladám – vôbec nemáme. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

266 

 

Pretože v nejakom roku 2006, kedy sa podpísala nájomná 

zmluva, tak vznikol nejaký právny vzťah k tomu pozemku 

a následne už ide všetko mimo poslancov. Ja by som vás chcel 

veľmi pekne poprosiť o preskúmanie tohto, pretože to 

pokladám za pomerne nehorázne, aby sme my – ako poslanci – 

sa teraz už len nečinne prizerali na to, ako sa bude tvoriť 

toto územie a nemali sa absolútne žiadnu možnosť vyjadriť 

k tomu, ako bude vyzerať. 

My, keď sme v roku dvetisíc… – to bolo v minulom roku 

sme vlastne schvaľovali tretí dodatok, tak súčasťou toho 

uznesenia bolo, že sa vytvorí pracovná skupina, ktorej 

mimochodom členom som chcel byť, to sa neuskutočnilo. A mal 

sa vytvoriť manuál – teda manuál rozvoja územia Petržalka 

City, ktorý teda vytvorený aj bol, ale opäť my sme sa ako 

poslanci potom už nevyjadrovali ani sme nemali možnosť sa 

vyjadriť k tomu, že čo ten manuál obsahuje. Jednoducho bol 

vypracovaný a teraz sa v jeho zmysle vlastne bude 

postupovať, respektíve je to nejaká dohoda medzi zástupcami 

Petržalka City a zástupcami mesta. Čiže toto pokladám za 

veľmi neštandardné a ja ako poslanec cítim potrebu 

vyjadrovať sa k tomu. Neviem teda, ako vy – ostatní poslanci, 

ale predpokladám, že minimálne poslanci Petržalky sa cítime 

v tomto ukrivdení. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno, pani Pätoprstá. 
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Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja ešte doplním, pán primátor, pre vašu informáciu, že 

tento manuál vypracoval investor. Samozrejme, že aj 

v spolupráci s hlavnou architektkou. On sám o sebe vyzerá 

veľmi zaujímavo, veľmi kvalitne rieši verejné priestory, ale 

vzhľadom na to, že investor rozdelil projekt na etapu 1 až 

6, tak tento manuál sa netýka tej časti, záväzne sa netýka 

tej časti, o ktorú si požiadal súhlas s investičnou 

činnosťou. Čiže k tej časti 1, 2 sa tento manuál vôbec 

neviaže. Čiže keď si pozriete ten manuál podrobnejšie, je 

tam len mapa, kde je jasne vyznačené, na čo sa vzťahuje tento 

manuál. A on sa vzťahuje vlastne na tú poslednú etapu toho 

kultúrno-spoločenského centra podľa zmluvy, ale nie na to, 

za čo máte vlastne dať teraz súhlas s investičnou činnosťou. 

Čiže to je len také upozornenie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno, pán Karman. Ďakujem. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Veľmi krátka poznámka. Súčasťou toho manuálu je 

fázovanie projektu. Ja chápem, že toto je predstava investora 

a jeho návrh, ako si prestavuje tie fázy, ale tieto fázy sa 

objavili ako súčasť toho manuálu a ten manuál je z dielne 

magistrátu. Z dielne útvaru hlavnej architektky. To 

považujem za ďalšiu nehoráznosť, že my vlastne súhlasíme 

s tým fázovaním. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, poďme to trošku dať do kontextu, lebo mám pocit, 

že trochu nám to ako keby lieta vo vzduchu. 

Po prvé: vy dobre viete a všetci vedia, že vlastne ide 

o pozemok, kde bola uzavretá v roku 2002 zmluva na 50 rokov 

a my sme schválili – to znamená, že tam je nejaká zmluva, 

ktorú chcel vypovedať aj Ftáčnik, aj Nesrovnal, aj my sme ju 

skúmali a je relatívne dosť nevypovedateľná v tomto prípade. 

A tretí dodatok, ktorý sa podpisoval, redukuje niektoré 

ukazovatele a výsledkom toho dodatku je redukcia zástavby 

v danom území o 30 percent a nárast plôch zelene o 47, to 

znamená, že to je relatívne ako keby nejaká vec, ktorú 

priniesol tento dodatok a nemyslím si, že je to zlé. A tak 

isto je tu spracovaný ten manuál presne na to, aby sme 

vedeli, ako to všetko má vyzerať, ako to je. A bol to 

spracovaný – bol dozorovaný hlavnou architektkou a jej 

útvarom. To znamená, že aby som vás ukľudnil – ja sa ešte 

raz na to pozriem, no my sme to skúmali už kvôli tomu, že 

sme chceli vedieť, čo sa s tým deje. Je tam teraz petícia na 

stole, ktorá hovorí o nejakej stavebnej uzávere a k tomu 

všetkému. A pozrieme sa na to ešte raz, ale chcem vám 

povedať, že je tam – myslím si, že magistrát urobil maximu 

pre to, aby sme v rámci nejakých právnych rámcov dokázali 

udržať tú výstavbu v tom území nejak na uzde alebo 

v poriadku. Hej? Ja môžem navrhnúť, že ešte zvoláme k tomu 

nejakú akože tú skupinu, ktorú neviem, prečo sa nezvolala, 

keď bola sľúbená. Táňa… 
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Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poviem, poviem… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

…povedz k tomu, nech sa páči. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som len chcela povedať, že tá skupina pracovná mala 

za úlohu tú koordináciu tých stavieb. My sme tam ešte dávali 

vlastne tie ďalšie objekty, a to sú tie chodníky – tie 

napojenia na električkové zastávky budúce plus premostenie 

Chorvátskeho ramena – to bola aj architektonická súťaž. 

Čo sa týka samotnej výstavby: To ide akoby tým iným 

procesom, ale ja som ešte chcela povedať pánovi Karmanovi aj 

pani Pätoprstej, že máme stretnutie s petičiarmi – myslím na 

budúci týždeň. Ja som to kvôli mojej chorobe odložila, takže 

vás prizveme aj na to stretnutie so zástupcami tej petície. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. A dobre, že do toho búšite, samozrejme, 

treba do toho búchať akože maximálne, aby sme… aby nám niečo 

neušlo. 
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Odovzdávam slovo návrhovej… 

Pani Konrad, nech sa páči ešte. 

Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta: 

Ja len dovolím si naozaj krátku poznámku, čo ste vy 

začali pán primátor, že vlastne bola to v prvom rade vôľa 

toho zmluvného partnera, ktorý do toho kvázi manuálu nemusel 

ísť… Tak zle bola tá zmluva voči našim záujmom ako hlavného 

mesta postavená. A že tú zmluvu pripomienkovali vlastne 

relevantné magistrátne oddelenia. Išlo vyslovene o to, aby 

sme vedeli potom postupne – a preto tam bol aj ten postup, 

a ten si zvolil naozaj investor, na to sme my nemali vplyv 

– to, čo pán Karman povedal – aby vlastne my sme mali nejakú 

právnu istotu, že on bude podávať tento zámer v nejakých 

častiach, ktoré my potom budeme na základe toho manuálu 

verejných priestorov posudzovať. Zatiaľ toľko, ale veľmi 

rada, keď bude treba, tak sa pridám. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poprosím pripojiť aj pani hlavnú architektku. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Ďakujem za 

upresnenie. 

Návrhová komisia, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Áno, budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave prípravy 

projektu Nová električková trať v Petržalke a o náhradných 

projektoch hlavného mesta. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči, prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasoval: 1, 

prítomných: 34.  

(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 1040/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať 

v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor a 

informáciu o náhradných projektoch hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy pre financovanie z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Lenka, poprosím ťa. Lenka, poď, ideš, prosím ťa? 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Áno, musela som si zapnúť mikrofón. 

 

 

BOD 23 MODERNIZÁCIA RIADENIA KRIŽOVATIEK CESTNOU 

DOPRAVNOU SIGNALIZÁCIOU S PREFERENCIOU MHD 

– PETRŽALKA 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Takže prechádzame na bod číslo 23: Modernizácia 

riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou 

s preferenciou MHD – Petržalka. 
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Dávam slovo spracovateľovi materiálu. 

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 

Ešte raz dobrý deň. Predkladáme materiál ohľadom 

podávania projektu financovaného z IROPU – Modernizácia 

riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou 

s preferenciou MHD. 

Tento projekt už raz bol podávaný v minulom roku. Tento 

projekt bol nakoniec kvôli nedostatku finančných 

prostriedkov a neexistencii stavebných povolení až 

stiahnutý. Teraz je pripravený kompletne vrátane stavebných 

povolení a ohlásení drobných stavieb tak, aby mohol byť 

podaný v rámci výzvy IROP, ktorá má ukončenie hodnotiaceho 

kola 6. decembra. Jedným z podkladov podania žiadosti o NFP 

je schválenie financovania mestským zastupiteľstvom. Tam si 

dovolím upozorniť na stav, že vzhľadom na to, že projekt má 

predpokladanú výšku financovania vyššiu ako je limit, ktorý 

umožňuje výzva, bude pravdepodobne nutné vyššie 

spolufinancovanie ako je 5 percent – tak, ako je to uvedené 

v materiáli. Čiže predpokladáme, že – vzhľadom na to, že 

náklady odhadované sú 3 300 000, 3 000 000 je limit, ktorý 

je teda možné podať na IROP. Predpokladáme 

spolufinancovanie, ak bude v tejto výške 3 300 000 – tak 

450 000. V prípade, že teda po verejnom obstarávaní, ktoré 

prebehne, budú tieto náklady znížené, tak samozrejme to 

spolufinancovanie bude zo strany mesta nižšie. Ak sa chceme 

teda uchádzať o podanie tohto projektu, tak musíme 

akceptovať toto navýšenie toho spolufinancovania. 
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka za úvodné slovo. 

Otváram diskusiu. 

Keď sa nikto neprihlásil do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok; potom zabezpečenie realizácie projektu 

a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 450 000 eur. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Spúšťam hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33 poslancov. 
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(Poznámka: proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 0, 

prítomných: 33.)  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou 

signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka 

Uznesenie 1041/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s 

cieľom realizovať projekt „Modernizácia riadenia križovatiek 

cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – 

Petržalka“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 

atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

s kódom výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77“, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a platným programom rozvoja hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu v sume 450 000,00 eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 24 PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH REKONŠTRUKCIÍ NA 

OBJEKTOCH ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A 

CENTIER VOĽNÉHO ČASU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA 

ROK 2021 A PLÁN REKONŠTRUKCIÍ PRE ROK 2022 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť na bod číslo 24: Prehľad zrealizovaných 

rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a 

centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 

mesta za rok 2021 a zároveň plán rekonštrukcií pre rok 2022. 

Prosím spracovateľa materiálu o úvodné slovo. 

Zuzana Stanová, kancelária námestníčky Lenky Antalovej 

Plavuchovej: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, ambíciou materiálu, ktorý sme predložili, je 

poskytnúť mestskému zastupiteľstvu informáciu a prehľad 

o stave plnenia agendy znižovania modernizačného dlhu 

centier voľného času a základných umeleckých škôl. Je 
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súčasne odpočtom práce našej pracovnej skupiny. Oproti 

minulému roku, kedy bol materiál, ktorý ste vzali na vedomie 

– teda pozostával z jedného materiálu – je tento rok materiál 

dvojzložkový. Zamerali sme sa na to, aby sme jednak rozdelili 

realizované investície a prebiehajúce investície 

teritoriálne – podľa možnosti podľa mestských častí, aby ste 

si tam našli prehľadný odpočet, čo sa v ktorej mestskej 

časti, kde takéto zariadenie máme, robí. Takisto teda prehľad 

– odpočet, ako som spomínala. 

A takisto sme chceli poskytnúť prehľad našej – ako by 

som to povedala – grantovej aktivity. To znamená prehľad 

toho – nielen, aké investície žiadame a snažíme sa 

implementovať, ale aj koľko zdrojov vieme zohnať my – ako 

útvar – do mestského rozpočtu na realizáciu týchto aktivít. 

Takisto je teda prílohou materiálu tento rok samostatná 

prezentácia s fotografiami pred a po, ktorá – pevne dúfam – 

poskytne systémový prehľad o tom, ako plníme túto agendu. 

Ak si môžem dovoliť také zhodnotenie za nás: Dovoľujeme 

si vysloviť názor, že sme dosiahli pomerne vysokú úroveň 

plnenia plánu, ktorý ste vzali na vedomie v októbri minulého 

roku. Menšiu časť úloh, ktorú sa nepodarilo zrealizovať 

v termíne, ktorý tam bol určený, najmä z dôvodov na strane 

verejného obstarávania a dodávateľských vzťahov, ktoré boli 

spomenuté v bode Zmena rozpočtu – ako som si ho mala možnosť 

vypočuť – sa realizuje v tomto období. 

Pre plnenie tejto agendy v tomto roku bolo 

charakteristické okrem spomenutých problémov pri verejnom 

obstarávaní a realizácii rámcových zmlúv s partnermi, ktorí 
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majú tieto rekonštrukcie v rámci rámcových zmlúv vykonávať, 

tak isto do istej miery chýbajúce personálne kapacity. 

Napriek tomu sme sa snažili a kontinuálne sme sa s týmito 

problémami vysporiadavali – výsledok máte v spomenutej 

prezentácii. 

Ešte by som spomenula záverom, že pokiaľ sa jedná 

o prípadné neplnenie alebo teda kvalitu plnenia – čerpanie 

kapitálových výdavkov pre rok 2022 – tak tam je problém veľmi 

málo pravdepodobné očakávať vzhľadom na to, že dve hlavné 

investície, na ktoré sa tento plán vzťahuje, alebo na ktoré 

sa viažu tieto kapitálové výdavky: buď sú to stavby, ktoré 

sa už realizujú – napríklad Exnárova, Uránová; alebo majú 

uzavreté verejné obstarávanie, alebo uzavretú zmluvu 

s dodávateľom alebo tesne pred ňou. 

Takže pevne verím, že tento materiál poskytne 

dostatočný prehľad o plnení tejto agendy a ďakujem veľmi 

pekne za slovo. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, Rasťo Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel využiť príležitosť 

pri tomto bode. 
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Ja som sa posledné týždne a mesiace veľmi ako angažoval 

vo veci rekonštrukcie strechy základnej umeleckej školy na 

Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi. Ja som tam v rade 

školy. Tak to, čo som tam v podstate videl počas rokovania 

rady školy, tak to bolo akože naozaj veľmi nepríjemné – 

podložené kýble na vodu, ktorá zateká do koncertnej sály. Je 

to v podstate problém, ktorý je tam možno od jari. A mňa 

najviac mrzí, že vlastne to nie je ani problém peňazí, nie 

je to problém v podstate ani možností, je to len problém 

toho, že nejakým spôsobom sa dá dokopy tá komunikácia medzi 

ZUŠ-kou, magistrátom, firmami, obstarávaním a podobne. 

Ja sa chcem len spýtať: Mám už nejaké čiastkové 

informácie, že údajne to malo byť nejak teraz k 15. 11. 

hotové – aspoň ten najvážnejší problém – a ten druhý až na 

jar. Prosím vás pekne, majte nejakým spôsobom toto naozaj 

niekde v tých prvých prioritách, lebo to je naozaj že 

havária. Tam naozaj že zateká. Tí rodičia sa na nás pozerajú 

ako na nekompetentných ľudí, ktorí nevedia odstrániť 

v podstate problém so zatekaním na jednej streche. A chcem 

sa teraz spýtať, že či sú tam už robené nejaké ďalšie kroky. 

Vďaka. 

Zuzana Stanová, kancelária námestníčky Lenky Antalovej 

Plavuchovej: 

Ako som reagovala vlastne na podnet, ktorý bol posunutý 

pani námestníčke – myslím pred mesiacom, tak sme na to 

vlastne pomerne vyčerpávajúco odpovedali. Od tohto stavu – 

pokiaľ mi je známe – sa ten stav, tá situácia ešte… Aby som 

teda uviedla všetkých prítomných poslancov a poslankyne do 

kontextu: Na danom mieste zlyhal rámcový dodávateľ, 
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respektíve obidvaja rámcoví dodávatelia a s tým súvisiace 

problémy, ktoré sme zažili, ktoré sme tento rok absolvovali 

ako viaceré útvary pri plnení viacerých agend. Vzhľadom 

na to, že tam prebieha reklamačné konanie, potrebovali sme 

situáciu riešiť iným spôsobom. Momentálna situácia je taká, 

že ako som vám avizovala, že budeme musieť vzhľadom na 

vyčerpanú rámcovú zmluvu obstarať tieto práce, bohužiaľ, tak 

sa nám podarilo v rámci havarijnej služby asi polovicu týchto 

prác – keď to mám takto vážiť – vysporiadať prostredníctvom 

zmluvy na havarijnú službu. Čiže toto by tam už malo byť 

urobené. Môžem sa informovať hneď po tomto bode od pani 

(poznámka: nezrozumiteľné meno), ktorá to má zverené, aký je 

presný stav k dnešnému dňu. Ale pokiaľ viem, tak už pred 

dvomi týždňami tam vlastne firma, ktorá vykonáva havarijnú 

službu, nastúpila. A čiže platí, že tým pádom nemusíme všetko 

verejne obstarávať samostatným obstarávaním, ale časť sa 

podarí alebo podarilo vyriešiť v rámci havarijnej služby 

a ten zvyšok teda je momentálne – pokiaľ viem – bude 

vyhlásená súťaž alebo tesne pred vyhlásením. Čiže nevidela 

by som to na jar, skôr by som povedala, že máme ambíciu 

stihnúť to ešte v tomto roku kompletne. Ale bohužiaľ, 

doplatili sme jednak na vyčerpanú rámcovú zmluvu a jednak na 

iného dodávateľa, ktorého magistrát mal, ktorý jednoducho, 

bohužiaľ, nenaplnil očakávanie – keď tak poviem. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Veľká vďaka. Ďakujem. Budem s pani (poznámka: 

nezrozumiteľné meno) v kontakte. Vy to komunikujete veľmi 

dobre aj mejlom, ďakujem veľmi pekne. 
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Zuzana Stanová, kancelária námestníčky Lenky Antalovej 

Plavuchovej: 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Káčer, nech sa páči. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ale však tu hovoríme o tom, že 

reklamujeme služby. Tak prečo hovoríme zároveň o havárii. 

Veď to je reklamácia nejakého dodania. Na to snáď nebudeme 

využívať havarijnú službu. Ja sa ospravedlňujem, ak ste to 

už predtým hovorili, opakujem sa v niečom, čo bolo povedané. 

Ale veď to má zrealizovať dodávateľ. Ja si pamätám, že 

s touto rekonštrukciou a výstavbou je problém vôbec od 

odovzdania daného objektu – sa riešia stále nejaké 

reklamácie, prasknuté steny, nedorobky, a to už je – 

nepreháňam – dobré dva roky. 

Zuzana Stanová, kancelária námestníčky Lenky Antalovej 

Plavuchovej: 

Ak môžem reagovať, túto činnosť sme začínali vyvíjať 

teda pod vaším vedením. A takže si to, samozrejme, veľmi 

dobre pamätám. A tie reklamácie, ktoré tam boli ako prvé 

realizované, boli realizovanú úplne iným, samozrejme 

samostatne vysúťaženým subjektom, ktorý je nezávislý od 

tých, ktorí tam pôsobili tento rok. Tie subjekty, ktoré tam 

tento rok pôsobili, sú tie, ktoré nám vygenerovalo verejné 
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obstarávanie ako rámcoví dodávatelia. Samozrejme, reklamácia 

– by som to rozdelila: To, čo vysúťažený alebo teda rámcový 

dodávateľ vykonal nesprávne, to sa rieši ako reklamácia a za 

to magistrát, samozrejme, platiť nebude. To, čo však sa 

ukázalo ďalším skúmaním, je to, že tento rámcový dodávateľ 

nedobre odhadol situáciu, čo sa týka náročnosti 

a skonštatoval teda – podľa jeho názoru – že je potrebné 

vykonať práce naviac, ktoré už by bolo potrebné – a teda 

nielen práce naviac na tej istej časti – ale že je potrebné 

vymeniť väčšie časti akoby tej strechy a vykonať hlbšie 

zásahy, ktoré už finančne kryté neboli. 

V danej situácii už ale rámcová zmluva s magistrátom 

bola vyčerpaná, to znamená – by som to rozdelila: To, čo 

spadá pod reklamáciu, sa vykoná alebo vykonalo v rámci 

reklamácie, za to magistrát nebude nič doplácať. Práce, ktoré 

sa ukázalo, že je potrebné vykonať naviac, sú predmetom 

verejného obstarávania. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Grendel. Nech sa páči. 

Mgr. Gábor Grendel, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcel využiť tento priestor, aby som 

sa poďakoval pani Stanovej a jej kolegom za mimoriadne 

aktívny prístup pri problematike rekonštrukcie základnej 

umeleckej školy na Panenskej ulici. A o tom, že tomu venujú 
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nielen čas alebo teda že nejde len o kvantitu toho času, ale 

aj kvalitu tej práce svedčí fakt, že sa mestu podarilo získať 

vyše šestotisícovú dotáciu z Ministerstva kultúry, čo by 

nebolo možné, keby podklady, ktorými sa mesto uchádzalo 

o túto dotáciu, neboli na dostatočnej úrovni. Takže ďakujem 

veľmi pekne. A ďakujem aj mestu za to, že tento projekt 

podporuje. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Aufrichtová s diskusným príspevkom. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Tiež by som chcela vyjadriť Zuzane Stanovej podporu 

v tom, že vie uchopiť správne problém, teda témy, ktoré 

v Starom Meste sú. Ako staromestská poslankyňa mám obrovskú 

radosť, že sa posúva teda aj Ruppeld tam, aj že sa 

realizovala fasáda na Štefánikovej ulici. 

A čo by som chcela ale povedať: Oslovila nás riaditeľka 

základnej umeleckej školy s tým, že potrebuje vyriešiť nájom 

alebo teda ten priestor alebo prevádzku základnej umeleckej 

školy počas tej rekonštrukcie. A vieme tam byť – tiež možno 

celkom zaujímavé riešenie sa črtá, takže by som chcela potom 

poprosiť Zuzanu, nech sa v tej veci skontaktujeme. A že či 

mesto by to nevedelo vyriešiť v rámci Starého Mesta a nie 

tých, čo sú zvyknutí chodiť do základnej umeleckej školy 

vlastne na nejaký – myslím, že tam bola ponúknutá nejaká 
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okrajová mestská časť… v nejakej okrajovej mestskej časti – 

nehnuteľnosť, kde by mohli akože počas toho medziobdobia 

byť. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem aj ja.  

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Chcem veľmi oceniť materiál a jeho prípravu, to je 

všetko. Veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Zatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo po A) berie na vedomie prehľad zrealizovaných 

rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a 

centier za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022; a po 

B) žiada magistru Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora: 

1. zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií 
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v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 a predložiť každoročne 

do 31. marca aktuálneho roka za uplynulý kalendárny rok 

informáciu o stave rekonštrukcií základných umeleckých škôl 

a centier voľného času v termíne do 31. 3. 2023. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžete spustiť hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 34 z 34.  

(Poznámka: Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 0, 

prítomných: 34.) 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

 Ja som ZA, som sa neodhlasovala. Môžete dať do záznamu? 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Áno. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  
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Neviem, lebo mne to už tiež zmizlo a ja som sa na 

poslednú chvíľu stihla prihlásiť. Takže tiež som bola ZA. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V poriadku. Zaevidujeme. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných 

umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 

rok 2021 a plán rekonštrukcií na rok 2022 

Uznesenie 1042/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných 

umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 

rok 2021 a plán rekonštrukcií na rok 2022. 

B. žiada 
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Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií v rámci 

návrhu rozpočtu na rok 2022, predložiť každoročne do 31. 

marca aktuálneho roka za uplynulý kalendárny rok informáciu 

o stave rekonštrukcií základných umeleckých škôl a centier 

voľného času Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

T: 31. 03. 2023 

koniec poznámky) 

 

BOD 26 NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCOV ZA ZRIAĎOVATEĽA 

DO RÁD ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame na bod číslo 26, čo je Návrh na 

delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Bratislavy. 

Poprosím spracovateľa materiálu. 

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu 

a mládeže: 

Ďakujem pekne, pani námestníčka, za úvodné slovo. 
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Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento 

materiál predkladáme v súlade s naplnením zákona 596 z roku 

2003 o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. A je 

to z dôvodu ukončenia funkčného obdobia rád škôl pri 

desiatich základných umeleckých školách, ktoré sú v našej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. A z tohto dôvodu tu vlastne 

delegujeme týmto materiálom kandidátov za zástupcov nás ako 

zriaďovateľa do týchto rád škôl pre nasledujúce funkčné 

obdobie. 

Ďalej materiál predkladáme aj z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru pána Valoviča na magistráte a vlastne tu 

nominujeme ďalšieho jeho zástupcu do súčasne platnej rady 

školy. 

A ďalej v materiáli je návrh uznesenia na zrušenie 

uznesenia číslo 462 z roku 2020, ktorého zámerom bolo 

deklarovať zloženie rady školy pri Základnej umeleckej škole 

Panenská pre jej nové funkčné obdobie, pričom k tomuto aktu 

v konečnom dôsledku neprišlo, a to z dôvodu, že v tomto čase 

boli vládou prijaté pandemické opatrenia, na základe ktorých 

nebolo možné uskutočniť na tejto základnej umeleckej škole 

voľby spomedzi zástupcov pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov a rodičov. Z uvedeného dôvodu sa postupovalo až 

do tohto času v súlade s paragrafom 38 b a zákona číslo 

596/2003 o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vďaka. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Zatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

No návrh tohto uznesenia je taký rozsiahly, takže ale 

nebudem to čítať celé, ale v podstate: Mestské 

zastupiteľstvo po A) zrušuje uznesenie mestského 

zastupiteľstva číslo 462/2020; po B) odvoláva PaedDr. 

Mariána Valoviča, bývalého zamestnanca magistrátu z rady 

školy ZUŠ Istrijská; po C) berie na vedomie zánik členstva 

v radách škôl tak, ako to máte vymenované vo všetkých aj 

s menami a po D) deleguje do rád škôl tak, ako to je 

v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžete spustiť hlasovanie. 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 33 ZA z 34 

prítomných.  

(Poznámka: Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 1, 

prítomných: 34) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

Uznesenie 1043/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 462/2020 zo dňa 28. mája 2020. 

B. odvoláva 

PaedDr. Mariána Valoviča, bývalého zamestnanca Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, z rady školy 

pri Základnej umeleckej škole Istrijská, Bratislava. 

C. berie na vedomie 

zánik členstva 

1. v rade školy pri Základnej umeleckej škole Júliusa 

Kowalského v Bratislave PhDr. Jane Poláčikovej, Mgr. Eme 

Tesarčíkovej, Mgr. arch. Miroslavovi Vrábelovi a Mgr. 

Františkovi Torokovi z dôvodu skončenia funkčného obdobia 

tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 
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2. v rade školy pri Základnej umeleckej škole Miloša 

Ruppeldta na Panenskej uici v Bratislave Mgr. Gáborovi 

Grendelovi, PhDr. Žofii Halmovej, MUDr. Halke Ležovičovej a 

MgA Milene Fejérovej z dôvodu skončenia funkčného obdobia 

tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 

3. v rade školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského 

ulici v Bratislave Ing. Monike Debnárovej z dôvodu skončenia 

funkčného obdobia tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej 

rady školy, 

4. v rade školy pri Základnej umeleckej škole na Exnárovej 

ul. v Bratislave Ing. Martinovi Chrenovi, Ing. Erike 

Pisarčíkovej, JUDr. Matúšovi Méhešovi a Ing. Ľubošovi 

Špirkovi z dôvodu skončenia funkčného obdobia tejto rady 

školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 

5. v rade školy pri Základnej umeleckej škole Ľudovíta 

Rajtera na Sklenárovej ulici v Bratislave Ing. Jurajovi 

Káčerovi, Ing. Erike Pisarčíkovej, Mgr. Michalovi Vicáňovi 

a PhDr. Alžbete Rajterovej z dôvodu skončenia funkčného 

obdobia tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady 

školy, 

6. v rade školy pri Základnej umeleckej škole na Hálkovej 

ul. v Bratislave Ing. Silvii Švecovej, PhD., Ing. Erike 

Pisarčíkovej, Ing. Kataríne Šebejovej, PhD. a Mgr. 

Františkovi Poulovi z dôvodu skončenia funkčného obdobia 

tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 

7. v rade školy pri Základnej umeleckej škole na Vrbenského 

ulici v Bratislave Mgr. Petrovi Pilinskému, Ing. Klaudii 
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Košíkovej, Róbertovi Hammerovi a Mgr. art. Kataríne 

Dibákovej z dôvodu skončenia funkčného obdobia tejto rady 

školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 

8. v rade školy pri Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka 

na Karloveskej ulici v Bratislave Igorovi Polakovičovi, Mgr. 

Jakubovi Bednárikovi, Ing. Petrovi Lenčovi, doc. Danielovi 

Buranovskému, ArtD., z dôvodu skončenia funkčného obdobia 

tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 

9. v rade školy pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa 

na Batkovej ulici v Bratislave Mgr. Zdenke Zaťovičovej, 

PaedDr. Mariánovi Valovičovi, Marošovi Repíkovi a PhDr. 

Helene Suchoňovej z dôvodu skončenia funkčného obdobia tejto 

rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy, 

10. v rade školy pri Základnej umeleckej škole na Daliborovom 

námestí v Bratislave Mgr. Rastislavovi Kunstovi, Mgr. 

Jakubovi Bednárikovi, PhDr. Ľudmile Farkašovskej a Mgr. art. 

Jane Martinčekovej z dôvodu skončenia funkčného obdobia 

tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy. 

D. deleguje 

1. do rady školy pri Základnej umeleckej škole Júliusa 

Kowalského na Laurinskej ulici v Bratislave: 

1.1 PhDr. Janu Poláčikovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 
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1.2 Mgr. Emu Tesarčíkovú, zamestnankyňu oddelenia školstva, 

športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

1.3 Mgr. arch. Miroslava Vrábela, zástupcu za mestskú časť 

Bratislava-Staré Mesto, 

1.4 doc. Jordanu Palovičovú, PhD., zástupkyňu na návrh 

riaditeľa ZUŠ J. Kowalského na Laurinskej ulici v Bratislave, 

2. do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša 

Ruppeldta na Panenskej ulici v Bratislave: 

2.1 Mgr. Gábora Grendela, poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

2.2 PhDr. Žofiu Halmovú, zamestankyňu oddelenia kultúry 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

2.3 MUDr. Halku Ležovičovú, zástupkyňu za mestskú časť 

Bratislava-Staré Mesto, 

2.4 MgA. Milenu Fejérovú, zástupkyňu na základe návrhu 

riaditeľky Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta na 

Panenskej ulici v Bratislave, 

3. do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského 

ulici v Bratislave: 

3.1 Ing. Moniku Debnárovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 
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4. do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Exnárovej 

ulici v Bratislave: 

4.1 Ing. Martina Chrena, poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

4.2 Ing. Eriku Pisarčíkovú, zamestnankyňu oddelenia 

školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

4.3 JUDr. Matúša Méheša, zástupcu mestskej časti Bratislava-

Ružinov, 

4.4 Ing. Ľuboša Špirku, zástupcu na základe návrhu riaditeľky 

Základnej umeleckej školy na Exnárovej ulici v Bratislave, 

5. do rady školy pri Základnej umeleckej škole Ľudovíta 

Rajtera na Sklenárovej ul. v Bratislave: 

5.1 Mgr. Rastislava Kunsta, poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

5.2 Ing. Eriku Pisarčíkovú, zamestnankyňu oddelenia 

školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

5.3 Mgr. Michala Vicáňa, zástupcu za mestskú časť Bratislava-

Ružinov, 

5.4 PhDr. Alžbetu Rajterovú, zástupkyňu na návrh riaditeľky 

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej 

ul. v Bratislave, 
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6. do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Hálkovej 

ulici v Bratislave: 

6.1 Ing. Silviu Švecovú, PhD., poslankyňu mestskej časti 

Bratislava Nové-Mesto, 

6.2 Ing. Eriku Pisarčíkovú, zamestnankyňu oddelenia 

školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

6.3 Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., zástupkyňu za mestskú časť 

Bratislava-Nové Mesto, 

6.4 Mgr. Františka Poula, zástupcu na návrh riaditeľky 

Základnej umeleckej školy na Hálkovej ulici v Bratislave, 

7. do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Vrbenského 

ulici v Bratislave: 

7.1 Mgr. Petra Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

7.2 Jakuba Hrbáňa, zamestnanca oddelenia školstva, športu a 

mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

7.3 Róberta Hammera, zástupcu za mestskú časť Bratislava-

Rača, 

7.4 M. Mus. Miriam Rodriguez Brűllovú, zástupkyňu na návrh 

riaditeľa Základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici v 

Bratislave, 
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8. do rady školy pri Základnej umeleckej škole Jozefa 

Kresánka na Karloveskej ul. v Bratislave: 

8.1 Igora Polakoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

8.2 Mgr. Jakuba Bednárika, zamestnanca oddelenia školstva, 

športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

8.3 Ing. Petra Lenča, zástupcu za mestskú časť Bratislava-

Karlova Ves, 

8.4 doc. Daniela Buranovského, ArtD., zástupcu na návrh 

riaditeľky Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka na 

Karloveskej ulici v Bratislave, 

9. do rady školy pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa 

na Batkovej ulici v Bratislave: 

9.1 Mgr. Zdenku Zaťovičovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

9.2 Mgr. Janu Panákovú, zamestnankyňu oddelenia školstva, 

športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

9.3 Maroša Repíka, zástupcu za mestskú časť Bratislava-

Dúbravka, 
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9.4 PhDr. Helenu Suchoňovú, zástupkyňu na návrh riaditeľky 

Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa na Batkovej ulici 

v Bratislave, 

10. do rady školy pri Základnej umeleckej škole na 

Daliborovom námestí v Bratislave: 

10.1 Mgr. Rastislava Kunsta, poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

10.2 Mgr. Jakuba Bednárika, zamestnanca oddelenia školstva, 

športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

10.3 PhDr. Ľudmilu Farkašovskú, zástupkyňu za mestskú časť 

Bratislava-Petržalka, 

10.4 Mgr. art. Janu Martinčekovú, zástupkyňu na návrh 

riaditeľky Základnej umeleckej školy na Daliborovom námestí, 

11. do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská v 

Bratislave: 

11.1 Mgr. Jozefa Špačeka, zamestnanca oddelenia školstva, 

športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA ZVERENIE DREVENÝCH VIANOČNÝCH STÁNKOV 

DO SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Prechádzame na bod číslo 27, a to je: Návrh na 

zverenie vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej 

organizácie BKIS. 

Prosím predkladateľa materiálu o úvodné slov. 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Dobrý deň. Dovoľte mi predstaviť návrh na zverenie 

drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej 

organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. 

Zverenie drevených vianočných stánkov bude prebiehať 

k 1. 1. 2022 do správy BKIS; a toto sa vykonáva za účelom 

zabezpečenia efektívnejšieho priebehu vianočných trhov 

v Bratislave. Komisia finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva 

odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu zverenie týchto 

drevených vianočných stánkov do správy Bratislavského 

kultúrneho a informačného strediska. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vďaka. Nikto nie je prihlásený do diskusie. Tak rovno 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Poprosím o chvíľku strpenia, lebo v materiáli sa nám 

vyskytlo uznesenie pre mestskú radu, takže chvíľočku 

počkáme. 

Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zverenie drevených 

vianočných stánkov v nasledovných počtoch, rozmeroch, tak – 

ako to máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Spustite hlasovanie, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 34 ZA z 34 

prítomných.  

(Poznámka: Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 0, 

prítomných: 34)  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a 

informačné stredisko 

Uznesenie 1044/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie drevených vianočných stánkov v nasledovnom počte: 

- vianočné stánky vo veľkosti 220 x 220 cm v počte 51 kusov, 

- vianočné stánky z roku 2015 vo veľkosti 320 x 220 cm v 

počte 12 kusov, 

- vianočné stánky z roku 2015 vo veľkosti 320 x 220 cm v 

počte 3 kusy, 

- vianočné stánky z roku 2017 vo veľkosti 320 x 220 cm v 

počte 14 kusov, 

- vianočné stánky kosouhlé vo veľkosti 250 x 219 cm v počte 

24 kusov, 

- jedálenské vianočné pulty z roku 2015 v počte 20 kusov, 
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- jedálenské vianočné pulty z roku 2017 v počte 15 kusov, 

- drevený správcovský domček v počte 1kus 

do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, Bratislava, IČO 

30794544, s cieľom zabezpečiť efektívnejší priebeh 

Vianočných trhov v Bratislave od 01. 01. 2021, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácia 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko prestane 

hnuteľný majetok užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Protokol o zverení hnuteľného majetku bude mestskou 

príspevkovou organizáciou Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA UZATVORENIE KÚPNYCH ZMLÚV NA PREVODY 

VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM V 

MESTSKÝCH ČASTIACH BRATISLAVA-STARÉ MESTO, 

BRATISLAVA-RUŽINOV A BRATISLAVA-RAČA, ZA 

ÚČELOM NÁSLEDNÉHO VYUŽITIA PRE POTREBY 

NÁJOMNÉHO BÝVANIA 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 28, čo je Návrh na uzatvorenie 

kúpnych zmlúv na prevody vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Rača za účelom 

využitia pre potreby nájomného bývania. 

Prosím predkladateľa materiálu. 

Monika Burdová, poverená riadením sekcie nájomného bývania: 

 Dobrý deň prajem, vážení páni poslanci, vážené panie 

poslankyne. Ďakujem pekne za slovo, pani námestníčka. 

 Takže sekcia nájomného bývania na základe uznesenia 871 

z 2021 prijala zmenu v rozpočte, kde došlo k navýšeniu 

kapitálových výdavkov o sumu 1 600 000 eur na nákup teda 

nehnuteľností z voľného trhu. Tieto financie vlastne 

pochádzajú z miestneho poplatku za rozvoj a boli vyčlenené 

pre tri mestské časti: Staré Mesto, Ružinov a Rača. Na 

základe tohto uznesenia bola vyhlásená obchodná verejná 

súťaž dňa 3. novembra 2021, kedy sa vlastne mohli 

prihlasovať rôzne fyzické a právnické osoby a predložiť 

ponuky na jedno- alebo dvojizbové byty. Pre Staré Mesto bola 
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vyčlenená suma 200 000 eur, pre Ružinov 1 000 000 eur a pre 

Raču 400 000 eur. Do tejto obchodnej verejnej súťaže sa nám 

prihlásila teda len jedna realitná kancelária s jednou 

ponukou. A po otvorení teda obálok na základe aj komisie 

zloženej z poslancov Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Ing. 

Tatiana Kratochvílová a Mgr. Rastislav Tešovič sa otvorila 

obálka, ktorá obsahovala jednu ponuku. Išlo o dvojizbový 

byt, ktorý sa nachádzal v katastrálnom území Starého Mesta 

na Pražskej ulici. Celková suma za tento byt je 195 000 eur 

s DPH. Byt je teda po čerstvej rekonštrukcii z leta tohto 

roka a je teda vhodný na okamžité nasťahovanie sa. Predáva 

sa aj spolu so zariadením a celková výmera bytu je 53,18 

metra štvorcového. Jednotková cena bola tak isto splnená na 

základe podmienok a dosahovala sumu 3 666,79 centa na meter 

štvorcový s DPH. Takže táto jediná jedna ponuka splnila 

vlastne všetky podmienky, ktoré boli prijaté v uznesení. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne spracovateľovi a nikto… Aha, OK – do 

diskusie je prihlásená pani poslankyňa Aufrichtová, nech sa 

páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

V podstate reagujem naozaj tak by som povedala, že skoro 

prekvapená, ako je riešenie nájomného bývania tým, že budeme 

kupovať za trhové ceny byty, tak je to strašne smutný 

výsledok a hovoríme teda o jednom byte. Vôbec by som sa 

nečudovala, keby to bol byt, ktorý bol nadobudnutý zo Starého 

Mesta niekedy v deväťdesiatych rokov za 1 000 eur. Ale 
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naozaj myslím, že sme sa s Lenkou Plavuchovou teda rozprávali 

– fakt to treba pochopiť koncepčne. Tie nájomné byty majú 

byť koncentrované, nie že to je jeden bytík niekde. Potom sa 

moríte so správcom a musíte tam chodiť na tie zasadnutia 

domovej správy, a to nie je vôbec riešenie. Ja fakt ani toto 

by som nepodporila. Ak je problém, tak tých 200 000 naozaj 

navrhujem mestu, aby venovalo Seniorcentru, ktoré 

prevádzkuje Staré Mesto za hlavné mesto. 

Nemôže byť povedané zo strany hlavného mesta, že to sme 

si my nevymysleli. Takto sa to nedá komunikovať. Takže ja 

som naozaj – keďže sa tu jedná o Staré Mesto – nevidím dôvod, 

aby sme 200 000 platili za jeden 50-metrový byt. Čo nám to 

vyrieši? Že akože kúpime zrekonštruovaný, zariadený byt? Ja 

tomu nerozumiem. A komu ho teraz pridelíme taký bytík? Lebo 

to teraz akože jednému niekomu, komu vyriešime situáciu, tak 

do neho sme investovali 200 000 z obecných peňazí – 

mestských. Keď kričíme, že máme nedostatok. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za názor. Ja sa skúsim k tomu vyjadriť. 

Samozrejme, tento jeden byt nerieši celkovú potrebu 

nájomných bytov v meste, ale je to jeden zo spôsobov, ako 

prísť k novým nájomným bytom. A je to spôsob, ktorý sme si 

definovali v koncepcii mestskej bytovej politiky, a to nákup 

bytov na voľnom trhu. A práve pokus alebo teda test vyskúšať 

verejnú obchodnú súťaž a odsledovať si, ako zareaguje trh, 
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bol jednou z týchto ciest. A to, že sa do verejnej obchodnej 

súťaže prihlásila práve jedna spoločnosť, ktorá spĺňala 

podmienky, tak samozrejme my nemáme vešteckú guľu a nevieme 

dopredu predvídať, koľko spoločností zareaguje. Bol to 

pilotný projekt, vyskúšali sme to prvýkrát a, samozrejme, 

hlavné mesto má aj ďalšie spôsoby, ktorými plánuje nadobúdať 

vyššie počty nájomných bytov. Dnes som dostala informáciu, 

že bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu 

bytového domu na Muchovom námestí, kde nám pribudne 

103 bytov. Takže toto je len jedna z ďalších ciest, ako prísť 

k novým nájomným bytom. 

Ďakujem pekne. 

A s faktickou sa hlási pán poslanec Kríž, nech sa páči. 

PaedDr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja – aby som šetril časom, som zrušil 

svoje vlastné vystúpenie. Ja chcem len v rámci faktickej 

podporiť to, čo už vlastne bolo povedané. Toto nie je cesta 

a určite koncepčnejšia cesta je určite Muchovo námestie 

a myslím si, že súčasné vedenie už musí v dnešnej dobe 

korigovať to vnútorné nastavenie, s ktorým došlo, že 

doterajšie vedenia nikdy nič neurobili a že boli jednoducho 

leniví alebo neschopní. Ale teraz vidíte sami, a to nechcem 

byť nejaký hnidopich alebo škodoradostný, že jednoducho 

nadobudnúť nejakú ucelenú výstavbu alebo nejaké nájomné 

byty, ktoré by sa dali použiť aj ako náhradné nájomné bývanie 

alebo obyčajné nájomné – vôbec nie je jednoduché. Mesto sa 

bude s týmito problémami potýkať. Ja budem, samozrejme, 

držať palce. Ale nie je to jednoduchá situácia. S podobnými 
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problémami sa potýkali aj minulé vedenia. Nechcem ich teda 

obhajovať, ale toto je pre fakticitu. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Pani starostka Aufrichtová s faktickou. Nech sa 

páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ten argument, že máme to niekde schválené v nejakej 

koncepcii – my máme v koncepcii mesta schválených veľa vecí, 

na ktoré potom sa ukáže, že nemáme dostatok prostriedkov. Ja 

opätovne apelujem – ak tých 200 000 má byť na staromestský 

jeden nájomný byt, tak my máme neriešené kapacity základných 

škôl – to je otázka, ktorá sa týka celého mesta Bratislavy. 

Majú to aj všetky mestské časti. My si ideme prenajímať Staré 

Mesto draho budovu a v inej budove, ktorá môže byť školou, 

prevádzkujeme službu, ktorú nemusíme. A mesto povie, že si 

to nevymyslelo – to naozaj nerobme to. Ale potom sa 

nečudujme, že naozaj tu vznikajú pnutia. Oni vznikajú úplne 

oprávnene. My ideme dať výdavok z našich peňazí na školu a 

v inej budove, v ktorej školu môžeme mať, prevádzkujeme 

niečo, čo má robiť mesto a mesto povie, že nám na to nedá 

ani kompenzáciu za tú budovu. Veď my už nejdeme na mzdy si 

pýtať ani za tie služby, tam sa treba o tých ľudí starať 

dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni. A to by som fakt 

prosila aj všetkých poslancov – toto je nekoncepčný návrh 

jedného bytu. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S riadnym diskusným príspevkom pán poslanec Pilinský. 

Nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som sa teda chcel spýtať – lebo v tom 

názve sú uvedené v mestských častiach Bratislava-Staré 

Mesto, Ružinov a Rača. Hej? A teda v samotnom materiáli sa 

už rozpráva len o jednom byte. Tak pochopil som teda – či by 

ten názov nemal byť nejakým spôsobom upravený. A myslím si, 

že ten ďalší bod, ktorý je ten 28a, že tam teda ideme asi 

nanovo vyhlásiť – alebo teda ideme vyhlásiť ďalšiu verejnú 

obchodnú súťaž práve v tých mestských častiach Ružinov 

a Rača. Len teda sa mi to zdá také zmätočné a tiež sa mi 

teda to zdá ako trošku – nechcem povedať, že mrhanie 

a plytvanie – ale skutočne 200 000 za jeden byt, ktorý 

vyrieši jedného jednotlivca alebo teda problém jednej osoby 

- nezdá sa mi to úplne koncepčné riešenie. Ale teda chápem, 

že máme problém s míňaním kapitálových výdavkov – tak takýto 

nákup nám to nejakým spôsobom pomôže sanovať. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ja len upresním: Ten názov materiálu vychádza 

z uznesenia, ktoré bolo prijaté a ešte v júni a súvisí 
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s rozpočtom a rovnako takto bola pomenovaná verejná obchodná 

súťaž. Čiže – áno, je to zmätočné – ale vychádza to 

z niečoho, čo sme schválili už v minulosti a súvisí to s tým. 

 A nech sa páči, pán poslanec Cmorej. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Som rád, že mesto má možnosť nakupovať 

byty aj z trhu za komerčné ceny a rozumiem aj tomu – takej 

tej obave, ktorá tu zaznela aj pri strane rozpočtu, že už 

všetko bude len rásť a už nikdy nepríde žiadna korekcia, čo 

je možno pravda. Možno to je pri tých bytoch pravda. Ale 

teda veľmi sa mi nepozdáva, že keď trh je skutočne v špičke 

a predá sa čokoľvek, čo sa na ten trh hodí, i to, tak aj 

v takejto situácii mesto nakupuje za naozaj vyšpičkované 

ceny nejaké byty – a teraz sa konkrétne bavíme o jednom. Už 

len to, že tá realitka sa prihlásila – že teda vôbec realitka 

sa prihlásila do takejto súťaže – znamenalo, že ten byt asi 

nevedeli predať komerčným záujemcom. Bežne sa niektoré tie 

byty ani len nedostanú na realitné portály, lebo jednoducho 

majú zoznamy záujemcov už v tých lokalitách, v ktorých hneď 

ponúkajú to, čo majú v ponuke. Takže mám taký pocit v tomto 

prípade, že naozaj ideme kúpiť nehnuteľnosť za toľkú cenu – 

teda za veľmi vyšpičkovanú cenu – za ktorú to nevedeli bežne 

predať a nezdá sa mi, že toto je úplne správny prístup. 

Rozumel by som, že ak pri nejakom ochladení trhu, ktorý môže 

prísť – napríklad keď sa zvýšia úrokové sadzby – a menej 

dostupné hypotéky alebo sa zvýši (poznámka: nepočuteľné 

slová)…  
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Nepočuť vás… 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

…alebo niečo takéto, tak môže prísť k ochladeniu. 

A vtedy, keby mesto nakupovalo za tie komerčné ceny – dúfam, 

že raz poklesnú – tak vtedy by to bolo rozumné. Ale tomuto 

kroku aktuálne naozaj nerozumiem, mám problém s tým. Skôr si 

myslím, že teda keď už chceme mať nájomné byty, čo teda 

všetci chceme (poznámka: nepočuteľné slová)… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi vypadávate. Počuť každé druhé slovo až tretie, 

ktoré poviete. Neviem, že či je to chybou vo vašom mikrofóne… 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Aha… Už druhýkrát to opakovať nebudem, tak dobre. Ja 

som si povedal svoje… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja som rozumela. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A s faktickou pani starostka Aufrichtová. Nech sa páči. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

 Nájomné bývanie by sa malo riešiť koncepčne. Staré Mesto 

prišlo s ponukou k hlavnému mestu, že máme vyše 50-percentný 

podiel na bytovom dome na Šancovej 2. Je to krásny historický 

dom, v ktorom je: byty – cez 50 percent vlastníme my. Teda 

vlastní hlavné mesto v správe Starého Mesta. My vám ponúkame 

kľudne odkúpiť ten podiel 25 percent alebo 50 percent z tej 

ceny trhovej a môže mesto narobiť nájomné byty v tejto 

lokalite. A takýchto vecí možno máme viacej. Ponúkli sme vám 

na Obchodnej, kde bolo možné vytvoriť nájomné byty. Určite 

v takýchto cenách jednotkových za meter sa mesto mohlo za 

tie tri roky dostať nie k jednému, ale možno k piatim, 

desiatim alebo tridsiatim bytom. Preto mi to príde naozaj že 

teraz to je že bod, ktorý vyšiel z nejakej súťaže, kde je 

jedna realitka. Proste nechajme to tak a poďme naozaj to 

nájomné bývanie riešiť. Jeden byt vám nezachráni – toto je 

skôr veľmi negatívna vizitka. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Tešovič s faktickou. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja napriek tomu, že som bol dneska 

pomerne kritický k niektorým bodom, tak tu sa musím vyjadriť 

práve naopak. 

Bol som v komisii, moja taká nejaká prvotná výhrada 

bola úplne rovnaká v tom, že áno, možno to nie je úplne 

praktické spravovať byty, ktoré sú v rôznych 
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nehnuteľnostiach, ale my ich už aj dnes máme v rôznych 

nehnuteľnostiach a nevieme s tým už dneska nič aspoň my 

urobiť. A je to asi rýchlejšie riešenie, ako čakať ďalšie 

dve-tri volebné obdobia. To je jedna vec. 

Druhá vec je, že keď máme čakať alebo máme hľadať 

nejakého odborníka na prasknutie realitnej bubliny, tak 

takých ľudí je veľmi veľa a veľmi sa už popálili. Jednoducho 

ona nie a nie prasknúť a tie byty pôjdu stále hore. 

Investovať tieto peniaze do tohto bytu je – podľa môjho 

názoru – oveľa lepšie, ako ich naliať naspäť do rozpočtu, 

pretože o rok bude ten byt zase o nejakých x percent drahší. 

Takže je to investícia. Tie peniaze sa neprejedia, to ma 

ukľudňuje, ostanú v majetku. A nehovoriac už o tom, že koľko 

platí mesto za reštituentské byty. Vďaka. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou poslankyňa Svoreňová, nech sa páči. 

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja som sa v podstate chcela opýtať na to, že 

ja viem, že sme si schválili aj tento spôsob teda riešenia 

bytov, ale na sociálnej komisii v podstate sa stále potýkame 

s dvoma témami, a to jedna téma, že máme teda kopec bytov, 

ktoré sú v našom majetku alebo teda „kopec“… máme byty, ktoré 

sú v našom majetku a sústavne počúvame, že sú 

neužívaniaschopné, lebo teda nie sú spôsobilé. Že či teda 
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skôr nejde mesto aj do toho, aby sme najskôr opravili ten 

náš bytofond v tých práve nehnuteľnostiach, kde vlastne toho 

majetku máme toľko viac. 

A druhá vec ako – jasné, je to krásne mať ako nájomný 

byt novozrekonštruovaný – len opäť zo sociálnej komisie 

väčšinou počúvam, že teda naši nájomníci, žiaľ, nie vždycky 

ten byt udržia v ideálnom stave. Takže či je zrovna toto 

správna cesta kupovať naozaj takýto že novozrekonštruovaný 

byt, ktorý bude v podstate niekde individuálne a neviem, ako 

často bude mať niekto čas ho kontrolovať, v akom ho 

udržiavajú tí nájomníci stave. Čiže ja by som sa tiež tuto 

priklonila skôr na stranu pani starostky, že poďme skôr do 

toho rekonštruovať proste naše byty. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S faktickou pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja ten byt dokonca poznám, ja som 

v tom byte aj bola. Viem, ktorý je to byt na Pražskej aj 

vzhľadom na tú realitku. Keďže sa tejto téme venujem, ja 

osobne si nemyslím, že budú lacnejšie tie byty. Práve naopak. 

Ani žiadna realitná bublina nespľasne. Tie byty rastú 

medziročne neuveriteľným tempom a táto cena nie je taká zlá 

na tú výmeru a na to, aký ten byt veľký je. A teda že ten 

dvojizbový byt, ktoré sú teda úplne najdrahšie v Bratislave… 

Čiže ja osobne by som túto kúpu určite realizovala a išla 

a hľadala aj ďalšie byty v takejto lokalite.  
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Tá Pražská je problém. Ten byt nie je zase 

zrekonštruovaný nejak luxusne, je zrekonštruovaný úplne 

normálne, jednoducho. Čiže ja si myslím, že to je akurát 

taký byt vhodný na nájomné bývanie a zhodou okolností na 

Pražskej, ktorá lokalita nie je úplne až tak ideálna, ale 

zasa na nájomné bývanie zatiaľ úplne postačuje. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela len ohradiť voči 

tomu, že mesto postupuje nekoncepčne. My sme prijali vo 

februári tohto roku koncepciu mestskej bytovej politiky do 

roku 2030, ktorá úplne presne pomenúva spôsoby, akými mesto 

chce zveľaďovať svoj bytový fond. A nákup bytov na voľnom 

trhu je práve jedným z nich. 

A čo sa týka teda návrhu pani starostky Aufrichtovej 

o odkúpenie alebo teda vyriešenie problému s nájomnými bytmi 

odkúpením podielu na bytovom dome na Šancovej, tak tam je 

problém len ten, že je obsadený. Čiže tam tí nájomníci teraz 

bývajú a všetko sú to nájomníci, ktorí majú pridelenú bytovú 

náhradu. Čiže aj práve pre nich potrebujeme vyriešiť nemalé 

počty – až stovky náhradných nájomných bytov. 

A to, že z tejto súťaže vypadol práve jeden byt, tak 

ukazuje to aj to, v akom stave je náš trh s nehnuteľnosťami 

v Bratislave. Ale samozrejme, to nie je jediná cesta, akými 

mesto nadobúda byty. A myslím si, že financie uložené 

v nehnuteľnostiach sú najlepšia možná cesta. 
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Ale chcel zareagovať ešte pán riaditeľ magistrátu, 

Ctibor Košťál, nech sa páči. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem. Ja som chcel reagovať, ale myslím si, že Lenka 

povedala väčšinu toho, čo som chcel ja povedať. 

Tak iba zopakujem za magistrát, že my sme presne 

postupovali podľa toho, čo sa schválilo v mestskom 

zastupiteľstve – najprv koncepcia a potom ste na to 

vyčleňovali peniaze. A logicky, keď sú vyčlenené peniaze na 

nákup na voľnom trhu a robíme súťaž, tak potom tá cena je 

trhová. A je to, samozrejme, vaše rozhodnutie ako poslancov, 

len chcem povedať, že my sme postupovali podľa toho, čo bolo 

v tom zastupiteľstve schválené. Samozrejme, mohla tá súťaž 

dopadnúť aj ináč, mohlo byť tých bytov viacej, keby bola 

lepšia situácia na trhu. Ale je to spôsob, ktorý sme si – 

respektíve ktorý ste vy schválili. A je to vaše legitímne 

rozhodnutie, ako sa rozhodnete v tomto prípade. Len chcem 

akože reagovať na to, že „nekoncepčne“ – podobne – je to 

naozaj v súlade s tým, čo sme si tu schvaľovali. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte s faktickou pán poslanec Vallo, nech sa páči. 

MUDr. Jakub Vallo, poslanec MsZ: 
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Ja by som iba v krátkosti chcel poukázať veľmi rýchlo 

na tú rozdielnu optiku. Ja ako predseda sociálnej komisie 

vnímam – ja som tým bytom bol nadšený. Tam sa priemerne – 

tam šesť rokov, päť rokov čakajú ľudia v poradovníku. Každý 

jeden byt je pre nás požehnaním – pre našu komisiu. Znižuje 

nám bremeno a ja to vnímam ako prvý krok k nejakému ďalšiemu 

riešeniu. Čiže nevnímam to ako nekoncepčný krok, ale prvý 

krok koncepčného riešenia. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestníčka Kratochvílová s faktickou. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ja len veľmi krátko doplním, že treba si 

predstaviť, že to pomôže nejakým ľuďom. Treba si predstaviť 

tam nejakú rodinu alebo niekoho, kto s tým má problém. Je to 

v súlade s koncepciou a ja si myslím, že je to dobré 

riešenie. Ďakujem. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Tých seniorov tam máme päťdesiat, ktorí nedostávajú… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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S riadnym diskusným príspevkom Lucia Štasselová. Nech 

sa páči. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Keby som trošičku predĺžila sa, 

prosím o predĺženie času. 

Ja vám chcem len teda s radosťou oznámiť, že pred 

mesiacom nám bolo oznámené, že koncepcia nájomného bývania, 

ktorú sme prijali, ja som teda nejaký abstrakt pripravovala 

v angličtine – bola posunutá do top súťaže celosvetovej 

o mestské politiky v oblasti nájomného a dostupného bývania. 

Takže dostali sme sa medzi štyroch kandidátov z celého sveta. 

Podobnú koncepciu uplatňuje Slovinsko, ktoré – za celých 

dvadsaťsedem rokov po zmenách režimov vo východnej Európe – 

sa mu podarilo v celej svojej krajine postaviť sedemtisíc 

bytov. Takže len porovnávajte tie čísla. Čiže tiež to nie sú 

nejaké veľké zázraky a v zásade sa tie koncepcie dokonca aj 

podobajú, hoci sme neboli úplne v kontakte. 

A späť k tým poznámkam, ktoré zazneli: Odmietam nejaké 

rozhodovanie alebo kritérium, že akým obyvateľom prideľujeme 

byty – či sú schopní udržať si ten byt v nejakom stave alebo 

nie sú. Je to na našej strane, aby sme vytvorili nejaké 

nástroje na to – kontrolné nástroje – a myslím, že už aj sa 

na nich tvorí, niektoré už fungujú. Je to len – podotýkam, 

že je to len jedna z ciest v rámci koncepcie, tak ako bolo 

povedané – v tomto ročnom rozpočte boli vyčlenené financie 

na deväť projektov – niektoré sa zamenili, sú tam aj nové 

projekty; na projektovú dokumentáciu a v ďalších rokoch sa 

budú zháňať finančné prostriedky či už z fondu rozvoja 
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nájomného bývania alebo z nejakých komerčných pôžičiek, 

alebo komerčných spoluprác. 

A ja by som teda vás niektorých možno pozvala na 

sociálnu komisiu. My zúfalo potrebujeme takéto väčšie, 

rozmerné byty, pretože nemáme jednoducho – v jednotkách 

ľudia, ktorí čakajú – tých päťsto, tých vyše päťsto ľudí, 

ktorí čakajú na náhradné nájomné byty, tak tí, ktorí sú 

v kategórii na dvoj- a trojizbové, tak tí sú v jednotkách. 

Nám proste aj jeden – každý jeden byt nám pomôže. 

A chcem ešte podotknúť, že ja som na začiatku – keď som 

začala robiť túto prácu – prešla aj byty a objekty, ktoré sú 

zverené Starému Mestu, no tam by sme museli investovať 

milióny. A vôbec sme týmto smerom už ani nepokračovali. Či 

už je to Obchodná a tak isto aj tá Šancová – ten dom je 

v takom stave, že ak by sme aj odkúpili ten podiel, tak by 

nás ďalšie milióny stál na to, aby sme ho rekonštruovali do 

dobrého stavu. Tí obyvatelia za mnou chodili. 

Takže ja len na dokreslenie celej tej situácie. Je to 

jedna zo stratégií. To, že teraz je to na… pred pol rokom, 

pred trištvrte rokom sme kúpili tri byty a jeden ďalší čaká 

na rozhodnutie – na sekundárnom trhu za oveľa menšiu cenu. 

Čiže jeden byt sa nám podarilo teraz vlastne kúpiť za túto 

cenu. A je to pilotný projekt. Bude sa to vyhodnocovať, 

overovať a môžeme to aj zmeniť. Takže toľko za mňa. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 
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S faktickou poznámkou pani poslankyňa Pätoprstá, nech 

sa páči. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja akceptujem diverzifikáciu nákupov bytov alebo 

riešenia. Ale naozaj chcem vedieť odpovedať na ten návrh na 

opravy bytov. Či to niekde nebolo vyčíslené – aj ten návrh 

pani Aufrichtovej, aj ešte kolegyne poslankyne – zabudla som 

meno, ospravedlňujem sa, kto to bol – ktorá tiež hovorila, 

že máme nejaké byty na opravu. Ja by som bola veľmi rada, 

keby nám niekto povedal čísla, aké sú to sumy a aký je to 

počet bytov – koľko to vychádza na jeden byt. Ak by sa 

rekonštruovali, tak dosť dôležitá otázka. 

A ešte moja otázka: Asi verejnosť, ktorá počúva, by 

možno chcela vedieť, že pri tých reštituovaných bytoch – aký 

bude vlastne spôsob výberu tých ľudí a prideľovanie im byty. 

Máte na to nejakú koncepciu alebo nejaký spôsob…  

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem odpovedať. Čo sa týka bytových náhrad, tak máme 

poradovníky na čakateľov, ktorí čakajú na jedno-, dvoj-, 

troj- a štvorizbové byty podľa toho, ako im boli tie náhrady 

bytové v čase pridelené a podľa toho sa postupuje. To 

znamená, že akonáhle nadobudneme prvý voľný byt do náhradného 

nájomného bývania, tak prvý čakateľ, ktorý je v poradovníku 

a spĺňa podmienky na daný byt, tak ho má pridelený. Takto sa 

bude postupovať, až kým nebudú teda uspokojené potreby 

všetkých čakateľov v týchto poradovníkoch, čo teda bude 
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trvať nejaký čas. Ale pracujeme na tom naozaj intenzívne, 

aby sme aj tento problém komplikovaný vyriešili. 

A čo sa týka tých opráv, tak ešte tento rok do konca 

roka by malo byť opravených sedem bytov. A nedá sa úplne 

jednoznačne povedať, že koľko stojí oprava bytu, pretože sa 

to líši byt od bytu. Niekde sú to iba oprava sanity alebo 

nejakých opadaných kachličiek a niekde je to naozaj 

komplexná rekonštrukcia, ktorá môže byť v tisícoch eur. Čiže 

je to od stovák po tisíce eur. Je to naozaj prípad od prípadu. 

A vravím, do konca roka by tam malo byť ešte sedem bytov 

dokončených a v priebehu budúceho roku nejaké ďalšie 

desiatky bytov. Chceli by sme mať v budúcom roku opravené 

všetky byty vo vlastníctve hlavného mesta tak, aby sme ich 

mohli ďalej prideliť. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za odpoveď. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší diskusný príspevok má Igor Polakovič, nech sa 

páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem povedať, že tiež mi 

prišlo, že je to pomerne veľa peňazí. Na druhej strane, ak 

sa na to pozrieme z pohľadu investície, tak investujeme do 

niečoho, čo hodnotu nestratí. Teda samozrejme sa môžeme hrať 
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na expertov realitných a myslím si, že proste tieto peniaze 

sú väčšinou – sú momentálne asi najlepšie investované – 

presun peňazí do nehnuteľností. 

A druhá ako keby výhoda tej investície – alebo 

návratnosť tej investície – proste v tom, že to pomôže ľuďom, 

že v tom byte budú bývať ľudia, ktorí majú veľký problém 

a toto sa nám tiež vráti nejakým spôsobom, ktorý asi nie je 

úplne že vyčísliteľný. Rovnako mali sme poradu predsedov 

klubov a ja som nezaznamenal, že by teda bola námietka voči 

tomuto bodu a tak isto aj preberáme a pýtame sa, že teda sú 

konkrétne veci, s ktorými sú problémy. Dajme tomu radšej sa 

dohodneme na stiahnutí a tento bod tam nebol. To sme si už 

niektoré veci všimli až teraz. A každopádne za mňa – ja si 

myslím, že – keďže je do dobrá investícia, tak bez problémov 

za to zahlasujem a myslím si, že by sme to mali urobiť 

všetci. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Ešte pán primátor avizoval, že by chcel vystúpiť 

k tomuto bodu. Nech sa páči. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ešte tam je pani starostka Aufrichtová, myslím. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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OK. Nech sa páči. Faktická. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja podporujem výstavbu a nákupy nájomných bytov. Prečo 

som to tu otvorila je, že je spochybnené, že bude naplnené 

memorandum, v ktorom my naozaj počítame s tým, že sociálne 

služby – a toto je tiež vlastne zaradené pod sociálnu komisiu 

– ja na to proste úplne obyčajne upozorňujem, že určite je 

výhodnejšie naplniť si tie záväzky, ku ktorým sme sa 

zaviazali, ako teraz vyhodiť 200 000 a nemať zabezpečených 

– tam je päťdesiat seniorov, ktorí sú na to odkázaní. To je 

tiež nehnuteľnosť, z ktorej by sme my teraz mohli robiť 

nájomné byty. Robíme tam službu, ktorú má robiť mesto. 

A keďže toto bolo spochybnené a viacnásobne spochybnené, tak 

to otváram a chcem, aby sme si normálne povedali, že dobre, 

tak záväzky sa plnia a v tom prípade dobre. Máme dosť 

prostriedkov na všetky tieto veci, ktoré sú. Je to vec 

priorít a pre mňa je priorita seniorov v tomto prípade väčšia 

ako jedného nájomníka, ktorý pôjde bývať do nájomného bytu. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja rozumiem a skúsim naozaj iba krátko zareagovať. 

Tieto byty sa nakupujú z poplatku za rozvoj a myslím si, že 

nemôžu byť určené na riešenie memoranda, ktoré má hlavné 

mesto uzavreté so Starým Mestom. Čiže je to také trochu 

spájanie dvoch nesúvisiacich tém. A nie je to úplne správne. 

Poplatok za rozvoj nemôže byť použitý na riešenie sociálnych 
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služieb Starého Mesta. Ten má veľmi presne určené použitie 

v zákone. 

Nech sa páči ešte Igor Polakovič s faktickou. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

 Keďže na mňa pani starostka reagovala faktickou 

poznámkou, tak ja len odpoviem, že rovnakým metrom potom 

môžeme pristupovať k čomukoľvek, aj k petržalskej električke 

a povedať si, že prečo ideme vyhadzovať – ako ste povedali 

– vyhadzovať v tomto prípade cez sedemdesiat miliónov euro, 

keď tu máme tridsať seniorov. Takže ja si myslím, že to sú 

nespojiteľné veci. A to jediné, čo ich spája, je nejaká 

nehnuteľnosť. Ďakujem. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

OK. Ak by som mohol na záver zopár iba slov: Ďakujem za 

tú diskusiu, celú som ju počúval. 

Chcem povedať, že mne sa niekedy stane, že pod 

magistrátom ma čaká nejaká pani alebo nejaká rodina, ktorá… 

proste ma tam čakajú celý deň – ja o nich neviem… Keď 

odchádzam z roboty, teraz sa mi prihovoria a chcú jedinú 

vec: chcú bývanie. Na bývanie sa čaká sedem, šesť, sedem, 

osem rokov v Bratislave a je to obrovská chyba minulých 

časov, že Bratislava nemá byty, aby pomohla ľuďom, ktorí sú 

často slušné rodiny, ale s veľmi, veľmi málo peniazmi. To 

znamená, že hovoriť o tom, že jeden byt nikomu nepomôže, 

nevyrieši situáciu, je pre mňa cynické. Pomôže tej konkrétnej 
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rodine, ktorá sa dostane v poradovníku, ktorý je dlhé roky 

zaužívaný a je nejaký na to, aby mohli ten byt dostať 

a používať. Pre mňa to je veľmi dôležité a ja vás prosím 

o kúpu aj jedného bytu. 

Pán Cmorej tam hovoril veľmi správnu vec a rozoberal 

tam akože, za akú cenu to kupujeme. A má pravdu v tom, že by 

bolo výborné, kebyže mesto vie sa trafiť do nejakej bubliny, 

ale to sa ani iní skúsení borci nevedia. Nevedia trafiť do 

nejakej realitnej bubliny – ona v Bratislave ako keby ani 

neexistovala. Od roku 2008 to ide iba hore a jediný spôsob, 

ako kupovať za lacnejšie byty alebo získavať bolo cez štátny 

fond rozvoja bývania, ktorý dneska, keďže je tam jasne dané 

1 300 eur na meter štvorcový, je úplne mimo reality a nedá 

sa dodržať. V Bratislave sa už predtým veľmi ťažko dodržiaval 

a nedá sa dodržať teraz nikde, pretože ceny stavebnín išli 

tak hore. Takže Bratislava je a bude odkázaná na kúpu bytov 

aj za komerčné ceny. Ak ich chceme mať a chceme to brať 

vážne, nijaký developer, nikto iný nám nedá len tak byt za 

lepšiu sumu. Samozrejme, potom tam je o tom, že my meníme 

ten územný plán, meníme kód a tam dostávame zaň byty, cenu 

bytov, ktoré sa blížia k výrobnej cene a o to sa usilujeme. 

Ale to je tiež ešte v nejakom procese. 

To znamená, že naozaj by som ani nechcel hovoriť o tom, 

čo začala pani poslankyňa Svoreňová – zdá sa mi to nemiestne 

hovoriť o nejakom, nejak naznačovať tu niečo, že ľudia budú 

ničiť tie byty alebo také niečo. Ona je v sociálnej komisii. 

Vie, že sú tam často úplne normálne rodiny, ktoré sú 

postihnuté chudobou. Úplne celý tento naratív, že niekto 

zničí nejaký byt, sa mi zdá už naozaj nehodný tohto 

zastupiteľstva. 
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Ten byt, o ktorom hovorí pani starostka, ten dom, to 

musíme si hovoriť celú pravdu a ja ju tu poviem. To je tak 

isto, ako hovorila Lenka, pani viceprimátorka, to je dom, do 

ktorého my by sme – ak by sme si päťdesiat percent kúpili od 

Starého Mesta – museli zobrať obrovskú pôžičku na to, aby 

sme ho zrekonštruovali. A má jeden háčik – žijú v ňom ľudia. 

Tie byty sú obsadené. Takže asi nevyrieši problém našich 

rodín a našich problémov, ktoré máme. To znamená, že dá sa 

tá vec – pozrieť na to z rôzneho svetla. 

A ešte zareagujem na pani starostku Aufrichtovú, ktorá 

stále hovorí o nejakom memorande. To je interná vec, ktorá 

pravdepodobne sa bude najmä riešiť s rozpočtom. V decembri 

vám to vysvetlím. Bratislava má podpísané memorandum so 

Starým Mestom o príspevok na to, keď Staré Mesto súhlasilo 

so spravodlivejším rozdelením daní z nehnuteľností, 

tak Devínu a Devínskej Novej Vsi a Starému Mestu sme sa 

rozhodli – máme zmluvu, že budeme vyplácať príspevok v Starom 

Meste – to je 350 000 ako dvom najbohatším mestským častiam, 

aby súhlasili s tým spravodlivejším rozdelením peňazí pre 

iné mestské časti. A v tej zmluve bolo to, že jeden rok to 

dáme tento príspevok ako príspevok na domov seniorov. Tá 

zmluva bola dvojročná, to znamená, že to skončilo a nechceme 

to ďalej robiť. To je celé, čo sa do toho mieša. Ten domov 

seniorov na Starom Meste funguje už mnohé, mnohé roky. Pani 

Aufrichtová, fungoval vždy bez toho, aby hlavné mesto do 

neho nejakým spôsobom prispievalo. Tak to som chcel iba 

vyjasniť, čo sa tu stále ukazuje, aké memorandum. 

Takže ja vás poprosím, áno, máte pravdu, je to malá 

kvapôčka v tej vode, ktorú potrebujeme, ale je to jeden byt. 

Nepríde nejaký zázrak, že budeme vedieť úplne lacnejšie 
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kupovať byty a musíme to postupne lepiť z každého možného 

smeru, kde môžeme zohnať byty, ich potrebujeme. Tá kríza je 

veľká, viete to. Každá jedna rodina, každý jednotlivec, ktorý 

dostane byt a bude v ňom môcť bývať, bude pre neho obrovský 

zázrak. A ja si myslím, že to za to stojí. Takže ja vás 

poprosím, aby ste podporili tento materiál. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem pekne. Ešte máme dve faktické. 

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, neklamte, naozaj teraz prosím. Keď sme 

sedeli na rokovaní o zvýšení dane z nehnuteľností, všetci 

starostovia mestských častí boli pri tom, že kompenzácia – 

to znamená, že solidarita Starého Mesta s inými mestskými 

časťami, ktorá vychádzala (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

šesto-, sedemstotisíc, bude kompenzovaná tristopäťdesiat 

tisícami pravidelne. Dokonca sme vtedy otvárali možnosť, či 

nebude otvorený status, v ktorom to bude zabezpečené, keďže 

tak isto – ako hovorím – my nežiadame vás, aby ste budovali 

škôlky, my za vás robíme teraz zariadenie pre seniorov a vy 

poviete, že to bolo rok, dva? Veď tam je normálne memorandum 

zverejnené na štyri roky. Dva plus dva. Tie ešte neuplynuli. 

Keď som to podpisovala, tak som povedala, že budem nútená 

určite každý rok o to prosiť a presne toho sme svedkami. 
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Riešime teraz jeden byt, OK, fajn, pomôžeme, my sme 

radi. My v Starom Meste budeme asi päť bytov teraz nájomných 

robiť, ktoré sme dokázali normálne vlastnými kapacitami, 

rozpočtom malej mestskej časti. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S ďalšou faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Dovolím si využiť tento priestor na pripomenutie, že sa 

spracovávala alebo teda sa rieši daňová politika vo veľkom 

parlamente. 

Druhá informácia je z mesta odhad, že v Bratislave je 

asi 11 000 voľných bytov. Samozrejme, nie mestských, ale 

komerčných. A viem si predstaviť priniesť daňové priznanie 

za byt, ktorý celý rok nebol prenajatý ako priznanie tak, 

ako máme daňové priznania, len to nejakým spôsobom treba 

možno zverejniť. Možno začať o tom nejakú verejnú diskusiu, 

lebo toto je jeden znak, ako ten trh s bytmi a cenami 

ovplyvniť. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Mohol by som ešte krátko aj ja? Mne to tu… prihlasovanie 

mi tu nejako nefunguje… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pretože ste si už vyčerpali počet faktických poznámok, 

už ste mali červenú. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

…lebo mne to ani len nezobrazuje tú červenú. No dobre, 

OK. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne všetkým. Ja som veľmi rada, že táto 

diskusia k nájomnému bývaniu vzbudila takýto ohlas. A teda 

verím, že podporíte tento materiál, pretože problematika 

nájomného bývania naozaj nie je jednoduchá a kolegovia 

naozaj robia, čo môžu, aby sme zabezpečili nové nájomné byty 

pre potreby obyvateľov, ktorých máme v poradovníku. Ďakujem 

veľmi pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. prijatie ponuky predaja nehnuteľnosti dvojizbového bytu 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Staré Mesto na 

Pražskej ulici; 

a 2. prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti na 

hlavné mesto SR Bratislavu. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

328 

 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, spustite hlasovanie, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 30 

za, proti: 1, nehlasovali: 3 z prítomných 34. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Staré 

Mesto, Ružinov a Rača kvôli následnému využitiu pre potreby 

nájomného bývania 

Uznesenie 1045/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. prijatie ponuky predaja nehnuteľnosti 2-izbového bytu 

nachádzajúcej sa v k. ú. Staré Mesto, Pražská ulica, ktorá 
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bola výsledkom splnenia podmienok vyplývajúcich z obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 18. 10. 2021, 

2. prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti na hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislavu. 

koniec poznámky) 

 

BOD 28A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE NA UZATVORENIE KÚPNYCH ZMLÚV 

NA PREVODY VLASTNÍCKEHO PRÁVA K 

NEHNUTEĽNOSTIAM V BRATISLAVE–MESTSKEJ ČASTI 

RUŽINOV A RAČA, ZA ÚČELOM NÁSLEDNÉHO 

VYUŽITIA PRE POTREBY NÁJOMNÉHO BÝVANIA 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme prejsť na bod číslo 28a, ktorý je prirodzeným 

pokračovaním toho bodu 28, ktorý sme schválili práve teraz. 

A je to Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckych 

práv k nehnuteľnostiam v mestskej časti Ružinov, Rača za 

účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania. 

Poprosím… 

Monika Burdová, poverená riadením sekcie nájomného bývania: 

Ako už povedala aj pani námestníčka, tak je to vlastne 

pokračovanie tým, že sa nám vyčerpáva ako keby ten sumár 
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tých 200 000, čo bolo vyčlenené pre Staré Mesto. Tak tu už 

vlastne pokračujeme iba vo dvoch mestských častiach, to je 

Ružinov a Rača, kde opätovne by sme vyhlásili v tom istom 

znení obchodnú verejnú súťaž s takými istými podmienkami. 

Teda pre Raču je vyčlenených 400 000 eur, kde cena za meter 

štvorcový nesmie presiahnuť 3 100 euro a pre Ružinov je 

vyčlenených 1 000 000 eur a cena za meter štvorcový nesmie 

presiahnuť 3 500 euro. 

Tak isto sme ešte tieto kritériá doplnili o ďalšie body, 

a to že by sme boli radi, keby bol doložený ešte nejaký 

znalecký posudok, čo by bola výhoda. A ďalšie kritérium bolo, 

aby naozaj tá rekonštrukcia nebola staršia ako desať rokov. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa 

páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje podmienky na vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na predloženie ponúk na prevody vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v mestských 

častiach Ružinov a Rača tak, ako máte v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, môžete spustiť hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov za: 32, 

nehlasovali: 3 z prítomných 35. 

(Poznámka: Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasoval: 3, 

prítomných: 35.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Ružinov a Rača 

kvôli následnému využitiu pre potreby nájomného bývania 

Uznesenie 1046/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

predloženie ponúk na prevody vlastníckeho práva k 
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nehnuteľnostiam, nachádzajúcim sa v mestských častiach 

Bratislava-Ružinov a Bratislava-Rača, kvôli následnému 

využitiu pre potreby nájomného bývania, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 29 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 2044/25, SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE DO SPRÁVY GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA 

ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU POD 

STAVBOU 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Prechádzame na bod číslo 29, a to je Návrh na predaj 

pozemku v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, do 

správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej 

stráže ako majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 

stavbou. 

Prosím predkladateľa materiálu o úvodné slovo. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

No, jedná sa o pozemok o celkovej výmere dva metre 

štvorcové a dôvodom odpredaja je dovysporiadanie pozemku pod 

kotolňou v areáli, ktorý vlastní Slovenská republika a je 
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v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej 

a justičnej stráže. Navrhovaná cena je 579 eur aj 86 centov. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území 

Staré Mesto Slovenskej republike správe Generálneho 

riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže 

s podrobnosťami, ako sú v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie sme prijali počtom hlasov za: 34, nehlasoval: 

1 z prítomných 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho 

riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

Uznesenie 1047/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2044/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², 

zapísaného na LV č. 1656, Slovenskej republike v správe 

Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže 

so sídlom Šagátova 1 v Bratislave, IČO 00212008, za kúpnu 

cenu celkove 579,86 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Dôvod predaja podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spočíva v tom, že kupujúci je vlastníkom 

stavby so súpis. č. 7267 – plynová kotolňa, zapísanej na LV 

č. 8612, ktorá je postavená na pozemkoch s parc. č. 2044/26 

a parc. č. 2044/25, ktorý je predmetom predaja, teda skutkový 

stav bude zosúladený so stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

RUŽINOV, PARC. Č. 15263/10 - 19, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKOV POD 

STAVBAMI GARÁŽÍ NA TESLOVEJ ULICI 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 30: Návrh na predaj pozemkov 

v Bratislave, katastrálne územie Ružinov, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na 

Teslovej ulici. 

Prosím predkladateľa materiálu o úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 
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 Dobrý deň ešte raz. Takže v tomto prípade – ako ste už 

spomínali – ide o predaj pozemkov pod garážami, ktoré sú 

v súkromnom vlastníctve žiadateľov – o predaj týchto 

pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. 

Jedná sa vlastne o desať pozemkov s tým, že k nim bol vydaný 

aj súhlas od hlavnej architektky hlavného mesta. Zároveň 

všetci títo žiadatelia majú uzatvorené s mestom v súčasnosti 

nájomné zmluvy a jeden subjekt nemá uzatvorenú nájomnú 

zmluvu, pričom tam sa vlastne vyrubuje bezdôvodné 

obohatenie, keďže tento subjekt nadobudol túto garáž iba 

prednedávnom. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

 Vďaka za slovo. Celkom tak vhod mi prišlo tento bod. Ja 

poviem aj prečo teda. Mne sa celkom páči tá cena: 330 eur za 

meter štvorcový. My sme na poslednom ružinovskom 

zastupiteľstve predávali podobné pozemky pod garážami, 

dokonca ešte bližšie k centru na (poznámka: nezrozumiteľný 

názov) ulici. Boli to síce tiež mestské pozemky, ale zverené 

mestskej časti. A pri tom stanovisku primátora bolo, že mala 

by sa – teda odporúčanie – že mala by sa cena zvýšiť. My sme 

sa teda snažili tú cenu dostať teda nie ani na týchto 330, 

to sme si teda netrúfali… Boli tam dva návrhy na 220 tuším 

a 175 a nakoniec teda neprešiel ani jeden. A väčšina 
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v zastupiteľstve schválila pôvodnú cenu, nejakých 

stopäťdesiat- neviem či -jedna alebo -štyri – teraz si 

nepamätám presne – ale stopäťdesiat euro niečo. A mňa to tak 

teraz tak celkom mrzí, že tu vidím teda vlastne identickú 

záležitosť a mesto proste ide podľa nejakých pravidiel 

a mestská časť si len tak akože ide. 

Že či sa povedzme nedá pri tom súhlasnom stanovisku 

napríklad aj urobiť aj to, že – taký návrh, že primátor 

priamo odporučí nejakú cenu – povedzme z procesu, ktorý 

vyšiel teda – táto cena 330. Aby sme sa potom nehádali o tom, 

že či teda je to adekvátna cena 175 alebo 220, alebo hocijaká 

iná. A naozaj, nech je to proste jednoznačne dané a nech 

potom poslanci nevymýšľajú a nechovajú sa populisticky, že 

poďme lacno predávať a draho kupovať. 

Tak to je asi všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať: My sme ešte 

v minulom volebnom období mali taký úzus, myslím si, že to 

aj pani hlavná architektka taký úzus vypracovala. Že keď sa 

predávajú tieto pozemky pod garážami v nejakej radovej 

výstavbe, že teda my ako mestskí… teda bolo odporúčanie 

predávať, ak je tam predaných viac ako polovica – alebo teda 

myslím si, že tam bola stanovená nejaká hranica – ale ak je 
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to kvázi priestor, kde ešte nie sú odpredávané do súkromného 

vlastníctva, tak v takom prípade nenašiel som túto 

informáciu v tom materiálu. Tak by som poprosil 

predkladateľa, keby nám dal túto informáciu. Aj čo sa týka 

tejto triciny aj tej tridsaťjedničky, pretože tam tá otázka 

by bola z mojej strany rovnaká. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dám potom na záver slovo spracovateľke materiálu. 

Ešte faktická poznámka od pána starostu Chrena, nech sa 

páči. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Chcel by som zareagovať na pána Pilinského. 

V tomto prípade je naozaj veľká časť pozemkov pod tými 

garážami už predaná. A to po prvé. A po druhé: Ja tam ináč 

bývam hneď vedľa úplne – a je to také miesto, kde aj 

obyvatelia nesúhlasia s tým, aby sa tam v budúcnosti stavala 

nejaká bytovka alebo niečo podobné na konci úzkej slepej 

uličky. Čiže v zásade tešíme sa z toho, že skomplikovanie 

tých vlastníckych vzťahov zamedzí v budúcnosti nejakému 

prípadnému developmentu. Takže nemáme problém s podporou 

tohto predaja. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ja ešte poprosím spracovateľku, či by 

mohla zareagovať na tie otázky, ktoré padli v diskusii. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Samozrejme. Väčšinou teda tu predkladám tie materiály 

iba v prípade, ak sa jedná naozaj o tie pozemky, kde už je 

ten rozpredaj v takom štádiu, že už tam ostalo iba pár 

pozemkov, v týchto garážových radoch práve vo vlastníctve 

hlavného mesta. Väčšinou sú tie ostatné pozemky už teda buď 

rozpredané v súkromnou vlastníctve, prípadne sú ešte zverené 

do správy mestskej časti. A v týchto obidvoch prípadoch je 

to tento prípad. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Do diskusie sa prihlásila pani hlavná 

architektka Ingrid Konrad. Nech sa páči. 

Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcela iba poznámkou, že 

naozaj je to tak. Bolo to potvrdené. Ale my posudzujeme tieto 

územia z hľadiska nejakého potenciálu a akým spôsobom je ten 

majetok hlavného mesta tam involvovaný do tohto. Že čo to 

znamená, keď predáme toto. Či znehodnotíme mestský majetok 

alebo je tam možnosť, aby my sme vzhľadom na to, že máme 

ešte dostatočné pozemky v okolí využili a sami ako mesto 

developovali takéto pozemky. Čo ani v jednom prípade – ani 

pri bode číslo 30, ani pri bode číslo 31 nie je už ani možné, 
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ani tie pozemky nie sú v takýchto vhodných – poviem v takejto 

vhodnej situácii. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka a s diskusným príspevkom riadnym pán poslanec 

Tešovič. Nech sa páči. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Otázka je, že prečo vlastne predávame 

akékoľvek pozemky, hej? Že prečo? Tak keď sa na to pozrieme 

nejakými zásadami proste dobrého hospodára, že čo by sa 

robilo, keby som ich mal ja sám ako súkromné. Tak áno, keď 

ich nepotrebujem a sú pod nejakou cudzou stavbou, tak ich 

asi predám, lebo čo s nimi budem mať – si ich v živote už 

neužijem, hej? 

Lenže to, na čo sa zabúda, je, že mesto nepočíta so 

životnosťou človeka – ja neviem osemdesiat rokov. Mesto tu 

bude aj ďalších tisíc, dvetisíc, päťtisíc rokov. To znamená, 

že mesto nemá tento problém. Proste tam vždy bude niečo stáť 

a to mesto vždy môže ťažiť z toho, že nejaké pozemky prenajme 

alebo bude si proste pýtať nejaké bezdôvodné obohatenie. 

Čiže na to treba tiež niekedy prihliadať, že či je tam nejaký 

záujem obyvateľov – dobre, tak nebudeme im komplikovať život. 

Ale keď ide čisto o tie peniaze, ktoré z toho môžeme dostať, 

o tú správu majetku, tak určite vždy treba rátať aj s tým, 

že to mesto nemá časové obmedzenie, že ako dlho si to môže 

užívať. To mesto to bude mať navždy, jednoducho. Takže za 

mňa je, že veľmi opatrne. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Hlási sa ešte… A nikto sa už nehlási. 

OK. Peter Strapák ale – myslím, že už máš vyčerpané riadne 

príspevky – svietia načerveno. 

Takže tým pádom ukončujem diskusiu a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predsa len ešte preruším a pán poslanec Strapák ešte 

faktická. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Vďaka. Ja som chcel riadny príspevok, neviem síce prečo 

teda ma to odhlásilo červeným. 

Ale ja som tam vniesol takú požiadavku teda v tom mojom 

príspevku, na ktorú som nedostal odpoveď. A bol by som teda 

rád, ak by sme sa nad tým zamysleli a skúsili to tak 

nastaviť. V súhlasnom stanovisku primátora, aby sa teda 

nielen dal súhlas, ale naozaj aj že odporúčaná minimálna 

cena – to by bolo asi proste naozaj ideálne, aby sme sa potom 

nemuseli hádať na mestských častiach, že čo je tá ideálna 

cena a kto má okrúhlu pečiatku, tak ten má tú správnu cenu 
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a zvyšok už nie. Čiže naozaj by som bol rád, aby sme ten 

proces rozšírili o tento atribút. Pri tom súhlasnom 

stanovisku aby naozaj tam išla aj minimálna odporúčaná cena. 

A toto by bolo naozaj… ukončilo to nekonečné diskusie, ktoré 

máme na mestských častiach. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja len upozorním, že poslanec každý má 

práve jeden diskusný príspevok v riadnej diskusii. Takže 

preto to svietilo načerveno. A teda ešte poprosím pani 

Palušovú o vysvetlenie na tú otázku, ktorú položil pán 

poslanec Strapák. Ak môže zareagovať. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

 Určite môžem. Len teda nie som si úplne celkom istá, že 

či je to otázka priamo na SSN. Je to skôr teda nejaká 

koncepčná otázka možno do vedenia mesta, akým spôsobom sa 

budú do budúcna vydávať súhlasy mesta s predajom zvereného 

majetku. V súčasnosti je to nastavené tak, že hlavné mesto 

vydá súhlas mestskej časti, aby nakladala so zvereným 

majetkom – jeho predajom – tak je tam vždy odporúčaná cena, 

aby nepresiahla alebo teda nešla pod cenu stanovenú znaleckým 

posudkom. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ja teda ukončujem diskusiu a odovzdávam… 

Môžete sa skúsiť hlásiť trošku skôr – ak môžete – s tými 

faktickými? Ale tak, nech sa páči, ešte pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ospravedlňujem sa, ale musím na toto reagovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V poriadku. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Áno, štandardne býva, že nesmie ísť pod cenu znaleckého 

posudku, ale úplne bežne sa nám stáva, že keď je tá cena 

v znaleckom posudku extrémne nízka alebo okato nízka, tak aj 

priamo z magistrátu dôjde teda návrh na zvýšenie ceny. Alebo 

prípadne dokonca už som videl aj taký návrh, že proste že 

aspoň nejaká odporúčaná cena, ktorá by mala byť nejaká 

minimálna. Čiže toto tiež sa stáva – toto nám chodí. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Uzatváram diskusiu a na tretí pokus odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov 
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v katastrálnom území Ružinov, parcelné čísla máte uvedené; 

aj do výlučného vlastníctva fyzických osôb, ktoré sú uvedené 

v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie sme prijali počtom hlasov za: 35, 1 nehlasoval 

z prítomných 36. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 15263/10, parc. č. 15263/11, parc. č. 15263/12, parc. č. 

15263/13, parc. č. 15263/14, parc. č. 15263/15, parc. č. 

15263/16, parc. č. 15263/17, parc. č. 15263/18, parc. č. 

15263/19, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbami garáži na Teslovej ulici 

Uznesenie 1048/2021 

zo dňa 18.11.2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, zapísaných 

na LV č. 1201, a to: 

- parc. č. 15263/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do výlučného vlastníctva Ľubici Salmášovej, bytom 

Štrková 2, Nové Zámky, za kúpnu cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 6 270,00 eur, 

- parc. č. 15263/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Márii Barokovej a 

Albínovi Barokovi, bytom Tokajícka 6, Bratislava, za kúpnu 

cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 270,00 

eur, 

- parc. č. 15263/12 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do výlučného vlastníctva Jánovi Bakošovi, bytom 

Zálužická 101/13, Bratislava, za kúpnu cenu 330,00 eur/m², 

t. z. za kúpnu cenu celkove 6 270,00 eur, 

- parc. č. 15263/13 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do výlučného vlastníctva Ľubici Salmášovej, bytom 

Štrková 2, Nové Zámky, za kúpnu cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 6 270,00 eur, 

- parc. č. 15263/14 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Liane Bernátovej 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

346 

 

a Mariánovi Bernátovi, bytom Moyzesova 34, Nové Zámky, za 

kúpnu cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 

270,00 eur, 

- parc. č. 15263/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

20 m², do výlučného vlastníctva Kataríne Hovorkovej 

Kamencovej, bytom Mierová 32, Bratislava, za kúpnu cenu 

330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 600,00 eur, 

- parc. č. 15263/16 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

23 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Janke Lackovej a 

Petrovi Lackovi, bytom Moldavská 11, Bratislava, za kúpnu 

cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 7 590,00 

eur, 

- parc. č. 15263/17 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do výlučného vlastníctva spoločnosti VJG s. r. o., so 

sídlom na Medzilaboreckej 25/143, v Bratislave, IČO 36 695 

548, za kúpnu cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 

6 270,00 eur, 

- parc. č. 15263/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ľubici Ozorákovej 

a Marekovi Ozorákovi, bytom Mederská 7, Nové Zámky, za kúpnu 

cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 270,00 

eur, 

- parc. č. 15263/19 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Jane Briffovej a 

Josephovi Briffovi, bytom Tomášikova 50/D, Bratislava, za 

kúpnu cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 

270,00 eur, 
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s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že táto 

zmluva nebude niektorým z kupujúcich v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej 

sa uvedeného kupujúceho. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 31 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKOV POD STAVBAMI GARÁŽÍ NA 

MORAVSKEJ UL. 

 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 31, a to je Návrh na predaj 

pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Nové Mesto, ako 

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami garáží 

na Moravskej ulici. 

Poprosím predkladateľa materiálu. 
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Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Takže v tomto prípade je to v zásade obdobný materiál, 

ako bol ten predtým. Taktiež sa jedná o predaj pozemkov pod 

garážami, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb. Ide 

o 25 kusov garáží, ktoré (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

vydaný súhlas pani hlavnej architektky s takým istým 

odôvodnením, teda že väčšina garáží v tomto rade teda už je 

rozpredaná aj s pozemkami do vlastníctva súkromných osôb. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Otváram diskusiu. 

Uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Obdobne ako v predchádzajúcom prípade budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj 

pozemkov tentokrát v katastrálnom území Nové Mesto, parcelné 

čísla sú uvedené, aj budúci vlastníci. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím o spustenie hlasovania. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov za: 34, 

nehlasovali: 2, prítomných: 36. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na 

Moravskej ulici 

Uznesenie 1049/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, LV č. 1: 

- parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Ing. Jarmile Hrbáčkovej, 

bytom Škultétyho 2 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. 

z. za kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 
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- parc. č. 11370/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m², do výlučného vlastníctva Ing. Danici Rosinovej, bytom 

Kolískova 4 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 945,76 eur, 

- parc. č. 11370/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Dušanovi Janecovi, 

bytom Vajnorská 13 v Bratislave, s manželkou MUDr. Alžbetou 

Janecovou, bytom Lesná 26 v Tatranskej Štrbe, za cenu 330,32 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 285,12 eur, 

- parc. č. 11370/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

14 m², do výlučného vlastníctva Ing. Jánovi Sitárovi, bytom 

Račianska 61 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 4 624,48 eur, 

- parc. č. 11370/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

13 m², do výlučného vlastníctva Ing. Helene Ševčíkovej, bytom 

Plzenská 9 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 4 294,16 eur, 

- parc. č. 11370/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

14 m², do podielového spoluvlastníctva Ing. Márii 

Thomasovej, bytom Plzenská 4 v Bratislave, v podiele 1/2, a 

Gabriele Thomasovej, bytom Plzenská 4 v Bratislave, v podiele 

1/2, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 4 

624,48 eur, 

- parc. č. 11371/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Márii Krajčírovej, bytom 

Mečíková 28 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 
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- parc. č. 11371/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Ing. Patrickovi Lutterovi, 

bytom Mestská 8 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Emilovi 

Gallovičovi s manželkou MUDr. Jarmilou Gallovičovou, obaja 

bytom Kúty 48 v Trenčíne, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m², do bezpodielového spoluvlastnívtva Ing. Jánovi 

Herškovi s manželkou Mgr. Luciou Herškovou, obaja bytom 

Moravská 10/7 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 285,12 eur, 

- parc. č. 11371/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Vojtechovi 

Keselému s manželkou Ing. Beátou Keselou, obaja bytom Tichá 

4 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Ivovi 

Gašparovičovi s manželkou Anetou Gašparovičovou, obaja bytom 

Mýtna 7 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva JUDr. Štefanovi 

Smolíčkovi s manželkou JUDr. Oľgou Smolíčkovou, obaja bytom 
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Björnsonova 2 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Ing. Štefanovi Kováčovi, 

bytom Budovateľská 21 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², 

t. z. za kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Jurajovi Brezovi 

s manželkou Valériou Brezovou, obaja bytom Záhradnícka 1 v 

Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m², do bezpodielového spoluvlastníctva manželom Martine 

Šalmovej a Josephovi Bartholomewovi Phillipsovi, obaja bytom 

Škultétyho 6 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 285,12 eur, 

- parc. č. 11371/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Ing. arch. Karolovi 

Urbánekovi, bytom Karadžičova 6 v Bratislave, za cenu 330,32 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Viliamovi Bulkovi, bytom 

Vajnorská 9 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Jane Tomiškovej, bytom Suchý 
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Vršek 24 v Prahe 5, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do výlučného vlastníctva Mgr. Ingride Horvayovej, 

bytom Riazanská 60 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. 

z. za kúpnu cenu celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. arch. Petrovi 

Mózerovi s manželkou Annou Mózerovou, obaja bytom Ľuda Zúbka 

9 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 5 615,44 eur, 

- parc. č. 11371/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m², do podielového spoluvlastníctva Ing. Danielovi 

Bobovníkovi, bytom Odbojárov 3 v Michalovciach, v podiele 

1/2, a Ing. Martine Záhumenskej, bytom Topoľová 3 v 

Bánovciach nad Bebravou, v podiele 1/2, za cenu 330,32 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 945,76 eur, 

- parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m², do výlučného vlastníctva Milade Laholovej, bytom 

Jiskrova 4 v Bratislave, za cenu 330,32 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 285,12 eur, 

- parc. č. 11375/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

25 m² a parc. č. 11375/3 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 5 m², do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. 

Petrovi Bognerovi s manželkou 
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JUDr. Helenou Bognerovou, obaja bytom Brezová 4 v Trenčíne, 

za cenu 330,32 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 9 909,60 

eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 150 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto 

kupujúcich. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 32 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO, PARC. Č. 12930/1, PAVLOVI 

ŠÍPOŠOVI, AKO MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKU ZASTAVANÉHO STAVBOU VO VLASTNÍCTVE 

ŽIADATEĽA, ULICA PRI DYNAMITKE – PLUHOVÁ 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme na bod číslo 32, to je Návrh na predaj 

pozemku v Bratislave, Nové Mesto, Pavlovi Šípošovi, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová. 
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Prosím spracovateľa materiálu o úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Čiže v tomto prípade sa vlastne jedná o predaj pozemku 

v katastrálnom území Nové Mesto pánovi Šípošovi za cenu 

500 eur za meter štvorcový, teda za celkovú kúpnu cenu 

118 500 eur. Pričom sa jedná vlastne o pozemok, ktorý sa 

sčasti nachádza pod stavbou rodinného domu pána Šípoša, a to 

vo výmere 53 metrov štvorcových. Pričom ostatná časť tohto 

pozemku sa vlastne nachádza v jeho záhrade, ktorú doteraz 

užíva. Pozemok má oplotený a za užívanie platí aj bezdôvodné 

obohatenie. Pán Šípoš nadobudol tento pozemok vlastne kúpou 

v roku 2019 a od tohto dátumu vlastne sa pokúša tento pozemok 

kúpiť, pričom v roku 2020, v máji, keď bol predkladaný tento 

materiál na zastupiteľstvo, tak nezískal dostatočný počet 

hlasov. A preto požiadal vlastne žiadateľov opätovne 

o predloženie tohto materiálu do zastupiteľstva. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Prosím o otvorenie diskusie. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie, tak ju uzatváram 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

356 

 

Nové Mesto Pavlovi Šípošovi za cenu a s podmienkami, ktoré 

sú uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie sme prijali počtom hlasov za: 32, 

nehlasovali: 3 z prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. 

č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová 

Uznesenie 1050/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 

12930/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 237 m², LV 

č. 5567, Pavlovi Šípošovi, bytom Hrobákova 26 v Bratislave, 

za kúpnu cenu 500,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 118 

500,00 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 33A NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU 3/5 

NA NEHNUTEĽNOSTIACH V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, STAVBE SÚPIS. Č. 2369 A 

POZEMKU PARC. Č. 8745, VO VLASTNÍCTVE IVANA 

ALBERTA, RUDOLFA ALBERTA A KATARÍNY 

ŠINÁKOVEJ 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 33a, a to je Návrh na 

uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta k spoluvlastníckemu podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v 

Bratislave, Staré Mesto, stavbe súpis. číslo 2369 a pozemku 

parcela č. 8745, vo vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa 

Alberta a Kataríny Šinákovej. 

Prosím spracovateľa materiálu o úvodné slovo. Nech sa 

páči. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Takže v tomto prípade bola hlavnému mestu doručená 

ponuka na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva na 

už spomínanú nehnuteľnosť, pričom v tejto 3/5 podielu na 

danej stavbe boli mestu ponúknuté za sumu 609 090 eur. S tým, 

že zbytok budovy alebo teda nehnuteľnosti v podiele 2/5 je 

vlastne v súčasnosti zverený do správy mestskej časti Staré 

Mesto. Uvedené nehnuteľnosti boli vlastne mestu ponúknuté 

z dôvodu, že tieto osoby majú vlastne ponuku od tretieho 

subjektu. Preto sa hlavné mesto musí v zákonnej lehote 

vyjadriť k tomu, či si takéto zákonné právo predkupné 

uplatňuje alebo neuplatňuje. Z toho dôvodu bol tento 

materiál na toto zastupiteľstvo spracovaný. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Nech sa páči, pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Tento bod bol doplnený dneska – my sme ho 

nemali ani na našich komisiách, tak neviem teraz, ako sa 

k nemu postaviť, lebo toto nám bolo trošku slabšie 

vysvetlené. Takže keby to bolo trošku obšírnejšie, že prečo 

je to takto akože riešené. Nemali sme to ani na klube, ani 

na komisii. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Môžem ja vysvetliť? Za sekciu. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Ďakujem. Tu sa jedná o to, že nám sú tieto predkupné 

práva doručované v nejakom čase, kým to príde ku kompetentnej 

referentke alebo referentovi, ktorí to spracúvajú, tak 

prejde nejaký čas. Podajú sa žiadosti o stanoviská 

a v zmysle teda zákonnej úpravy máme dva mesiace na to, aby 

sme sa k tomu vyjadrili. To znamená, že ak si pozrieme dátum 

doručenia toho listu, tak uvidíme, že by to bolo niekedy – 

ak sa nemýlim – 12. decembra, kedy by dva mesiace uplynuli. 

To znamená, že by sme nestihli 16. decembra zastupiteľstvo, 

na ktorom by sa o tom mohlo hovoriť s tým, že by sme to 

stihli predložiť do všetkých komisií, ktoré by sa k tomu 
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následne vyjadrili. Z toho dôvodu je však povinnosťou 

magistrátu predložiť poslancom mestského zastupiteľstva 

takýto materiál, keďže jedine oni majú kompetenciu sa 

vyjadriť uplatnením – respektíve neuplatnením predkupného 

práva. V prípade, ak by sme tak neuskutočnili, tak by sme 

vlastne porušili našu povinnosť vám tento materiál 

predložiť. Viem, že je to urobené na poslednú chvíľu, ale je 

to urobené tak najrýchlejšie, ako to išlo. S tým, aby 

poslanci sa k tomu mohli alebo nemohli vyjadriť. 

Ja ešte doplním kolegyňu, že áno. My vlastníme 

v súčasnosti 2/5, 3/5 súmerne nám ponúkajú tí vlastníci – 

každý vlastní jednu pätinu. Pričom ale – ako som spomínal 

v predchádzajúcich materiáloch – pri nákupe nehnuteľností 

v k. ú. Vrakuňa nám v súčasnosti zostalo v rozpočte ako 

sekcii správy nehnuteľností na nákup voľných nehnuteľností 

tých 25 000 eur približne. Z toho dôvodu my neodporúčame 

uplatnenie tohto predkupného práva, pretože aj keby ste vy 

ako poslanci rozhodli o jeho uplatnení, tak by sme nemali 

túto kúpu krytú v rozpočte, keďže zároveň predávajúci nám to 

ponúkli aj s lehotou, kedy má dôjsť k uzavretiu zmluvy a kedy 

by mala byť teda najneskôr vyplatená tá suma. Zároveň my sme 

stihli tento materiál spracovať aspoň do pravidelnej porady 

pána primátora, kde sme o tom informovali vedenie a to tak 

isto odporučilo, aby sme si neuplatnili predkupné právo 

v tejto chvíli. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ale v kontexte ja len dopoviem – ja som mal veľmi krátky 

ten príhovor – že v kontexte toho, čo sa tu viedla dneska 

diskusia o všetkých tých nehnuteľnostiach, kúp a týchto vecí 
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– sa mi zdá akože divné teraz si neuplatniť, kde by sme si 

mohli vlastne dostať celú nehnuteľnosť do našej správy – 

takže ja napríklad s týmto nesúhlasím, s týmto vašim 

odporučením. A ja som teda za alternatívu číslo 2: uplatniť. 

Ale ešte raz hovorím, ak toto nemáme – že to nie je na 

komisiách, nemáme to na klube a dôjde to dneska do 

zastupiteľstva, tak – ak to treba urobiť, dobre, chápem, že 

hovorili ste o nejakých termínoch. Ale ja som teda napríklad 

za to, aby sme to uplatnili. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S faktickou poznámkou pán poslanec Polakovič, 

nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja chcem len na kolegu Vagača zareagovať, že no tam je 

ten problém s tými termínmi. To vlastne takmer vždycky a 

dokonca niektoré aj nestihneme, keď je to dajme tomu do 

poslednej prestávky. Takže to je problém, že je tam 

nedostatok času veľmi často, keď nám príde takáto žiadosť. 

A druhá vec je, že tá suma je 609 000, a to je teda 

tiež otázka, že teda keď si to máme uplatniť, tak máme na to 

v rozpočte vyhradené peniaze? Z akej kapitoly, z čoho, čiže 

to potom treba riešiť aj s týmto. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vďaka. S faktickou pán poslanec Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. No ja s tým mám troška problém. Lebo na 

jednej strane naozaj že diskutujeme o dvoch metroch 

štvorcových a o garážach. Rozumiem, že sú tu objektívne 

časové ukazovatele, ktoré nehrajú v náš prospech, ale 

zároveň potom aj keď teda nakoniec ste dali to odporúčanie, 

že ako hlasovať, tak ja naozaj nie som celkom komfortný 

s tým, že bez nejakého širšieho pochopenia kontextu 

zahlasovať za nejaké rozhodnutie. Naozaj ste vystavili 

momentálne (poznámka: nezrozumiteľné slovo). Vôbec nemám 

radosť. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Pán poslanec Vagač s faktickou. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ja teda musím zareagovať na Igora Polakoviča. Ja úplne 

tomu rozumiem, ale presne na toto sú potom tie diskusie, 

ktoré máme viesť pred zastupiteľstvom a hľadať to riešenie. 

A nie tak, že sa to stane na zastupiteľstve – na jednej 

strane počúvame, čo potrebujeme… Tak potom hľadajme radšej 

tie peniaze, lebo to je proste sedem bytov – to je celý dom. 

A proste pred chvíľou sme hovorili, že Šancovú nie, lebo… 

A celá táto diskusia sa nemá viesť na zastupiteľstve, ale má 

sa viesť predtým, aby sme sa správne rozhodli. Čiže ja ako 

správny hospodár hovorím: nepredávajme, radšej si uplatnime 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/212683-sk/brat-michal/
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a budeme mať celý dom. To, že momentálne v rozpočte dosť 

peňazí, to je mi ľúto, ale môžeme hľadať tie peniaze. Ale 

takto sa nedá rozhodovať akože ad hoc len tak tri pätiny. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S riadnym príspevkom pán poslanec Vagač, nech sa 

páči. Aha, pardon. Adam Berka, nech sa páči. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja sa tak isto prihováram za to, aby sme 

uváženejšie rozhodovali o takýchto bodoch. Úplne rozumiem 

tomu, čo tu odznelo – čo sa týka časového hľadiska tejto 

konkrétnej veci a v súvislosti s rozpočtom a krytím. Ale 

v podstate to, čo teraz robíme – my dobiehame politiku, ktorá 

bola zanedbaná tridsať rokov a nemôže akože takéto vážne 

rozhodnutie – kde my môžeme získať viacero bytov, keď vidíme, 

koľko úsilia nás stojí získať jeden – nemôže stáť na 

rozhodnutí za päť minút bez toho, aby sme mali možnosť ako 

poslanci predtým to prerokovať – to znamená, že: Keď už nič 

iné, tak som naozaj za to, aby sme si uplatnili to predkupné 

právo a podporujem v tomto aj tých kolegov, ktorí sa predtým 

vyjadrili. Toto naozaj – tie argumenty, ktoré odzneli, nemôžu 

byť bernou mincou pri takto vážnom rozhodnutí. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Lenč. 
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Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja sa bojím, že tu sme v nejakom 

omyle, keď to porovnávate s tým prípadom, keď sme kupovali 

ten byt – tak ten byt bol prázdny. Tu je problém, že keď 

kúpite toto, tak to kúpite aj s tými ľuďmi, ktorí tam bývajú, 

aj tak im budete musieť zabezpečiť náhradné bývanie, ak to 

chcete použiť nejako ináč. Takže iba sa tešiť, že sme 

vysolili 600 000 a máme to v majetku, tak to nám proste 

nerieši nič. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S riadnym diskusným príspevkom pán poslanec Tešovič 

a na záver dáme ešte slovo predkladateľovi materiálu – pánovi 

Bendárikovi. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Určite, že to kupujeme aj s tými ľuďmi. Ale problém je, 

že tí ľudia tam už sú a my to tam už vlastníme. To nie je 

niečo, že teraz keby došiel návrh, že z čista jasna máme ísť 

kúpiť niekde 3/5 nejakej nehnuteľnosti, kde sú ľudia, tak 

asi by som povedal, že je to šialené. Ale keď je to 

nehnuteľnosť, kde už my vlastne sme vlastnícky, tak je to 

vec dobrého hospodára. Ja sa prikláňam tiež k tomu kúpiť to. 

Je to v podstate scelovanie nejakých vlastníckych práv, kde 

následnej budeme mať otvorené ruky a budeme môcť sa nadýchnuť 

a povedať, že čo ďalej s tým. 

Žiaľ, takéto veci chodia aj špekulatívne, aj rýchlo, 

vôbec by som sa nedivil, keby to dali ešte skôr k vianočným 
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sviatkom. Kto sa proste pohybuje na trhu realít, tak vie, že 

veľakrát sú to aj také iluzórne návrhy, kde ten – kto to 

navrhuje – blafuje. Ja si myslím, že teraz keď sa pán Albert 

na toto pozerá na tom streame, tak sa musí na nás veľmi dobre 

baviť. Odkrývame úplne že všetky karty a nie je to úplne 

dôstojné a dobré. Ale toto by sme si nemali nechať pustiť, 

si myslí. Vďaka. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pani starostka Čahojová, nech sa páči. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež prikláňam k tomu 

zveľaďovať majetok mesta, nie si z neho nechať ukrajovať. 

Ale čo sa týka tých termínov, momentálne je (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) súhlase zastupiteľstva s uplatnením 

toho predkupného práva – bez súhlasu zastupiteľstva sa žiadne 

predkupné právo nedá uplatniť. A hľadať zdroje sa budú musieť 

potom – či už sa to bude robiť nejakou zmenou rozpočtu ďalšou 

alebo neviem čím… Je to na našich hospodároch. Ale ten 

majiteľ alebo ten predávajúci bude evidovať predbežný súhlas 

mesta alebo záujem mesta – solídny záujem mesta – o tú kúpu. 

Čiže len toľko k tým termínom. A prikláňam sa k názoru 

uplatniť predkupné právo. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ešte poprosím na záver predkladateľa 

materiálu, ak sa môže vyjadriť. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Ja iba v krátkosti by som povedal, že my nejdeme žiaden 

majetok predávať, my máme možnosť uplatniť si alebo 

neuplatniť predkupné právo v zákonnej lehote. Ale nám toto 

predkupné právo v prípade, že by ho aj noví – teda súčasní 

vlastníci scudzili v prospech inej osoby – tieto svoje 

podiely, my o to predkupné právo neprídeme. Nám by tam 

naďalej zostalo. A v čase, keby mesto malo rozpočtované 

prostriedky a ten nový majiteľ by tam prišiel s tými svojimi 

podielmi, by sme s ním vedeli vstúpiť do diskusie a odkúpiť 

prípadne tie podiely. To znamená, že my o žiadnu možnosť 

smerom do budúcnosti neprídeme. Budeme stále tým prvým, koho 

sa bude pýtať. 

A rovnako rozumiem tej výhrade, ale žiaľ, taký je ten 

zákonný rámec – sú tam dva mesiace. Môže to byť aj dlhšie 

v prípade ak by ten žiadateľ nám viacej poskytol. Ale je to 

v zákonnej lehote dvojmesačnej. My sme sa snažili, aby ten 

materiál bol pripravený aj so všetkými informáciami, ktoré 

sme v tom čase vedeli dohľadať a sú v ňom uvedené. Takže 

z toho dôvodu my sme navrhovali pristúpiť k tomu tak, ako to 

v súčasnosti je. Je koniec roka a my už nemáme rozpočtované 

prostriedky. To je celé, čo k tomu môžem za sekciu dodať. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vďaka. S faktickou pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ja by som chcel povedať, že: Ako, áno, pán riaditeľ má 

technicky pravdu, čo sa týka toho, že my o ten svoj podiel 

neprídeme. Ale vlastniť 2/5 v takejto nehnuteľnosti, tak to, 

že máme stále otvorené ruky a možnosť nakladať s tým voľne 

je veľmi iluzórna, veľmi obmedzená. Pretože sme len nejakými 

pasívnymi pozorovateľmi nejakého projektu, ktorý tam je. 

K takýmto návrhom na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva prichádza väčšinou vtedy, keď to chce ten 

väčšinový vlastník predať a má nejakého seriózneho záujemcu, 

tak on formálne si musí splniť túto úlohu. 

My máme dve možnosti: buď to kúpiť, keď sme dobrí 

hospodári, alebo to za rovnakej (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) proste predať. Ale myslím si, že je lepšie mať to 

v rukách. Vďaka. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Brat s diskusným 

príspevkom. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Nedovolilo mi to faktickú, ale je to skôr 

otázka na predkladateľa: Že či s výnimkou toho nie 

zanedbateľného problému, a to síce: že nie je tam rozpočtové 

krytie – čo sú tie argumenty, na základe ktorých vy nám 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/212683-sk/brat-michal/
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odporúčate nevyužiť to predkupné právo? Je to len ten fakt 

samotný, že tam nie je to rozpočtové krytie? Alebo tam vidíte 

ešte proste nejaké ďalšie zásadné body pre toto rozhodnutie 

vaše a odporúčanie. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja by som si zobral slovo a dám potom Andrejovi 

Bednárikovi. 

Nie je tam nejaký zásadný iný problém, keď si pozrieme 

aj tie substanoviská, tak nejako tá kúpa nie je zlá. Len tá 

suma je nejako vyčíslená a my teraz tvrdíme, že na to nemáme 

zdroje – to je dosť zásadná vec, hlavne teda v súvislosti aj 

s tým, že všetci vieme – tí, čo sme si pozreli rozpočet 22 

– že ten rozpočet je napätý. Takže samozrejme, keď sa 

zastupiteľstvo rozhodne uplatňovať a nás zaviaže k tomu, aby 

sme tie zdroje našli, tak ich budeme hľadať. Ale už potom, 

samozrejme, to treba povedať, že budeme musieť hľadať niekde, 

kde dneska počítame s tým, že to financovanie bude 

zabezpečené. To znamená, že budeme musieť niekde škrtnúť. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ak by som mohol ja ešte doplniť iba jednu informáciu: 

Lenka, keď môžem do toho vstúpiť… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme… 
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Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Rozdiel je, že nezískame voľný byt, lebo tam ľudia 

bývajú, ale rozumiem tým argumentom, čo tu padali. Získame 

iba náklady na správu toho objektu, lebo vlastne budeme 

hlavným majiteľom. Takže budeme zodpovední za všetko, čo sa 

v tom objekte udeje. Aj teraz sme sčasti, ale budeme 

stopercentne. To znamená, že nevyrieši nám to problém, že 

získame byty a nevyrieši nám to problém, že by sme ušetrili 

peniaze. Samozrejme, že každá kúpa, keď je výhodná – 

prázdneho bytu – je to, čo sme diskutovali prednedávnom, je 

dôležitá. A v tomto prípade to tak ale úplne nie je. Hej? 

Takže niečo, čo vyzerá ako celkom sweet (sladké) – nie je 

tak úplne sladké. 

A tam ešte jedna vec: Že áno bohužiaľ, aj ja si myslím, 

že tie komisie a všetky tie veci, ktoré absolvujeme, sú 

strašne dôležité, aby tieto debaty boli predtým. Andrej, my 

budeme musieť nájsť nejaký spôsob, jak tieto predkupné práva 

sprocesujeme rýchlejšie na magistráte, aby tam bolo viacej 

času. Hej? To je problém, ktorý budeme musieť riešiť. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Už nevidím nikoho prihláseného do 

diskusie. Máme tam dve alternatívy, o ktorých sa bude 

hlasovať, takže ja odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno, takže ideme hlasovať. 
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Návrh magistrátu bol, aby sme teda schválili 

alternatívu 1, tak budeme v prvom kroku hlasovať 

o alternatíve 1, čiže: neuplatnenie predkupného práva. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie sme neschválili. Za bolo 14 poslancov, 

proti: 1, zdržalo sa: 20, nehlasovali: 20 (poznámka: myslené 

2), prítomných: 37.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Takže predpokladám, že budeme hlasovať ďalej 

o alternatíve číslo 2, a to je uplatnenie si predkupného 

práva. Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

 Áno, presne tak, ako hovoríte. Alternatíva číslo 2: 

uplatnenie predkupného práva. 

Môžete dať hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Takže ani toto uznesenie nebolo prijaté. Za bolo 

18 poslancov, proti: 1, zdržalo sa: 18, nehlasoval: 1, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 

BOD 33B NÁVRH NA NEUPLATNENIE ALEBO UPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVA K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM NA 

POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, VO 

VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI DIREKTSTAV, S. R. 

O., SO SÍDLOM V LIMBACHU 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame na ďalší bod 33b, ktorý sa týka rovnako 

neuplatnenia alebo uplatnenia predkupného práva hlavného 

mesta k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, 

katastrálne územie Devín, vo vlastníctve spoločnosti 

DirektStav, s. r. o., so sídlom v Limbachu. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Takže k tomuto materiálu by som asi povedala trošku 

viacej informácií, aby sme si o tom urobili obraz, nakoľko 

sa jedná o uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

avšak trošku neštandardným spôsobom. Hneď na začiatok 
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poviem, že za SSN by sme chceli vyjadriť, že túto ponuku 

nepovažujeme za kvalifikovanú a aj poviem potom z akých 

dôvodov. 

V zásade ide o to, že nám ponúkla spoločnosť DirektStav 

na zámenu pozemok, ktorý je vo vlastníctve tretieho subjektu, 

a to subjektu Nový Grob. To znamená, že nejedná sa 

o štandardné predkupné právo, kde by mal mestu ponúknuť za 

takéto podiely žiadateľ určitú sumu, nakoľko žiadateľom 

nebola vyčíslená. Čo znamená, že v praxi by to vyzeralo asi 

tak, že spoločnosť DirektStav a hlavné mesto je podielnym 

spoluvlastníkom niektorých pozemkov a tieto podiely 

DirektStav boli mestu ponúknuté. Mala by tam byť uvedená 

suma, za ktorú by to to mesto mohlo – tieto podiely 

nadobudnúť, avšak tá tam absentuje, čo sme vlastne tejto 

ponuke aj vytkli. 

DirektStav vlastne mestu ponúka, že namiesto toho, aby 

mesto tieto podiely odkúpilo, tak by vstúpilo hlavné mesto 

do zámennej zmluvy s tretím subjektom a vymenili by sa 

podiely na dvoch pozemkoch, a teda na nehnuteľnostiach 

zamieňaných. Znamenalo by to pre mesto to, že príde o svoje 

podiely na nehnuteľnostiach, ktorých výmera v súčasnosti 

predstavuje takmer 5 000 metrov štvorcových a získalo by 

zámenou do podielového spoluvlastníctva s ostatnými 

podielovými spoluvlastníkmi iba jeden pozemok vo výmere 

172 metrov štvorcových. Znamená to vlastne pre nás vlastne 

to, že mesto by takýmto spôsobom absolútne nijakým spôsobom 

nenadobudlo nič, o čo by mohlo mať v budúcnosti záujem 

a zároveň by takýmto spôsobom ani nenadobudlo žiadny pozemok 

do výlučného vlastníctva v 1/1. 
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Ak by k tomu bolo treba nejaké bližšie vysvetlenie, tak 

kľudne, lebo je to trošku komplikovanejší prípad predkupného 

práva. Ale trváme na tom teda, že táto ponuka nie je 

kvalifikovaná. Hlavné mesto by si v tomto prípade predkupné 

právo nemalo uplatňovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie je prihlásená pani 

starostka Kolková, nech sa páči. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava–

Devín: 

Ďakujem. Tento bod ako keby nadväzoval na ten bod 

predchádzajúci, ale (poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa 

aspoň za to, že tam nejde o nejaké osoby – ľudí bývajúcich 

alebo nebývajúcich v bytoch, ale čiste o nejaké majetkové 

hodnoty. Ja fakt tak jediný pocit, ktorý z tohto všetkého 

mám, je: že ktosi tu nastavuje nejaký model manipulácie 

s pozemkami – tak, že ani vlastne nevieme adekvátne reagovať 

a výsledkom môže byť teda nejaký pohyb toho majetku nevýhodný 

pre mesto.  

Prečo k tomuto sa takto vyjadrujem: Firma – ako už aj 

teda pani Palušová spomenula – požiadala o uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva pri dvoch z tých majetkov, 

ktoré sú v hre dnes v tomto bode rokovania. A bolo aj 

rozhodnuté, aj sme dali nejaké odporúčanie, ale ten 

DirektStav neviem prečo, to je možno jedna z otázok, sa 
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neriadil týmto rozhodnutím a nepostupoval podľa tohto 

rozhodnutia. 

Dnes rozohral veľmi zvláštnu hru, kde ozaj len vnáša 

zmätok a tlačí na termíny, tlačí na čas. Z toho, čo som si 

prečítala a prečítala som si to až dnes, lebo list, ktorý sa 

v materiáli spomína, že nám bol zaslaný na vyjadrenie sa, 

tak z neho by som ozaj nepochopila, o čo v podstate ide, 

a nevedela by som ani reagovať, ako momentálne ani neviem, 

lebo ten list bol napísaný síce desiateho, ale zasielaný 

dvanásteho. Nám prišiel v utorok. V stredu bolo voľno. 

Dneska rokujeme. Čiže ozaj nemali sme dostatok priestoru sa 

s ním seriózne zaoberať. 

A čo len dopovedať… Ak bude zastupiteľstvo pod týmto 

tlakom rozhodovať, lebo môže o akési právo prísť alebo 

neprísť… Výsledkom bude to isté, čo mesto odporúča. Mesto 

odporúča, aby sme neuplatnili predkupné právo. Výsledkom, 

keby sme nereagovali na ponuku, tak isto by bolo že si 

vlastne – považovalo by sa, že si to predkupné právo nechceme 

uplatniť. Ten efekt konečný by bol asi rovnaký, takže neviem, 

prečo tak naliehame na to, aby rozhodovali poslanci na 

základe takto zmätočných informácií, ktoré máme teraz 

predložené. 

Ja asi viem dopovedať jedine, že sa tu rozohrala hra 

o pozemky. Jeden je vinohrady, jeden je záhrada, jeden je 

stavebný pozemok a jeden je biokoridor – zeleň. Ako z pohľadu 

nejakej možnej výstavby alebo ďalšieho zhodnocovania akože 

cenný pozemok – tak otázne, ale vieme, že sa rozohrala na 

meste – na Metropolitnom inštitúte otázka vinohradov – čo 

s nimi ďalej. Náznak toho, ako by sme mohli tie vinohrady 
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predsa len nejakým spôsobom zastavať – tak pre mňa to je 

jednoducho nejaký model nejakého kšeftovania s v budúcnosti 

možno výhodnými pozemkami. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať na tú poslednú vetu, 

čo spomenula pani starostka. Že sa tu rozohráva nejaký 

materiál v Metropolitnom inštitúte ohľadne možnosti 

zastavania vinohradov. Toto by som poprosil dať na pravú 

mieru, pretože sa mi to nejakým spôsobom nezdá. Ďakujem. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava – 

Devín: 

Workshop… Zareagujem. Workshop organizovaný 

Metropolitným inštitútom – téma Vinohrady aj ďalšia teda 

budúcnosť. Široké spektrum alternatív možného využitia. 

Myslím, že priamo v Rači bude 1. decembra. A keďže teda 

poznám podaktorých ľudí a úspešne v roku 2007 zmenili nejaké 

vinohrady v Devíne na stavebné pozemky aj s osobným 

prospechom, mám svoje pochybnosti. Pôjdem tam, uvidím. To je 

len náznak. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja len zareagujem. Pani starostka má zrejme na mysli 

pracovnú skupinu k tvorbe zadania urbanistickej štúdie 

Vinohrady, kde boli pozvaní na december zástupcovia 

vinohradníckych spolkov. A týka sa to výhradne odborného 

názoru – vypočutia si odborného názoru spracovateľov 

z Metropolitného inštitútu, ktorí pripravujú zadanie pre 

spracovanie urbanistickej štúdie. Práve preto je zvolené 

pracovné stretnutie. 

Ale s faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som poprosil, aby sme boli tiež teda ako 

informovaní o tom workshope. Myslím si, že ako jeden 

z mestských poslancov, na území ktorého mestskej časti je 

asi najväčšia výmera vinohradov, by som rád túto informáciu 

ocenil. A dovoľujem si teda tvrdiť, že aj som aj odborná 

verejnosť, pretože pred pár rokmi sa práve na území mestskej 

časti spracovala štúdia, ktorá hovorí, čo s vinohradmi. Ale 

to nebola štúdia za účelom zástavby, ale za účelom 

zastabilizovania. Takže ja by som poprosil, aby táto 

informácia – alebo to, čo povedala pani starostka – je, ja 

to tak cítim, o pocitoch. Ja by som teda bol rád, aby som 

mal túto informáciu nejakým spôsobom verifikovanú od niekoho 

zodpovedného od MIB-u. 

A druhá vec teda by som bol skutočne rád… Neviem, aký 

bol kľúč výberu tých pozvaných na ten workshop, ale ja ako 

mestský poslanec by som sa rád… 
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Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ja možno iba doplním, Lenka, do toho skočím, aby 

nevznikla nejaká panika. Určite ide o urbanistickú štúdiu, 

ktorej cieľom je zastabilizovať vinohrady, nie zastavať, 

hej? Myslím, že pani starostka to nie celkom dobre načítala. 

Takže, aby to bolo jasne povedané, dobre? Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pokračuje pán poslanec Polakovič. Nech sa 

páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja len dopoviem to slovo za pána Pilinského - že pozvaný 

– chce byť pozvaný. 

Ja len teda chcem povedať, že presne takto sa vytvárajú 

hoaxy. Napríklad viem, že mesto pripravuje územný generál 

záhradkárstiev, chatových osád – a nie určite s cieľom 

zastavania tých osád, ale presne proste ako pozrieť sa na 

to, akým spôsobom ten ako keby neporiadok, ktorý tu doteraz 

bol, a chaos – proste ktokoľvek čo mohol postaviť, čo chcel 

– tak aby sa to dalo do poriadku. Čiže ja určite si neviem 

predstaviť, že by MIB organizoval čokoľvek, čoho následkom 

by bolo zastavanie vinohradu. Tak – pozor na to. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja ešte raz zopakujem, že ide o pracovný workshop 

k spracovaniu zadania pre urbanistickú štúdiu Vinohrady, 

ktorá má práve cieľ zastabilizovať vinohrady do ďalších rokov 

a povedať si teda o tom, že ako pokračovať a postupovať, 

nakladať s majetkami mesta v území vinohradov. 

A teda požiadavku od pána poslanca Pilinského zúčastniť 

sa tohto workshopu som zaevidovala. A teda zariadime to tak, 

aby sa mohol zúčastniť tohto workshopu. 

Pokračuje pán poslanec Tešovič, nech sa páči. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť, že je 16.50, tak poďme 

naspäť k tomu návrhu, k tej podstate. Keď sa v tom návrhu 

uznesenia píše, že vlastne tá ponuka na uplatnenie 

predkupného práva bola nekvalifikovaná, to znamená, že 

právne irelevantná, tak vlastne by sme o nej ani nemuseli 

vôbec ďalej baviť. Nemá to vôbec zmysel sa ňou zaoberať. 

Ja len sa potrebujem uistiť v jednej jedinej veci. Pán 

riaditeľ, pokiaľ sa my tým zaoberať nebudeme alebo to 

odmietneme ako nekvalifikované a oni to jednoducho predajú, 

my sa o tom vôbec dozvieme? Lebo im to kataster zapíše – 

lebo to je relatívne neplatné – tam je iba možnosť relatívnej 

neplatnosti toho právneho úkonu, čiže kým sa ho nikto 

nedomáha v danej lehote – tak ono to zapísané bude a je to 

aj tak – aj to bude v podstate právoplatné. Len otázka je, 

že či my sa to vôbec potom spätne dozvieme, pokiaľ by to oni 

bez nášho súhlasu ďalej predali. To je moja otázka. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S faktickou pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava–

Devín: 

Pán Tešovič presne vyjadril to, čo sa pýtam aj ja a som 

rada, že sa k tomu vrátil. 

Ja by som len poznámku ešte predsa len k workshopu: Keď 

si prečítate pozvánku, ja som si to nevymýšľala – nie sú to 

len moje pocity – v tej pozvánke je text o možnom sceľovaní 

a ďalšom využití vinohradov. Ale určite nie ako na 

vinohradníčenie. Prečítajte si názov alebo text tej pozvánky 

na workshop. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a hlási sa s diskusným príspevkom pani 

poslankyňa Debnárová. Nech sa páči. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja som len chcela nadviazať na 

to, čo tu odznelo a práve čo povedala pani starostka Kolková. 

A pripájam sa k tomu, že by som mala tiež záujem sa 

zúčastniť toho workshopu, keďže téma vinohradu je tiež mne 

dosť blízka. Takže by som chcela poprosiť, aby bola som aj 

ja prizvaná na tento workshop. Ďakujem pekne. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som chcela ešte raz zareagovať, že tento workshop 

je pre odbornú verejnosť a pozývali sa tam zástupcovia 

vinohradníckych spolkov. Ale vzhľadom na covidovú pandemickú 

situáciu je obmedzená účasť. Čiže pre poslancov bude diskusia 

určite ešte otvorená. Jedná sa iba o zadanie a budeme to mať 

ešte niekoľkokrát prezentované. A určite každý poslanec bude 

mať príležitosť vyjadriť sa k zadaniu urbanistickej štúdie, 

pretože tak si to proces vyžaduje. 

Pani starostka Kolková, nech sa páči, s faktickou. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava–

Devín: 

Ďakujem. Ak som správne rozumela, je to organizované 

v exteriéri, v nejakej záhrade v Rači práve proti covidovým 

obmedzeniam. Tým pádom si myslím, že tá účasť pre poslancov, 

ktorí majú dôvodný záujem o účasť teda na tomto workshope, 

tak si myslím, že by mohli byť prizvaní. Budem veľmi rada. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za faktickú. A už nikto nie je prihlásený do 

diskusie, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. Nezachytil som celkom odporúčanie, o ktorej 

alternatíve máme hlasovať ako prvej. Tak môžeme hlasovať 

teda o alternatíve 1: to znamená… 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Na moju otázku nebolo odpovedané. Ale asi nevadí, no. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ani na moju. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

K tomu ja neviem, čo mám povedať. 

Sme už totižto v hlasovaní, tak tam už žiadne odpovede 

na otázky neexistujú. Takže ideme hlasovať o alternatíve 1: 

neuplatnenie predkupného práva. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 22 poslancov, zdržalo sa: 11, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 38 poslancov.  
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Čiže alternatíva 1 bola schválená. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 

spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. 

Devín, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav, s. r. o., so 

sídlom v Limbachu 

Uznesenie 1051/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na spoluvlastnícke podiely vo výške 1/2 

na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 1426 – záhrady vo výmere 

778 m² a parc. č. 1484 – záhrady vo výmere 518 m², LV č. 3843, 

k. ú. Devín, a na spoluvlastnícke podiely vo výške 4/18 na 

pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 1322 – záhrady vo výmere 464 

m² a parc. č. 1323/2 – vinica vo výmere 2380 m², LV č. 3842, 

k. ú. Devín, od podielového spoluvlastníka spoločnosti 

DirektStav, s. r. o., IČO 45392846, so sídlom Vavrinecká 48, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

383 

 

Limbach za pozemok registra „C“ KN parc. č. 505/3 – záhrady vo 

výmere 172 m², LV č. 3730, k. ú. Devín, vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti Nový Grob, s. r. o., IČO 45392862, so sídlom 

Sitnianska 1, Bratislava z dôvodu, že ide o nekvalifikovanú 

ponuku. 

koniec poznámky) 

 

BOD 34 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O 

ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA ČASTI POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. Č. 

18064, V PROSPECH MILANA KULICHA S 

MANŽELKOU A RASTISLAVA KULICHA S MANŽELKOU, 

UL. VTÁČNIK 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A môžeme ísť na ďalší bod, ktorým je Návrh na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na časti pozemku v Bratislave v prospech Milana 

Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou na ulici 

Vtáčnik. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Jedná sa presne o zmluvu – uzatvorenie budúcej zmluvy 

a zriadenie vecného bremena. Prostredníctvom tejto zmluvy by 

si žiadatelia chceli zabezpečiť prístup k svojej 

nehnuteľnosti, na ktorej idú vystavať rodinný dom. Jedná sa 
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o celkovú výmeru 7 metrov štvorcových a predbežnú odplatu, 

ktorá bola stanovená v súlade s rozhodnutím primátora 

33/2015 vo výške 340 eur aj 73 centov. Táto žiadosť bola 

zaslaná na vyjadrenie Metropolitnému inštitútu, ktorý 

súhlasil so zriadením vecného bremena a rovnako bol celý 

materiál prihlásený aj do komisie územného plánovania. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nevidím nikoho prihláseného do diskusie, tak rovno 

odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech Milana Kulicha 

s manželkou za odplatu a s podmienkami, ako sú uvedené 

v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie sme prijali počtom hlasov za: 35, 

nehlasovali: 2, prítomných: 37. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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

Vinohrady, parc. č. 18064, ulica Vtáčnik, v prospech Milana 

Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou 

Uznesenie 1052/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 18064 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m², LV č. 6747, k. 

ú. Vinohrady, v prospech Milana Kulicha s manželkou Silviou 

Kulichovou, bytom Strážnická 2 v Bratislave, a Rastislava 

Kulicha s manželkou Klárou Kulichovou, bytom Valová 12 v 

Piešťanoch, na budúce majetkovoprávne zaťaženie, ktoré bude 

spočívať v povinnosti hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy strpieť zriadenie, užívanie, udržiavanie a 

opravovanie vjazdu do garáže, za predbežnú odplatu za 

zriadenie vecného bremena v sume 340,73 eur, 

s podmienkami: 
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1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 

budúcimi oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 90 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude 

oprávnenými z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnení z vecného bremena uhradia celú predbežnú odplatu 

za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena obidvoma 

zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 35 NÁVRH NA NÁJOM VINÍC V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 

SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 35, a to je Návrh na nájom 

viníc v Bratislave, v katastrálnom území Rača, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže. 

Ja prosím spracovateľa materiálu o úvodné slovo, nech 

sa páči. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

 Dobrý deň. Takže vlastne v nadväznosti na schválené 

špecifické podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

viníc, ktoré boli vlastne schválené na septembrovom 

zastupiteľstve, sme teda pripravili a predkladáme na 

schválenie nájom viníc v katastrálnom území Rača – konkrétne 

ide o šesť pozemkov pri Peknej ceste na teda dobu určitú 

desať rokov s opciou na ďalších päť rokov. Účelom je 

vinohradníctvo s ohľadom na prírodné a rekreačné aspekty. Za 

nájomné – teda v peňažnej forme 79,60 eur za hektár ročne 

a vo forme vecného plnenia, a to teda vo forme 

certifikovaného vína v objeme 10 percent z úrody. 

Tieto podmienky vlastne obchodnej verejnej súťaže sú 

skoncipované tak, aby skutočne teda aktívnou, otvorenou 

a transparentnou súťažou vlastne motivovali tých súťažiacich 

k zohľadneniu vlastne aj týchto vinohradníckych aspektov 

viníc, ale aj teda prírodných a rekreačných aspektov. 

Čiže vlastne súťažné návrhy budú vlastne hodnotené na 

základe troch hodnotiacich kritérií, a to teda: 

vinohradníckeho aspektu, prírodného a rekreačného aspektu. 

Cieľom vlastne takto nastavených podmienok je podpora 

rozvoja lokálneho vinohradníctva, jeho ekologizácia 

rekreačného potenciálu. A v podstate hlavným cieľom tej 

súťaže, aby skutočne mesto bolo dobrý hospodárom a aby teda 

nenechalo tie vinice vlastne chátrať, aby ich sprístupnilo 

miestnym vinohradníkom a komunitným iniciatívam vlastne tej 

otvorenej a transparentnej súťaže. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

 A hlási sa pán poslanec Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja mám dve otázky. Prvá je: My sme tento 

materiál mali aj na minulom zastupiteľstve, ale tam bol 

stiahnutý kvôli nejakej zmene legislatívy. Ja by som poprosil 

uviesť, teda že v čom sa ten materiál líši, teda v čom bola 

tá zmena legislatívy, že sa tie podmienky museli upravovať. 

A druhá vec je: Ja si teda osobne myslím, že – neviem 

– nenašiel som tam tú informáciu, že by tam asi malo byť aj 

uvedené, že aké odrody sa tam nachádzajú, pretože – bohužiaľ 

– ona, tá súťaž mala byť pôvodne vyhlásená skôr – niekedy 

v júni alebo v júli, ale teraz je už proste mimo vegetačného 

obdobie. A ono je ťažko dneska identifikovať, aké sú tam 

odrody. A myslím si, že to by mala byť jedna zo základných 

informácií, ktoré ten prenajímateľ má. Aby teda mesto 

nedeklarovalo, že tam je nejaká červená odroda alebo nejaká 

konkrétna odroda a nakoniec sa teda zistí, že tam je niečo 

úplne iné. Takže to je z takého praktického hľadiska. 

Prípadne, ak tam vôbec nie je muštová odroda, ale je tam 

stolová odroda, takže to plnenie v tom víne bude 

problematické. Takže ja by som len to poprosil, aby teda 

boli pri každom tom hone, pri každom tom vinohrade aj uvedená 

konkrétna lokalita (poznámka: myslené odroda), ktorá tam je 

vysadená. Lebo všetko sú to – až teda na ten veľký pozemok 

v katastrálnom území Vinohrady – všetky tie pozemky, ktoré 
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sú tam v oblasti, sú v oblasti Vajspeterského jazera nad 

Krasňanmi, to sú všetko plne funkčné vinohrady, 

obhospodarované. Až teda na tie zalomené vinohrady, čo 

vyzerajú jak taká hokejka – prakticky tam pri hranici 

s lesnými pozemkami mestského lesoparku. 

Takže ja by som prosil, aby tam boli doplnené v tých 

súťažných podmienkach pri tých konkrétnych parcelách aj 

odroda, ktorá tam je vysadená. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nasleduje pani poslankyňa Svoreňová 

v diskusii. 

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len teda – síce sa ma to netýka 

z hľadiska teda územného, keďže je to Rača – ale týka sa ma 

to z hľadiska toho, že chcela by som určite podporiť alebo 

vyjadriť proste podporu tejto súťaži vzhľadom na to, že 

napriek tomu, že väčšinou plačem, že máme hrozné covidové 

obdobie a cestovný ruch v Bratislave je na kolenách. 

Ak sa dá vyzdvihnúť niečo a práce niekoho, že naozaj za 

toto obdobie sa chytil povedzme nejakej šance v oblasti 

cestovného ruchu, tak si myslím, že sú to naozaj račianski 

vinohradníci, ktorí dokázali teda stvoriť produkt Račianskej 

lokálky. To znamená projekt otvorených vinohradov, 

otvorených pivníc, kedy vlastne si môžete kúpiť lístok 

prakticky každý piatok v rámci sezóny na teda vláčik, ktorý 
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vás povozí po viniciach a proste naozaj zažiť takú malú vínnu 

cestu priamo na území Bratislavy. Čo teda považujem ja osobne 

za malý zázrak, že naozaj niekto v rámci covidu, keď 

v podstate všetko z cestovného ruchu išlo do kytiček, 

dokázal teda v spolupráci s Bratislavskou organizáciou 

cestovného ruchu stvoriť nový produkt a dovolím si povedať, 

že produkt úspešný, pretože naozaj tie lístky bývajú 

vypredané. A asi to potvrdí aj pán poslanec Pilinský, že 

naozaj tie otvorené vinohrady mávajú, ľudia tam chodia. 

Ja si myslím, že čokoľvek môžeme ako mesto urobiť preto, 

aby sme podporili tento rozvoj račianskeho vinohradníctva, 

by sme mali, pretože je to naozaj… To, čo sa deje momentálne 

v Rači je – podľa mňa – to, o čo sa už dlhé roky usilujeme 

z pohľadu cestového ruchu, aby sme naozaj aj my sa vedeli 

prihlásiť ako mesto k tomu vinohradníctvu a nemuseli sme 

posielať každého návštevníka za vínom do Pezinka, do Modry 

alebo mimo územia mesta. 

Takže som veľmi vďačná za tento materiál, som rada, že 

ho vidím a verím, že bude teda podporený a pomôže ďalšiemu 

rozvoju Rače ako takejto vinohradníckej oblasti. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Áno, ja ďakujem kolegyni a ja teda… Samozrejme, my sa 

pripájame k poďakovaniu, a teda aj tej dobrej spolupráci, 
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ktorá je v oblasti podpory cestovného ruchu. A teda sme radi, 

že tento produkt, ktorý bol vymyslený práve na našom území, 

a teda ho vymysleli miestni vinohradníci, vinári 

a poskytovatelia takýchto služieb – si našlo svoju 

klientelu. My sme veľmi radi, že teda dostal podporu aj 

od mestskej organizácie – od BTB-čky alebo teda aj od 

krajskej organizácie. A skutočne v tomto prípade pre niekoho 

bola korona nejakou dýkou do chrbta a my sme túto situáciu 

využili a urobili sme proste nejaký produkt, ktorý je v tejto 

dobe žiadaný. 

A ja chcem aj poďakovať poslancom, s ktorými som sa tam 

stretol pri tejto lokálke. Tak verím, že sa nám to podarí aj 

budúci rok znovu otvoriť. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ja možno len doplním, že práve táto obchodná verejná 

súťaž je na podporu vinohradníctva v Rači, aby práve tí 

účastníci týchto lokálok a vinohradníckych vinárskych ciest 

mali ešte krajšie a kvalitnejšie prostredie. Pretože často 

sa stáva, že keď zanedbáme vinohrady, ktoré sa neužívajú, sú 

práve tie, ktoré sú v majetku mesta. A táto súťaž to práve 

má riešiť. 

Ale odovzdávam slovo pánovi poslancovi Strapákovi. Nech 

sa páči. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že mesto teda našlo – 

ako teda pani viceprimátorka povedala – že spustnuté 

a zanedbané vinice. Vlastne že chce im nájsť teda nové 

uplatnenie – samozrejme také isté, na aké sú určené. 

A ja by som chcel podporiť magistrát v tom, že aby teda 

aj iné majetky vlastne, pozemky vo vlastníctve magistrátu, 

aby teda našli svoje opätovné uplatnenie. A to je tak všetko. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Pilinský. Nech 

sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som iba trošku na pravú mieru – tie 

pozemky, ktoré tam boli akože vyhľadané a vytipované, nie sú 

všetky spustnuté. Spustnutý je ten, ktorý je na území Nového 

Mesta – ten najväčší, ten niekoľkohektárový. Ten skutočne – 

tam bude to obrovská investícia radovo v desaťtisícoch eur. 

Ale tie pozemky nad Krasňanmi – teda tam v tej Vajspeterskej 

doline sú viac-menej obhospodarované. Takže ono to nie je 

tak, že tie mestské sú všetky zarastené alebo nejakým 

spôsobom nevyužívané. Oni využívané boli. Pravdepodobne ešte 

z nejakého zvykového práva, pretože predpokladám, že na to 

žiadne nájomné zmluvy neboli. 

Takže každopádne by možno bolo dobré aj informovať tých, 

ktorí to doposiaľ užívali a vďaka nim tie vinohrady sú 
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v užívaniaschopnom stave, produkčnom. Aby mali možnosť sa do 

tej súťaže prihlásiť. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel spýtať 

predkladateľa – dúfam, že mi tentokrát bude odpovedané… Ten 

návrh k tomuto bodu a k nasledujúcemu bodu – myslím, že oni 

už boli minule stiahnuté a tam bola určitá pochybnosť o tom, 

že tie verejné súťaže – že v nich mal byť zakomponovaný 

osobitný režim podľa zákona číslo 504 z roku 2003 o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, ktorý ide úplne v inom režime 

ako teda prenájom nepoľnohospodárskej pôdy. A chcel som teda 

zistiť, že k čomu dospeli, prípadne či v niečom to bolo nejak 

riešené inak. Lebo ja keď si čítam tie návrhy, tak vlastne 

sú totožné. Vďaka. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Pokiaľ môžem zareagovať: Áno, bola tam urobená vlastne 

zmena, ale teda aby bol zohľadnený aj teda tento zákon 

o nájme poľnohospodárskej pôdy. V podstate tento zákon 

rozlišuje dva režimy – jednak teda pre fyzické a právnické 

osoby, ktoré podnikajú v oblasti poľnohospodárstva; a potom 

teda ostatné subjekty, ktoré nepodnikajú v oblasti 

poľnohospodárstva. A práve teda sú také v podstate 
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špecifické podmienky práve pre tie subjekty, ktoré podnikajú 

v oblasti poľnohospodárstva. 

Aby tá súťaž skutočne bola otvorená pre všetky subjekty, 

tak sme sa snažili zohľadniť všetky teda tieto podmienky. 

A zmena teda oproti tým podmienkam, ktoré boli predložené – 

a nie predložené, ale v podstate stiahnuté, boli v tom 

materiály pripravené – aby skutočne teda boli v súlade 

s týmto zákonom. Bolo predkladané nájomné teda vo výške teda 

jedného eura, ale aby sme skutočne vlastne išli v súlade 

s týmto zákonom, ktorý ustanovuje pre subjekty, ktoré 

podnikajú v oblasti poľnohospodárstva, minimálnu výšku 

nájomného, tak vlastne sa upravila tá výška nájomného. 

Uvedené sme konzultovali na Ministerstve pôdohospodárstva, 

ktoré nám vlastne odporúčalo ísť podľa obvyklej výšky 

nájomného, ktorú v podstate zverejňuje Okresný úrad teda pre 

každé katastrálne územie každý rok. Takže vlastne sa upravila 

tá výška – minimálna výška nájomného. 

A ďalšia teda zmena, ktorá bola, a to bolo vlastne pri 

tom ďalšom materiáli, ktorý teda je v rámci toho ďalšieho 

bodu katastrálneho územia Vinohrady – tam vlastne sa upravila 

doba nájmu. Keďže vlastne tento zákon ustanovuje vlastne pre 

tie subjekty, ktoré podnikajú v oblasti poľnohospodárstva, 

minimálnu a maximálnu dobu nájmu. Minimálna je päť rokov 

a maximálna je pätnásť rokov. A v tom materiáli, ktorý bol 

stiahnutý, bola dvadsať rokov. Takže, aby sme teda boli 

v súlade aj s týmto zákonom a skutočne, aby to bolo pre 

všetky subjekty. Aby nebol niekto obmedzený a vylúčený 

z tejto súťaže. Takže aby súťaž bola skutočne pre všetkých, 

tak sme takto upravili vlastne tie podmienky. Takže to boli 

tie také dve zmeny. 
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Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Veľká vďaka. To som chcel počuť. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak to sa teším, že sme splnili očakávania a odpovedali. 

Ale ešte sa hlási s faktickou pán poslanec Pilinský, nech sa 

páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som sa teda chcel uistiť a upresniť… 

Takže teraz je tá súťaž vyhlásená nielen pre subjekty 

podnikajúce s poľnohospodárskou pôdou, ale aj pre fyzickú 

osobu alebo pre nejakého malého vinohradníka, ktorý to nemá 

ako hlavný biznis, že teda nie je nejaký farmár, hej? Je to 

možné, aby sa tam prihlásil aj takýto vinohradník, respektíve 

vinár? 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Áno. Je to vlastne aj pre fyzické osoby, ktoré vlastne 

nepodnikajú. Lebo v podstate aj výsledkom tej pracovnej 

skupiny bolo, aby teda prípadne pre nejaké komunitné 

iniciatívy bola vlastne táto súťaž otvorená. Takže je to pre 

všetkých – aj pre podnikajúcich, aj pre nepodnikajúcich. 

Samozrejme, musia splniť tie kritériá, ktoré vlastne sú 

hodnotiace. Bude sa každý pozemok vlastne vyhodnocovať 

samostatne podľa vlastne vyplneného formulára, ktorý tí 

súťažiaci predložia. Ale je otvorená pre všetkých. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka ešte raz. Pán poslanec Pilinský s faktickou. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ešte, ešte by som chcel odpoveď na to, či je problém 

alebo teda či sa tam dá doplniť tá informácia o tej 

konkrétnej odrode, ktorá je v tom–ktorom vinohrade, v tom-

ktorom pozemku, lebo to si myslím, že teda je dosť podstatná 

informácia. Ďakujem. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

 V podstate my predkladáme návrh na schválenie teda 

nájmu pozemkov. Čiže nie sme odborníci vlastne v tom 

vinohradníctve, čiže nevieme presne zadefinovať tie odrody 

vína. V podstate predkladáme návrh na schválenie nájmu 

pozemkov. Čiže neviem teda toto, či by sme vedeli všetky tie 

odrody doplniť, aké sú na tých pozemkoch vysadené prípadne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Možno by tá špecifikácia tých odrôd bola dobrá téma pre 

výberovú komisiu – teda tú, ktorá bude otvárať tie obálky, 

aby to zhodnotili. 

Ale ešte raz – pán poslanec Pilinský s faktickou. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  
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No, pretože tak – ako som spomenul – keďže tam je jedno 

z kritérií splnenia – nejakým spôsobom plnenie 

certifikovaným vínom z tej úrody a ja teda viem minimálne 

o dvoch vinohradoch, kde teda nie je muštová odroda. To teda 

znamená muštová je tá, z ktorej sa robí víno, ale je tam 

stolová odroda. Takže to asi nebude možné, aby vám niekto zo 

stolovej odrody odovzdal víno. Takže preto si myslím aj teda, 

aj pre toho nájomcu bude fér, keď vie, aby proste nekupoval 

– lebo proste nešiel do toho, že si prenajme mačku vo vreci. 

Takže preto si myslím, že tá informácia je zohnateľná, je 

k dispozícii, takže myslím si, že to by malo byť určite 

súčasťou špecifikácie tých pozemkov. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja už nevidím nikoho prihláseného 

v tejto chvíli do diskusie, tak odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom viníc v Bratislave, 

katastrálne územie Rača, čísla pozemkov sú tam vypísané, je 

to formou obchodnej verejnej súťaže. Podrobnosti sú 

v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie sme si prijali.  

Za: 33 poslancov, nehlasovali: 2 z prítomných: 35.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

Uznesenie 1053/2021 

zo dňa 18.11.2021 

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 

viníc v Bratislave, k. ú. Rača: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 9261 vo výmere 4 500 

m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 
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- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9270 vo výmere 3 099 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9334/3 vo výmere 672 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9336/3 vo výmere 1 415 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9338 vo výmere 1 599 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9360 vo výmere 3 644 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy s 

opciou na ďalších 5 rokov so súhlasom prenajímateľa, na 

vinohradníctvo podľa zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve 

a vinárstve v znení neskorších predpisov s ohľadom na prírodné 

a rekreačné aspekty, za nájomné v peňažnej forme v sume 79,60 

eur/ha ročne a vo forme vecného plnenia, ktoré sa nájomca 

zaväzuje odovzdať prenajímateľovi vo forme certifikovaného vína 

v súlade s § 26 zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v objeme 10 % z úrody, a to formou obchodnej verejnej 

súťaže v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 

01. 2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 

02. 2020, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020 

a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 988/2021 zo dňa 23. 09. 2021, s osobitne 
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schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 36 NÁVRH NA NÁJOM VINICE V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame na bod číslo 36, a to je obdobná súťaž na 

nájom vinohradov v katastrálnom území Vinohrady formou 

verejnej obchodnej súťaže. 

Prosím predkladateľa materiálu, nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Áno, takže ide v podstate o nájom jedného pozemku 

v katastrálnom území Vinohrady o výmere 23 671 metrov 

štvorcových takisto formou obchodnej verejnej súťaže na dobu 

určitú pätnásť rokov. Tak isto teda účelom je predovšetkým 

vinohradníctvo, ale s ohľadom aj na prírodné a rekreačné 

aspekty. A nájomné je tak isto v peňažnej forme v sume 

31,46 eur za hektár, pričom za celý predmet nájmu pri výmere 

23 671 to vychádza 74,47 eur ročne. Ako tak isto vo forme 
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vecného plnenia – vo forme certifikovaného vína v objeme 

desať percent z úrody. 

Tie podmienky verejnej obchodnej súťaže sú v podstate 

nastavené rovnako ako pri tej predchádzajúcej súťaži. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Keď nikto nie je prihlásený z poslancov, tak odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom pozemku, katastrálne územie 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže za podmienok, 

ktoré sú v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 34 poslancov, nehlasoval: 1 a 

prítomných: 35 poslancov.  
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 18. 11. 2021: 

Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

Uznesenie 1054/2021 

zo dňa 18.11.2021 

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 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 4207/1 vo výmere 23 671 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Vinohrady, zapísaný na LV č. 3610, 

na dobu určitú 15 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, na 

vinohradníctvo podľa zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve 

a vinárstve v znení neskorších predpisov s ohľadom na prírodné 

a rekreačné aspekty, za nájomné v peňažnej forme v sume 31,46 

eur/ha, t. j. 74,47 eur ročne za celý predmet nájmu a vo forme 

vecného plnenia, ktoré sa nájomca zaväzuje odovzdať 

prenajímateľovi vo forme certifikovaného vína v súlade s § 26 

zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v objeme 

10 % z úrody, a to formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s 
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uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020 a uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 988/2021 zo dňa 23. 09. 2021, s osobitne schválenými 

podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré 

tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

BOD 37 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, 

K. Ú. RUŽINOV DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-RUŽINOV 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme prejsť na bod číslo 37 a zároveň odovzdávam slovo 

pánovi primátorovi. Nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. 

Bod číslo 37: Návrh na zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Ružinov do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. 

Andrej alebo kto ide, Slávka? 
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Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Áno, ja by som k teda tomu povedala úvodné slovo. 

V podstate teda ide o zverenie pozemku, o ktorého 

zverenie požiadala mestská časť Bratislava-Ružinov, a to za 

účelom vybudovania novostavby pavilónu základnej školy, 

telocvične, stavieb verejného osvetlenia, ako aj parkoviska 

za účelom rekonštrukcie a komplexnej starostlivosti o celý 

areál základnej školy na Ostredkovej ulici číslo 14. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie pozemkov, katastrálne 

územie Ružinov, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

za podmienok a špecifikácií, ktoré sú uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prosím, hlasujte o tomto bode programu. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovala: 1, 

prítomných: 35.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov 

Uznesenie 1055/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie pozemkov registra „E“ KN v k. 

ú. Ružinov, parc. č. 695/400 – orná pôda vo výmere 1 718 m², 

LV č. 8136, parc. č. 699/5 – orná pôda vo výmere 832 m², LV 

č. 8141, parc. č. 699/3 – orná pôda vo výmere 679 m², LV č. 

8139, parc. č. 699/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

104 m², LV č. 8140, parc. č. 699/14 – záhrada vo výmere 74 

m², LV č. 8140, parc. č. 699/2 – orná pôda vo výmere 182 m², 

LV č. 8138, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, na vybudovanie 

novostavby pavilónu základnej školy, telocvične, stavieb VO 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

406 

 

02, VO 03 a parkoviska a na realizáciu komplexnej 

starostlivosti o celý areál Základnej školy Ostredková 14, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v prospech tretích osôb. 

2. Mestská časť Bratislava-Ružinov sa zaväzuje, že v prípade 

vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a 

stavebného zhodnotenia nehnuteľností bude tieto realizovať 

z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v 

prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným 

nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných 

nehnuteľností nárokovať úhradu finančných prostriedkov 

vynaložených na vyššie uvedené práce. 

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane 

nehnuteľnosti užívať na uvedené účely, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republike Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

v príslušnej časti stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD ČÍSLO 38 NÁVRH NA ZVERENIE WORKOUTOVÝCH IHRÍSK DO 

SPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVA-NOVÉ 

MESTO, PETRŽALKA, VRAKUŇA, KARLOVA VES A 

DÚBRAVKA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 38: Návrh na zverenie workoutových ihrísk do 

správy mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, 

Vrakuňa, Karlova Ves, Dúbravka. 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Takže v tomto prípade ide vlastne o zverenie tých 

ihrísk, ktoré už boli vybudované v rámci buď (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) pána primátora z predchádzajúcich 

rokov, respektíve boli vlastne prijaté na iných 

zastupiteľstvách ako investícia generálneho investora 

Bratislavy s tým, že vlastne takáto starostlivosť o ihriská 

spadá do kompetencie mestských častí. A z toho dôvodu sú 

vlastne týmto komplexným materiálom dozverené tie ihriská, 

ktoré boli v minulosti vybudované. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie nehnuteľností, ktoré sú 

vymenované v materiáli, do správy mestských častí 

Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves 

a Dúbravka. 

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

prítomných: 34. 

Ďakujem pekne. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských 

častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves 

a Dúbravka 
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Uznesenie 1056/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností, a to: 

1. drobnej stavby „Dostavba ihriska na Hostinského“ 

umiestnenej na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11739/1, k. ú. Nové Mesto, LV č. 5567, zrealizovanej na 

základe oznámenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 

ohláseniu drobnej stavby č. 8448/2016/UKSP/HAVK-210 zo dňa 

22. 09. 2016, na ulici Československých parašutistov, 

2. drobnej stavby „Vybudovanie ihriska na Hostinského“ 

umiestnenej na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11739/14, k. ú. Nové Mesto, LV č. 5567, a časti pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 13423, k. ú. Nové Mesto, LV č. 1, 

zrealizovanej na základe oznámenia mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto k ohláseniu drobnej stavby č. 

8448/2016/UKSP/HAVK-210 zo dňa 22. 09. 2016, na ulici 

Kukučínova – Nobelova, 

3. drobnej stavby „Workoutové ihrisko Nové Mesto“ – Višňová 

umiestnenej na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, 

k. ú. Vinohrady, LV č. 3673, zrealizovanej na základe 

oznámenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k ohláseniu 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

410 

 

drobnej stavby č. 9261/2018/ÚKSP/PETL-213 zo dňa 10. 09. 

2018, na ulici Višňová, 

4. drobnej stavby „Workoutové ihriská Nové Mesto“ – Chemická 

a Teplická umiestnenej na časti pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 12142/235, k. ú. Nové Mesto, LV č. 2382, a na časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 13698/32, k. ú. Nové Mesto, 

LV č. 2382, zrealizovanej na základe oznámenia mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto k ohláseniu drobnej stavby č. 

8728/2018/UKSP/KOTE-196 zo dňa 20. 08. 2018 a oznámenia 

mestskej časti Bratislava-Vajnory k ohláseniu stavebných 

úprav „revitalizácia detského ihriska a multifunkčného 

športoviska-Mierová kolónia“ č. OS-548/2018-SUC zo dňa 16. 

05. 2018, na ulici Pajštúnska – Gessayova a Ovsištskom 

námestí, 

5. drobnej stavby „3 workoutové ihriská v Petržalke“ 

umiestnenej na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1726, 

k. ú. Petržalka, LV č. 1748, na časti pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1085, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, a na časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 757, k. ú. Petržalka, LV č. 

1748, zrealizovanej na základe oznámenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka k ohláseniu stavebných úprav č. 

7058/2018/10 UKSP-La zo dňa 09. 07. 2018, na ulici Chemická 

a Teplická, 

6. drobnej stavby „Fitpark Žitavská“ umiestnenej na časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 3609/2, k. ú. Vrakuňa, LV 

č. 2764, zrealizovanej na základe na základe oznámenia 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k ohláseniu stavebných 

úprav č. 1524/2017/212/03.08.2017 zo dňa 21. 08. 2017, areál 

ZŠ Žitavská, 
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7. drobnej stavby „Inštalácia hracieho prvku v Parku SNP, 

Líščie údolie“ umiestnenej na časti pozemku registra „E“ KN 

parc. č. 3757/105, k. ú. Karlova Ves, LV č. 4971, 

zrealizovanej na základe oznámenia mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves k ohláseniu drobnej stavby č. 

KV/SU/2510/2016/21758/KK zo dňa 28. 11. 2016, na ulici Líščie 

údolie, 

8. drobnej stavby „Rekonštrukcia (revitalizácia) detského 

ihriska a verejnej plochy na Sekurisovej ulici” umiestnenej 

na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3315, k. ú. 

Dúbravka, LV č. 847, zrealizovanej na základe oznámenia 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka k ohláseniu drobnej 

stavby č. SU 15994/5538/2016/R-139/St zo dňa 10. 10. 2016, 

na ulici Sekurisova, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju zverených nehnuteľností zo strany 

mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, 

Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-

Dúbravka v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, že mestské časti Bratislava-Nové Mesto, 

Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-

Karlova Ves a Bratislava-Dúbravka prestanú zverené 

nehnuteľnosti užívať, sú povinné v lehote 60 dní predmet 

zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskými 

časťami Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, 
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Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-

Dúbravka podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestské časti Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-

Petržalka, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Karlova Ves a 

Bratislava-Dúbravka preberajú na seba záväzok, že všetky 

stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia budú realizovať z vlastných finančných 

zdrojov alebo prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 

environmentálnych fondov. 

5. Mestské časti Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-

Petržalka, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Karlova Ves a 

Bratislava-Dúbravka sú povinné zverené workoutové ihriská 

udržiavať podľa § 3 ods. 4 Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 

v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave, a to dodržiavaním 

technickej normy STN EN 1176 – 7 Zariadenia a povrch detských 

ihrísk. 

koniec poznámky) 

 

BOD 39 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5003, PARC. Č. 

5430 A PARC. Č. 9-5097/3, NA ULICI 

PEČNIANSKA, ŠUSTEKOVA A BRATSKÁ-PANÓNSKA, 

DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

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

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 39: Návrh na zverenie nehnuteľnosti v 

Bratislave, v Petržalke, parcela číslo 5003, parcela číslo 

5430 a parcela číslo 9-5097/3, na ulici Pečnianska, 

Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

Slávka. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Čiže v tomto prípade ide o hromadné zverenie žiadostí 

pre mestskú časť Bratislava-Petržalka, pričom jedno zverenie 

sa týka pozemku, na ktorom má byť vybudovaná alebo 

realizovaný investičný zámer – obnova detského ihriska na 

Pečnianskej ulici. A druhá parcela sa týka pozemku, na ktorom 

by malo byť vybudované dočasné parkovisko. A tretia, 

posledná parcela samostatná sa týka rozšírenia areálu 

verejnoprospešných služieb, ktoré bude vlastne mestská časť 

na tento účel využívať do budúcna. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani viceprimátorka Antalová. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ja by som len chcela upresniť, že z tohto 

materiálu vypadla parcela na Šustekovej. Je to parcela číslo 

5430 po dohode so starostom Petržalky Jánom Hrčkom. Ďakujem 

pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pozor, čo znamená, že vypadla? To znamená, že akým 

spôsobom ju odtiaľ dostaneme preč? 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Materiál je – ten, o ktorom sa bude hlasovať – tak v tom 

už nie je ten… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

To už sa stihlo upraviť, hej? 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, upravilo sa to tak, aby sme nemuseli podávať 

pozmeňovák ani sťahovať materiál. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, dobre. 
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Ďakujem pekne. 

Tomáš Palkovič, nech sa páči, pán poslanec. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Áno, ďakujem. Ja som chcel povedať vlastne a upozorniť 

na to isté, čo pred chvíľočkou povedala Lenka Antalová 

Plavúchová, že teda ten materiál sa menil na poslednú chvíľu. 

A jeden z tých pozemkov stade vypadol. Len teda upozorňujem, 

že bol prečítaný aj ako názov materiálu a zároveň bol aj 

vysvetlený v tom úvodnom slove. Čiže pozor – jeden z tých 

pozemkov tam už nie je. A je to update-nuté (aktualizované)v 

materiáloch. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ospravedlňuje sa, ja som si myslel, že to dáme 

pozmeňovákom. Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o upravenom materiáli, čiže 

vypadol ten pozemok – parcelné číslo 5430, hej? OK. 

Takže návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 431/2020 

a ukončenie nájomnej zmluvy na pozemok v katastrálnom území 

Petržalka; za ďalšie zverenie nehnuteľnosti v katastrálnom 

území Petržalka do správy mestskej časti Bratislava-
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Petržalka a v tom ďalšom bode je to ďalší pozemok, ktorý má 

iné číslo. Takže všetko je v materiáli s tým, že vypadá ten 

pozemok 5430. 

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, nehlasovali: 2, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 9-5097/3, 

na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie 1057/2021 

zo dňa 18.11.2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30. 

04. 2020, ktorým bol schválený nájom pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 5003 v k. ú. Petržalka, a ukončenie nájomnej zmluvy 

č. 08-83-0240-20-00 zo dňa 27. 07. 2020, 

2. podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. 

Petržalka, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003 – 

ostatné plochy vo výmere 709 m², vedeného na LV č. 1748 spolu 

s vybudovanými stavebnými objektmi – spevnené plochy 

(chodníky), doplnkové plochy (EPDM podlaha) a oplotenie, na 

realizáciu investičného zámeru „Obnova detského ihriska 

Pečnianska“, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, 

3. podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. 

Petržalka, a to pozemku registra „E“ KN parc. č. 9-5097/3 – 

ostatné plochy vo výmere 2 457 m², vedeného na LV č. 4833, 

na rozšírenie areálu Miestneho podniku verejnoprospešných 

služieb Petržalka, prípadne na iný podporný účel, ku ktorému 

bude vydaný súhlas Západoslovenskej distribučnej 

spoločnosti, a. s., a Slovenského plynárenského priemyslu, 

a. s., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, 

s podmienkami: 
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1. Nedôjde k predaju alebo bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 

prenájmu nehnuteľnosti zo strany mestskej časti Bratislava-

Petržalka v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Petržalka prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Zverené nehnuteľnosti bude mestská časť Bratislava-

Petržalka spravovať výlučne na účel, na ktorý jej boli 

zverené. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za 

hrubé porušenie správy zvereného majetku preberajúcim a za 

naplnenie podmienok odňatia správy zverených nehnuteľností 

podľa článku 84 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a odovzdávajúci môže správu 

nehnuteľností preberajúcemu odňať. 

4. V prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia 

technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností, bude 

tieto mestská časť Bratislava-Petržalka realizovať z 

vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v 

prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným 

nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných 

nehnuteľností hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na 

vyššie uvedené práce. 

5. Protokol o zverení pozemku registra „E“ KN parc. č. 9-

5097/3 v k. ú. Petržalka bude mestskou časťou Bratislava-

Petržalka podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
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v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 

6. Protokol o zverení pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003 

v k. ú. Petržalka vrátane už vybudovaných stavebných objektov 

– spevnené plochy (chodníky), doplnkové plochy (EPDM 

podlaha) a oplotenia, bude mestskou časťou Bratislava-

Petržalka podpísaný po vybudovaní prvej etapy ihriska na 

Pečnianskej ulici, teda najneskôr do 01. 05. 2022, inak 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

BOD 40 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH OHĽADOM 

INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY PREDSTANIČNÝ 

PRIESTOR HLAVNEJ STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť na bod číslo 40: Informácia o vykonaných 

krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný 

priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Neviem, či vie niekto viac o tom ako ja. Ale kto chce 

od nás informovať našich? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Andrej Bednárik asi, len… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

 V zásade ten informačný materiál je u nás, pripravujeme 

vždy v súlade s uznesením poslancov raz ročne. Jedná sa 

o spor s Transprojektom, kde nás zastupuje (meno 

zastupujúceho). a vlastne informuje o tých posledných 

udalostiach, ktoré sa tam stali. To znamená o tom, že čakáme 

na rozhodnutie súdu v tej veci samej. Čiže tam podali zo 

strany Transprojektu nejaké odvolanie, ktoré nemalo – teda 

malo nejaké vady podania. Súd to kvôli tomu zastavil 

a zároveň Transprojekt podal na mesto z dôvodu opatrnosti, 

pretože vyzerá, že ten spor mesto – že v ňom uspeje, tak 

zároveň podali z dôvodu opatrnosti novú žalobu. To je asi 

v zásade, o čom informuje v aktualitách ten materiál. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja možno poviem – iba doplním, že mám na stole nejaký 

návrh dohody, ktorý chceme developerovi, ktorého zastupuje 

pán Balo, poslať. Je to nejaký návrh, ktorý by za nejakú 

finančnú odmenu vyčistil úplne všetky problémy, ktoré sa tam 

nachádzajú. Tak isto je tam návrh na odkúpenie tej jednej 

budovy a pozemku, ktorý tam ešte developer má. A tak isto 

ide o riešenie sporu, ktorý sa nachádza na Kamennom námestí. 

My máme už dlhšiu dobu tieto jednania. V každom prípade máme 

ale aj poznatok, že my môžeme na tom území, na tých pozemkoch 

pokračovať ďalej aj bez nájdenia nejakého finálneho riešenia 
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s týmto developerom a tomu sa tak aj deje. Mali sme viaceré 

stretnutia na úrovni Ministerstva Dopravy a hlavne Železníc 

Slovenskej republiky a pracujeme na… alebo chystáme, ďalej 

pracujeme na tom, aby sme sa dostali niekde bližšie 

k začiatku príprav architektonickej súťaže, ktorú budeme 

robiť spoločne: ŽSR a mesto. Budeme informovať, keď bude 

niečo aktuálnejšie. Takže to je asi aj také, že úplné 

aktuality. 

Ak nemá nikto žiadne ďalšie otázky, tak poďme… 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Ďakujem. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonaných 

krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný 

priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 35. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice Železníc 

Slovenskej republiky v Bratislave 

Uznesenie 1058/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice Železníc 

Slovenskej republiky v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

BOD 41 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKYCH PODIELOV K 

POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 15573/7 A 15573/8 NA ASTROVEJ ULICI, 

V PROSPECH SPOLOČNOSTI FINBUILD, 

S. R. O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod 41: Návrh na prevod spoluvlastníckych 

podielov k pozemkom v Bratislave, v Ružinove, parcela číslo 

15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti 

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

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Takže jedná sa o prevod podielov na pozemkoch pod 

nebytovými priestormi na Astrovej 1 a Astrovej 3. Jedná 

sa o objekty, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa – 

spoločnosti FINBUILD, s. r. o. Treba zároveň dodať, že oba 

tieto objekty boli kolaudované podľa zákona 182/93, to 

znamená, že v súčasnosti má spoločnosť FINBUILD vzťah k tým 

pozemkom. Majú tam zriadené zákonné vecné bremeno, ktoré im 

vyplýva z tohto zákona. To znamená v podstate, by nemuseli 

žiadať o odkúpenie tohto pozemku, pretože vzťah k nemu majú. 

Ale chcú si usporiadať tento vzťah trvalým vlastníctvom. 

Na základe toho sme pristúpili špecificky k tomuto 

materiálu a nešli sme výlučne podľa zákona 182, ktorý hovorí 

o tom, že by sme tam mohli ísť podľa znaleckého posudku, ale 

využili sme tú možnosť, že sme si zvolili ten postup podľa 

cenotvorby – to znamená, navýšili sme tam tú cenu. A ak si 

pozriete materiál, tak tá cena nie je ani na úrovni cenovej 

mapy. Cenová mapa je 393 eur a 47 centov za meter štvorcový. 

Ale išli sme ešte vyššie vzhľadom na to, o akú lokalitu sa 

jedná. A je tam suma 450 eur za meter štvorcový. A to 

znamená, že celková tá suma je 420 165 eur aj 20 centov za 
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celý predmet odpredaja – za oba pozemky. Keď si to porovnáme, 

420 000 je finálna cena. Znalecká cena 285 000. To znamená, 

že vidíme ten nárast tej ceny. 

Mesto môže na tomto iba získať. To znamená, že ak príde 

k podpisu zmluvy, tak mesto bude kapitalizovať na pozemku, 

ku ktorému v súčasnosti už ten vlastník tej nehnuteľnosti 

vzťah má. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči, pán Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tento problém je troška taký 

dlhodobejšieho rázu. V podstate sa ho týka už asi viac ako 

desaťročný problém, ktorý sužuje miestnych obyvateľov. 

Vlastne dostali stavebné povolenie – tak táto firma dostala 

stavebné povolenie na budovu, ktorú chceli nadstavať 

a dokonca dostali ešte o poschodie vyššie, pretože povedali, 

že to chcú tam stavať sklady. Takže vlastne nepotrebujú 

miesto na parkovanie. Naozaj, za posledný rok sa troška 

situácia aj vyhrotila, pretože oni si neoprávnene – a to už 

možno aj minulý rok – neoprávnene si ohradili stavbu aj teda 

cez parcely mesta, ku ktorým nemajú žiadne právo, žiadnu 

zmluvu, nič. Čiže z ich strany je to nedôvodné obohatenie. 

A vlastne absolútne nekomunikujú alebo nereagujú na výzvy 

magistrátu, aby teda vôbec sa to riešilo. A pre mňa je to 

také zvláštne, že zaberieme cudzí pozemok magistrátu a potom 

ho prosíme teda, že prosím vás, predajte nám tie pozemky pod 
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tým. Je to taký schizofrenický stav – by som povedal. 

A osobne naozaj – tí ľudia to vnímajú, že tam vznikne veľký 

tlak – že viacej áut tam príde do toho územia. A vlastne sa 

stratí nejaké parkovacie státie tých ľudí, ktoré tam mali, 

a oni vlastne za to nemôžu. 

A ja by som možno bol rád, teda aby sme s tým niečo 

robili a možnože aj tú sumu nejako viazať k predaju tohto 

pozemku. Viazať na to, aby tým ľuďom sme uľahčili, keď už 

teda chceme im to predať – tieto pozemky. Tej firme FINBUILD 

chceme predať tie pozemky – tak poďme tie financie nejakým 

spôsobom viazať na to, aby teda vznikli tam nejaké nové 

parkovacie státia za tieto financie. Lebo tam prispeli na 

nejaký vznik nových parkovacích státí. 

Akože úprimne by som povedal, že keď by som chcel byť… 

že s takýmito ľuďmi sa asi neobchoduje a nepredať im to, ale 

asi to vôbec nepomôže situácii. A možnože to riešenie že 

pomôcť tým ľuďom, keď už teda prídu o tie státia - a viazať 

tie prostriedky na to by bolo asi rozumnejšie. Ale stále 

táto firma z toho vyjde akože veľmi, veľmi dobre – by som 

povedal. Pretože neviem, možnože niekto z magistrátu sa bude 

vedieť k tomu vyjadriť, že čo s tým, ako toto vieme spraviť. 

Nechcem dávať nejaké uznesenie, nie som ani pripravený to 

dať, ale bol by som rád, aby aspoň nejaký verejný prísľub 

bol tieto financie viazať na riešenie tej situácie, ktorá 

vznikla. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Hlási sa pani Čahojová. 
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Ctibor, chceš zareagovať predtým alebo potom. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Môžem po pani starostke. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pani starostka, nech sa páči. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa len chcela spýtať, či 

v tých existujúcich stavbách – ak tam nejaké sú, nepoznám to 

– je nejaká funkcia bytová. To znamená, či sa tam býva. Lebo 

som si prečítala súhlas pána starostu, kde presne teda 

popisuje situáciu, že je tam funkcia občianskej vybavenosti 

mestského a nadmestského významu tuším. Čiže čo sa tam 

očakáva – ako pán poslanec povedal, nejaká nadstavba 

prípadná. Čo by to tak mohlo byť. Čo obyvateľov už lokality 

oberie o ďalšie parkovacie miesto. Alebo ak tam nehrozí 

bytová výstavba, tak neviem si to celkom predstaviť. 

Poprosila by som viacej podrobností. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ctibor, zareaguj ty a potom asi Andrej Bednárik. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Môžeme tak. 
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Ja by som to chcel troška možno rozdeliť, lebo to, čo 

Peter Strapák povedal, je teda sčasti pravda. Tam dneska 

stojí budova. My, čo dneska predávame, sú pozemky pod týmito 

budovami – pod týmito bytovkami s tým, že tam prebieha 

momentálne nadstavba tej bytovky. Je pravda to, čo povedal 

Peter, že ten developer si zabral územie okolo v rámci tejto 

výstavby a my ako magistrát sme už podali žalobu na 

vypratanie tohto priestoru a tak isto budeme si tam 

uplatňovať bezdôvodné obohatenie. 

To ale nijakým spôsobom nemení alebo nemá vplyv na tento 

vzťah, ktorý tu dneska riešime. Lebo to, čo aj Andrej 

Bednárik už povedal, ten vlastník alebo ten developer má 

vzťah k tým pozemkom, o ktoré si požiadal o odkúpenie. My, 

samozrejme, dneska navrhujeme nejakú cenu, ktorú vnímame, že 

je vzhľadom na lokalitu vhodná. A ešte uvidíme, aká bude 

nakoniec reakcia tohto subjektu, ktorý to chce od nás 

odkúpiť. Takže to je jedna vec. 

My dneska neriešime to okolie, neriešime, akým spôsobom 

– ani to nemá nejaký priamy súvis, ako by sme to vedeli 

podmieniť. My, samozrejme, s ním riešime to zabratie, ktoré 

je – kde sme my pôvodne zamietli nájom – nájomnú zmluvu na 

tie okolité pozemky. Napriek tomu tam ten developer stavia. 

Takže samozrejme, ak by bolo naším cieľom im nejako sťažovať 

život, tak toto nie je úplne že cesta, ktorú dneska tu máme. 

Lebo my sa iba bavíme o tom, ako vysporiadame už dneska 

zastavané pozemky. 

Ďalšia vec, ktorá súvisí s tým parkovaním: Ja som si aj 

písal s Petrom Hercegom k tejto téme, tak my tam riešime to, 

akým spôsobom tam to parkovanie bude upravené. Dneska ešte 
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to riešenie nie je na stole, ale vieme o tom a intenzívne sa 

to rieši. 

Takže za mňa len toľko, že jednak – že je tam podaná 

žaloba na to konanie, ktoré tam bolo a ktoré považujeme za 

nevhodné a ani dohodnuté. Ale zároveň to nijak neovplyvňuje 

tento vzťah, ktorý sa týka už zastavaných parcel. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Andrej Bednárik. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Áno, ja v podstate nemám čo dodať k tomu, čo pán 

riaditeľ už pred chvíľou povedal. Iba potvrdiť jeho slová. 

A z toho, čo my vieme – ako áno, je tam v súčasnosti povolená 

tá stavba – tá výstavba tam čulo prebieha a z tých 

vizualizácií, čo my sme mali možnosť vidieť, tam 

pravdepodobne bude polyfunkcia. To znamená – zrejme tam budú 

aj byty, aj nebytové priestory. Ale to všetko bude závisieť 

od toho, že v akej miere je to stavebné povolenie, ako tu 

bude tá budova v konečnom dôsledku kolaudovaná. 

Ale presne – ako pán riaditeľ povedal – bez ohľadu na 

to, či im to dnes odpredáme alebo neodpredáme, ten vzťah tam 

je a mesto na tom môže len tratiť, pokiaľ sa nepokúsi nejakým 

spôsobom kapitalizovať na tom pozemku. A nie je to priestor 

alebo možnosť, ako by sme ich vedeli zatlačiť do toho, aby 

sa tam to už ďalej nedialo. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani starostka. Netreba? Dobre, pán Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

 Ja by som chcel zareagovať na pána riaditeľa Ctibora 

Košťála. To znamená čo, že idete tam riešiť tú situáciu 

s parkovaním? Že nie sú nutné tie prostriedky? Lebo tam som 

nejak jednoznačne nepostrehol tú odpoveď. Alebo teda sú 

potrebné? Alebo ako – možno troška viacej k tomu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ctibor? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

 Dobre. No za mňa – ja ti neviem teraz, Peter, povedať, 

že koľko prostriedkov a akých tam bude treba. Ja tam 

vychádzam z toho, že je tu nejaká požiadavka na odpredaj 

tých pozemkov a je tam mimo toho, či to odpredáme – či to 

teda predáme alebo nepredáme – ten problém s tým okolitým 

parkovaním a s tou výstavbou tam zostane. My sa bavíme iba 

o tom, že či prídu nejaké peniaze do mestskej kasy alebo 

neprídu. Keď sa rozhodneme, že neprídu, tak samozrejme tá 

situácia tam bude rovnaká. Keď aj prídu, tak tá situácia 

bude tak isto rovnaká. Budeme musieť ju riešiť. Preto som to 

chcel ako oddeliť, lebo my sa bavíme o pozemkoch, ktoré sú 

pod tými existujúcimi budovami. My sa nebavíme o tom okolí. 

Tento predaj nemá na to žiadny vzťah. Teda neviem tým 
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povedať, že teraz tie peniaze tam použijeme, lebo neviem, či 

tam vôbec bude treba nejaké zdroje využiť. A takže to dneska 

ešte túto informáciu nemám. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne. Tá situácia, kde nie je… A poďme asi 

ďalej. 

 Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov 

k pozemkom v katastrálnom území Ružinov do vlastníctva 

spoločnosti FINBUILD, s. r. o., za cenu a s podrobnosťami, 

ktoré sú uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 1, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 3, 

prítomných: 35. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 a parc. č. 

15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1059/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 vo veľkosti 28695/52379 

prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 1 na Astrovej 1 za 

kúpnu cenu 147 915,20 eur, spoluvlastníckeho podielu k 

pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/8 vo 

veľkosti 43055/46676 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 

č. 1 na Astrovej 3 za kúpnu cenu 251 129,57 eur 

a spoluvlastníckeho podielu k pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 15573/8 vo veľkosti 3621/46676 

prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2 na Astrovej 3 za 

kúpnu cenu 21 120,43 eur, do vlastníctva spoločnosti 

FINBUILD, s. r. o., so sídlom Astrová 3, Bratislava, IČO 
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35702516, za kúpnu cenu stanovenú dohodou strán celkove 420 

165,20 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 40 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 42 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 

POZEMKU V BYTOVOM DOME MOZARTOVA 15, 

STROPKOVSKÁ 5, 11, 13, TRENČIANSKA 21, 

MARTINČEKOVA 15, PÁRIČKOVA 11, KARLOVESKÁ 

29, 31, 33, 35, SILVÁNSKA 21, MILANA 

MAREČKA 7, ROVNIANKOVA 24, VLASTNÍKOM BYTOV  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Bod číslo 42: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 

13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, 

Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, 

Rovniankova 24, vlastníkom bytov. 
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Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

 Jedná sa o štandardný materiál prevodu 

spoluvlastníckych podielov v zmysle zákona 182/93 tým 

vlastníkom, ktorí sú uvedení v materiáli. Jedná sa o pomerne 

štandardný materiál, kde je veľmi rozsiahly zoznam tých 

žiadateľov v tých konkrétnych bytových domoch. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov 

na pozemkoch patriacim bytom v bytových domoch na uliciach, 

ktoré sú vymenované v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 35. 

(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 Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 

21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 

35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, 

vlastníkom bytov 

Uznesenie 1060/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Mozartova 15, Stropkovská 

5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, 

Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, 

Rovniankova 24, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených 

v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za 

vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 43 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 297/2011 ZO DŇA 

29. 09. 2011, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD BYTOVÝM DOMOM 

NA BEŇOVSKÉHO 14, UZNESENIA Č. 755/2021 

ZO DŇA 18. 02. 2021, KTORÝM SCHVÁLILO 

PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD BYTOVÝM 

DOMOM NA VIETNAMSKEJ 42 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy číslo 

297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 

14, uznesenia číslo 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

na Vietnamskej 42. 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

V podstate v oboch prípadoch sa jedná o zmenu uznesenia 

z dôvodu, že sa zmenil nadobúdateľ. Tak, ako predtým ste 

videli – tie materiály sú pomerne rozsiahle. A v čase, kým 
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dôjde k podpisu, môže dôjsť k zmene nadobúdateľa. Z toho 

dôvodu sa mení uznesenie, aby to mohlo byť zapísané na 

katastri. 

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: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v uznesení 297/2011, 

755/2021, ktorým sa menia pôvodní nadobúdatelia na 

novonadobúdateľov. 

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

prítomných: 35. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 

09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 

Vietnamskej 42 

Uznesenie 1061/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011 

takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 26.3.3, 

1.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Irena Langerová“ sa nahrádza 

novou nadobúdateľkou „MUDr. Lýdiou Zelinkovou“, 
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2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 

2021 takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 4.2.3, 

2.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Ján Janega a Ružena Janegová“ 

sa nahrádzajú novými nadobúdateľmi „Jaroslavom Janegom a 

Ing. Janou Konečnou“. 

koniec poznámky) 

 

BOD 43A NÁVRH DODATKU Č. 15 ROKOVACIEHO PORIADKU 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod 44: Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Nech sa páči, organizačné.  

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

43a je návrh dodatku.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha. Dobre. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Ak môžem – rovno úvodné slovo. Dobre, ďakujem pekne. 

Teda predkladáme návrh dodatku číslo 15 z rokovacieho 

poriadku mestského zastupiteľstva. A tento dodatok sa týka 

viac-menej – respektíve nie viac-menej – ale týka sa iba 

čisto administratívneho procesu – zberu materiálov na 

mestské zastupiteľstvo. Teda týka sa nášho interného 

nejakého fungovania, pričom zmena vlastne sa týka len 

krycieho listu, ktorý je prílohou rokovacieho poriadku. 

Totižto aktuálne – keď sa teda tvoria materiály a idú na 

podpis v rámci magistrátu jednotlivých útvarov, tak musíme 

podpisovať aj referátnik, vďaka ktorému zabezpečujeme 

archiváciu a interný obeh dokumentov. A taktiež podpisujeme 

aj tento krycí list. Čiže dochádza v podstate k duplicite 

podpisov. 

Teraz zjednocujeme tieto dva dokumenty. Aktuálny krycí 

list, ktorý predkladáme, bude obsahovať aj údaje 

z referátnika. Tým pádom sa zjednoduší a zrýchli teda tento 

proces tvorby. Čiže chceli by sme vás poprosiť len o podporu 

teda tejto zmeny. Z mojej strany asi všetko. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ak to nie je úplne jasné, pýtajte sa. 

Ide o malú administratívnu vec, ktorá našim organizačným 

zjednoduší život. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 15 rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva SR Bratislavy s účinnosťou 

od 1. januára 2022. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím, hlasujte o tomto 

návrhu. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh dodatku č. 15 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1062/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dodatok č. 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou 

1. januára 2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 44 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

A teraz ideme na bod 44 – teda Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
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Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva:  

Ďakujem pekne. Takže – ako si už povedal – teda 

predkladáme pravidelný materiál, informáciu o vybavených 

interpeláciách poslankýň a poslancov. 

Za mňa toľko. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, ja som sa vás pýtala 

na váš odborný alebo architektonický názor na prvú etapu 

kultúrno-spoločenského športového centra v rámci výstavby 

v lokalite Chorvátskeho ramena v blízkosti druhej etapy 

električky. Dostala som odpoveď, že: „Máme za to, že vo veci 

výstavby v lokalite Chorvátskeho ramena formulujú stanoviská 

mesta odborné útvary magistrátu v zmysle stavebného zákona 

a legislatívy a bez znalosti názoru sa k tejto téme sa 

primátor nebude vyjadrovať.“ 

Ja sa chcem spýtať, že ako mám naformulovať tú otázku, 

aby som sa dozvedela váš názor. Mne stačí aj osobne – 

nepotrebujem nejaký odborný alebo záväzný. Skutočne, len ako 

možno aj predbežný názor. Alebo potom možno formou nejakého 

stretnutia s poslancami mestskej časti Petržalka by sme si 
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sadli, pozreli si tú projektovú dokumentáciu. Mne je jedno, 

akú formu zvolíte, len vás chcem poprosiť o radu, že ako 

dosiahnuť… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

To, čo vy ste povedali, normálne sa stretnime aj 

s poslancami miestneho zastupiteľstva, keď treba. Je to 

trochu komplikované pre mňa hovoriť môj názor ako architekta 

– keď ja zároveň prezentujem názor primátora – som aj viazaný 

nejakými dokumentami: územným plánom a zmluvami aj všetkými 

vecami. Poďme si ale v kľude normálne na osobnom stretnutí 

o tom povedať, čo treba. Dobre? 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Budem vám vďačná. Takže môžeme cez pani Kratochvílovú 

– stretnutie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno, cez môj sekretariát. Ja im poviem, oni vedia 

v tejto sekunde… Ja to dohodnem s nimi. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Určite aj pána Karmana. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

444 

 

Určite áno. Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

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, nehlasovali: 2, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1063/2021 

zo dňa 18.11.2021 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 46 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme… Interpelácie máme za sebou po obede a poďme na 

bod Rôzne – 46. Takže otváram bod Rôzne. 

Milan Vetrák, nech sa páči. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

446 

 

Áno, už som si zapol ten mikrofón. Ďakujem pekne za 

slovo. 

Ja len aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam: Viem, 

že väčšia časť poslancov a v zásade to budú všetci… 

V najbližších dňoch – ak už nedostali – dostanú taký mejl, 

ktorý sa bude týkať majetkových priznaní kvôli tomu, že 

vlastne sme pristúpili k ich kontrole. Takej kontrole, ktorá 

nie je len čisto formálna. Ale sú tam aj formálne nedostatky 

a tie formálne nedostatky by bolo dobré odstrániť. V zásade 

musím povedať, že nebolo ani jedno majetkové priznanie, ktoré 

by nemalo formálne nedostatky vrátane môjho vlastného. 

Pretože medzitým bol aj vydaný metodický pokyn výboru pre 

nezlučiteľnosť funkcie Národnej rady, ktorý spresňuje, akým 

spôsobom sa majú tie majetkové priznania – tie nové formuláre 

vypĺňať. 

Tak aby ste neboli prekvapení. Bude treba tie formálne 

nedostatky odstrániť. V prípade, že sa neodstránia, tak bude 

potrebné začať konanie v zmysle ústavného zákona. Tak len 

aby ste neboli prekvapení. Dá sa to, samozrejme, odstrániť. 

Budete si musieť na to nájsť čas – zastaviť sa za mnou a za 

pani tajomníčkou Komisie na ochranu verejného záujmu, aby 

potom sa nestalo, že by sme zverejňovali majetkové priznania, 

ktoré by mali tieto nedostatky a niekto by na to upozornil 

a už by ste sa naozaj tomu konaniu nevyhli. Tak len aby ste 

neboli prekvapení. Viacerí z vás tie mejly dostali. 

V podstate smerujeme k tomu, aby sa tie majetkové priznania 

nakoniec – anonymizované, samozrejme – zverejnili. No aby 

teda mohli byť aj na web stránke mesta tak, ako to požaduje 

zákon. 
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Momentálne ešte doťahujeme alebo riešime 2019-ky, ale 

keďže už ten systém funguje, je nastavený, rozbehnutý, tak 

my veľmi rýchlo, v priebehu mesiaca pozrieme 2020-ky a tak, 

aby teda v decembri boli zverejnené na web stránke – za oba 

roky majetkové priznania. 

Ja len by som ešte k tomu dodal, že samozrejme sme teraz 

tolerantnejší, lebo sú to nové formuláre. Ale v prípade, že 

už budúci rok tam niektoré z tých nedostatkov budú znova, 

tak už jednoducho budeme asi musieť začať konanie. Lebo treba 

sa to naučiť samozrejme robiť poriadne. To sa týka všetkých. 

A teda aj to je nejaký cieľ toho, že teraz si to vysvetlíme 

a potom by sme to mali už vypĺňať všetci dobre. 

Tak ďakujem za pozornosť. Chcel som sa vyhnúť 

nedorozumeniu, tak som to radšej vysvetlil takto v bode 

Rôzne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne, Milan. 

Poďme s faktickými. Pán Cmorej. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Milan, prosím ťa, čo teda formálneho tam je väčšinou 

zle? A môžeš ma použiť úplne ako príklad. Keď to isté 

majetkové priznanie, ktoré som odovzdal sem na meste – len 

teda som vymenil nejaké strany – som odovzdal aj v Národnej 

rade a cez pani tajomníčku z výboru pre nezlučiteľnosť 
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funkcií to prešlo, čo ona je asi spolu s tebou jediné dve 

osoby na Slovensku, ktoré sa v tom majetkovom priznaní 

vyznajú. Teda cez ňu to prešlo a cez teba nie. Tak čo, 

prosím, ťa formálneho sme tam takého zlého vykonali. Lebo 

z toho mejlu som sa to nedozvedel a som teda naozaj zvedavý, 

že aká tam je chyba. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Milan? Haló? 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Áno, ja som myslel, že keď všetci povedia faktické, že 

ja sa prihlásim. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, môžeme tak urobiť. Dozbieraj to. 

Pán Brat, pán poslanec Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Áno, pán Brat ďakuje. 

A ja som len chcel povedať jednu vec. Že naozaj nič 

neskrývam vo svojom majetkovom ani daňovom priznaní. Všetko 

vám dám, čo len budete chcieť. Ale, prosím vás, dostali sme 

sa do situácie, kedy 45 dospelých vzdelaných ľudí nebolo 

schopných vyplniť ten formulár pri najlepšej snahe tak, aby 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/212683-sk/brat-michal/
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to proste bolo správne. Tak, prosím, položme si otázku, že 

či niekde nebude chyba na strane toho formuláru alebo 

byrokratickej záťaže, pretože, Milan, ja si ťa veľmi cením, 

že si ochotný si to pozrieť do detailov a pozrieť… Ale toto 

naozaj je troška nonsens, takže… Ja len prosím, snažme sa to 

zjednodušiť, nech sa nerozpína byrokracia, aby pokryla 

nároky rozpínajúcej sa byrokracie. Ďakujem. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

To ste ešte nevideli návrh aktualizovanej verzie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec MsZ:  

Ja sa pripájam k tomu, čo povedal pán Brat. A tiež by 

ma zaujímalo – rôzne teda tie pripomienky, ktoré som dostal 

k tomu majetkovému priznaniu. Ako viaceré mi prídu dosť také 

protirečivé až nezmyselné. Lebo teda ja keď odovzdávam niečo 

z titulu funkcie mestského poslanca a mi príde pripomienka, 

že tam chýbajú uvedené údaje za mestského poslanca, tak akože 

to je už naozaj absurdná pripomienka. Lebo je to len v inom 

chlieviku, ale je to tam, samozrejme, uvedené. 

A teda by ma zaujímalo, že kedy vyšiel ten metodický 

pokyn k tomu, lebo teda my sme vychádzali v tom roku 2020, 

keď sme vypĺňali za rok 2019 pri najlepšom vedomí a svedomí 

– však som to aj s tebou, Milan, konzultoval vtedy. A teraz 
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akože kvôli tomu, že napíšem, že funkčné pôžitky – napísal 

som, že „áno“ – že však mám z toho odmenu – vedľa je uvedená 

– tak že chýba tam slovo odmena… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

OK. Igor Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

 Ja chcem povedať, že akože rád doplním všetky pôžitky, 

ktoré som teda kedy z akejkoľvek funkcie mal, ak tam nejaký 

chýba. Len teda chcem len poznamenať že, sa mi nepáči 

zvýhodňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú 

zároveň aj poslancami veľkého zastupiteľstva, a že teda tí 

to majú len cez dvere a my teda musíme ísť hore do Národnej 

rady a teraz dopĺňať veci. 

V každom prípade som veľmi zvedavý na tie výhrady, lebo 

teda len som dostal informáciu, že sa mám dostaviť. Tak sa 

dostavím. Ďakujem za pozvanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Milan Vetrák, nech sa páči. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

 Takto ja teraz – to by nemalo zmysel, ani to nemám pri 

sebe, má to spísané tajomníčka, že aké tam boli tie formálne 

nedostatky. My oproti Národnej rade sme preverovali aj tri 
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registre – živnostenský, obchodný aj občianskych 

organizácií. Takže sme našli aj také veci, ktoré tam neboli 

uvedené. A teda keby sme boli veľmi prísni, tak by sme mali 

za to viesť konanie a už by sme to nedopĺňali, ale beriem to 

tak, že je to prvý rok, kedy to kontrolujem poriadne. 

Čiže ja za to nemôžem, že sa to v minulosti… buď nebola 

ochota alebo proste nebol na to ani zákon pripravený, aby to 

bolo poriadne. A aj na Národnej rade sa formálne nedostatky 

odstraňujú. Však, Peter, aj ty dobre vieš, každý z nás tam 

mal nejaké nedostatky. Takže ide o to, že ako to vylepšiť 

a ako to robiť poriadne a nielen čisto formálne. A je to 

proces, ktorý aj inde, keď idete na magistrát s rôznymi 

materiálmi, tak tak isto musíte plno formálnych vecí vyplniť 

a nikto na to nenadáva. Treba proste to zobrať ako ďalšiu 

z povinností, ktorú verejný funkcionár má. Netreba nad tým 

mudrovať jednoducho. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Matej Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja som chcel, kolegyne a kolegovia, vám 

všetkým dať do pozornosti, že budúcu nedeľu je sté výročie 

behu Devín – Bratislava. A že chcel som teda pri tejto peknej 

príležitosti, že by sme mohli zostaviť poslanecký alebo 

nejaký bežecký tím. Že by ste sa zapojili do tohto behu. 

Takže ak by niekto mal záujem, tak viem, že na magistráte sa 

už formuje nejaký tím, takže keby ste chceli, tak sa zapojte. 
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Myslím, že je toto sté výročie veľmi milé výročie – je to 

jeden z najstarších behov a snáď tých jedenásť a pol 

kilometra ubehnete. Takže, ak by ste mali záujem, tak 

sa prihláste. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Maťko, budem ti musieť asi pokaziť 

radosť. Dneska vyšiel nový covid automat, ktorý v podstate 

sčasti dal do lockdownu aj očkovaných a akokoľvek sa na to 

pozerám, neviem si predstaviť, že by ten beh sa uskutočnil 

pre viac ako dvesto ľudí. Hej? Nebudem hovoriť o vianočných 

trhoch, čo to s nimi robilo a tak. V podstate treba si 

uvedomiť, že tu máme covid automat, každý si to prečítajte. 

Ja to tu študujem dve-tri hodinky a je v podstate veľmi 

prísny aj pre… respektíve je prísny aj pre zaočkovaných, tak 

by som povedal. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Aj očkovaní majú smolu? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Majú smolu… Je tam limit dvesto ľudí. Aj na vianočné 

trhy, aj na beh – čo to znamená asi iba jedno… Je mi ľúto, 

Maťo, že ja som bol ten… Ja som sa tiež tešil. 

Poďme ďalej, pani Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

 Ďakujem. Ja som chcela tiež faktickú poznámku, ale mne 

to naozaj tie faktické neberie, takže som sa takto 

prihlásila. 

Milan, akože tvojou výhodou je, že ty si mierny človek 

a hovoríš, že nám tieto veci veľmi ako keby milo 

a kultivovane. Ale naozaj, je to newspeak (nový jazyk). Akože 

to právnici, účtovníci možno tomu rozumejú, ja tomu ako 

polovičke tým veciam – čo sa tam vyžaduje – nerozumiem. Musím 

si to dať urobiť a aj keď mi to vysvetlíš, tak o rok – keď 

sa to tam zmení, tak zase tomu nebudeme rozumieť. 

Ak teda máš tú moc, tak tej Národnej rade – veď ten 

trend je, aby sa veci zjednodušovali, aby sa všetko 

automatizovalo, aby sa to tam naťahovalo z nejakých databáz, 

hej? Tak aby sme to tam vedeli len zaklikať. Takže normálne 

už že ľudsky k tomu pristupujme. Nie, že musíte sa to naučiť 

a že ja vás to teda naučím. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ja som sa chcel spýtať – keď teda sa znova otvorila 

táto téma, že ja som tam dostal v tom mejli žiadosť, aby som 

predložil alebo doplnil potvrdenia od magistrátu 

a organizácií o vyplatených odmenách. Ale tak akože som 

dával normálne že celé daňové priznanie, v ktorom to bolo že 
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zahrnuté – teda aspoň som sa nedočítal v zákone, že by to 

bola taká povinnosť. Ako nemám to problém, len si to budem… 

ak ich už nemám, tak ich budem musieť zasa len žiadať od 

tých organizácií a čiže si robíme si všetci navzájom prácu 

– ale akože vyžiadam to, nie je problém. Len teda, že či tam 

nie je duplicita. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Milan Vetrák, nech sa páči. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

No tie potvrdenia o príjme – je to štandard, ktorý 

vyžaduje aj Národná rada v zmysle toho metodického pokynu, 

ktorý bol vydaný. Z daňového priznania ty nevidíš tie príjmy, 

ktoré máš z jednotlivých organizácií. Proste jednoducho to 

tam nemáš polopate povedané a zvykne sa to prikladať, aby 

potom bolo jasné, či nejaký príjem bol alebo nebol. Lebo ty 

tam máš kumulované údaje v tom daňovom priznaní, nemáš to 

rozbité na jednotlivé položky. A ty si uvádzaš niečo v tom 

majetkovom priznaní, či máš nejaké pôžitky, nemáš, to nemusí 

byť len odmena, to môže byť aj služobný telefón aj služobné 

auto to môže byť, aj ďalšie formy funkčných pôžitkov. Čiže 

my hovoríme najčastejšie o odmene, ale tam môžu byť aj iné 

veci. 

A samozrejme, chceme to robiť jednoduchšie, len je to 

ústavný zákon a jednoduchšie sa to dá robiť hlavne 

elektronicky, len jednoducho doteraz nebolo nič urobené 

v tomto zmysle počas predchádzajúcich vlád. A ono to sú 
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projekty, ktoré trvajú niekoľko rokov, kým sa spraví 

architektúra informačného systému, kým sa to celé pripraví. 

Takže treba aj takto sa na to pozerať. Áno, ten záujem o to 

je. Neurobilo sa zatiaľ nič. My na tom pracujeme, len to 

bude trvať. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja sa hlásim tiež s faktickou, mne to opäť neberie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, tak dajme pána Polakoviča a potom pána poslanca 

Cmoreja. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Milan, možno by ste to mohli zaradiť do ďalšieho 

podnikateľského kilečka – zjednodušenie podávania daňových 

priznaní. Možno by nám to zjednodušilo život a mohli by sme 

ho venovať tomu komunálu. 

Ja len čo si hovoril o tých registroch. Vieš, napríklad 

odo mňa ste si vyžiadali príjmy z Halbartu. Čiže ste si 

pozreli obchodný register. Ale keby ste si pozreli FinStat, 

tak viete, že Halbart má: nula. Je to proste polomestská 

firma, ktorá má nulu. Čiže žiadne príjmy z dozornej rady tam 

nie sú. Čiže takéto veci tam potom majte. Ale tak ja kľudne 

vypíšem čestné prehlásenie a opravím, čo treba. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Adam Berka. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja ešte teda, môžem? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pán Cmorej, jasné. 

Mgr., Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si teraz neviem nájsť tú mejlovú komunikáciu s tou 

tvojou pani tajomníčkou, lebo tiež som sa na toto pýtal, že 

z akého titulu mám teraz ja kdesi hľadať – ani neviem, kde 

to mám založené – potvrdenia o príjmoch. Ale v tom zákone je 

jasne napísané, že stačí priložiť to daňové priznanie. Takže 

ja som priložil daňové priznanie, a tým pádom to považujem 

za vybavené. Lebo týmto spôsobom, keď to budeš stále viacej 

a viacej nabaľovať, tak najbližšie budeš odo mňa chcieť 

potvrdenie o operatívnom lízingu áut, ktoré používam a potom 

ešte neviem kde čo všetko. Takže ja si veľmi rád vypočujem 

tie formálne pripomienky, ale v tejto časti to považujem za 

vybavené, že ja som vám dal kópiu daňového priznania. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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Dobre. Milan Vetrák, ideš? Asi najlepšie keď si to potom 

sami s Milanom nejak vybavíte postupne. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ja tak isto vám viem označiť rôzne somariny ako rôzne 

prílohy, ktoré sa musia dávať k materiálom majetkovým 

a podobne, keby som sa na to pozrel. Teda čudujem sa, že 

toto nikto nerozoberá, že jednoducho tam to všetci 

rešpektujete. Aj tuná je nejaká prax a niečo zákon hovorí. 

Súčasťou daňového priznania sú aj tie prílohy, 

potvrdenia o príjmoch. To je štandard. To dávate normálne na 

daňový úrad, keď si robíte daňové priznanie. Čiže my chceme 

vidieť aj tie… súčasťou daňového priznania sú aj tie prílohy. 

A tie, keď tam nemáme, tak si ich žiadame. A teda my nie sme 

ako detektívi alebo pátracie psy, že budeme chodiť po 

FinState a neviem kde. My chceme tie štandardné veci, ktoré 

vyžaduje Národná rada, lebo to je ten istý formulár. Ten 

formulár je už zákonom stanovený. To nie ako v minulosti, že 

to vymýšľali nejaké mimovládky a potom si to každý robil, 

ako chcel. To už tá situácia teraz nie je podľa toho nového 

ústavného zákona. Čiže aj toto si treba uvedomiť. A my, 

samozrejme, nebudeme pátrať po tom, to by sme museli najať 

si ľudí aj asi na magistráte, aby to robili, pretože to teraz 

magistrát ani neupravoval… (poznámka: výpadok zvuku).  

Treba si to, samozrejme, povedať, treba si sadnúť. Keď 

magistrát dá desať ľudí na to, tak môžeme chodiť po FinState, 

môžeme pátrať po všetkých databázach. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Adam Berka, nech sa páči. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ja sa vám veľmi ospravedlňujem, že to takto predlžujem. 

Ale keď už sa otvorila tá diskusia, ja som sa chcel tiež do 

tejto diskusie zapojiť. 

A ja úplne rozumiem výhradám, rád si to prediskutujem. 

Dosť veľa energie som tomu venoval už na miestnej časti 

a v samotnom priznaní by veľmi pomohlo, keby sme nemuseli – 

ktokoľvek, kto ho musí robiť – keby nemusel robiť čiastkové 

súčty tých súm v rámci priznania. Lebo keď má niekto viacero 

ako jednu funkciu, tak nie je problém čokoľvek doložiť. Nie 

je problém dať všetky prílohy, nie je problém uviesť tie 

údaje. Problém je, že v bode 6 sa rozdeľuje kolónka pre 

priznanie, za ktorú funkciu podávam a za tie ostatné, ktoré 

sa potom sčítavajú. A to znamená, že pri každom podaní to 

treba preusporiadať a prerátať inak, napriek tomu, že ten 

výsledok je stále rovnaký. Všetky prílohy sú rovnaké, aj 

súčet celkový je rovnaký. To znamená, že keby že stačilo 

každú funkciu, ktorú mám, vypísať sumu, ktorú za ňu dostane, 

a dať k tomu prílohu, bolo by to univerzálne a keby niekto 

mal aj viacero funkcií, tak by jednoducho to isté majetkové 

priznanie v tej istej forme, s tými istými prílohami poslal 

na rôzne miesta. A takto to vlastne musí vždy vyrátať inak 

– pre každú funkciu. Napriek tomu, že súčet je rovnaký. 

Čiže to je taká drobnosť. Lebo z toho ani nevyplýva – 

z toho textu – tam sa v bode 6 píše o tom, že suma, za ktorú 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

459 

 

to priznanie podávam a potom súčet všetkých ostatných 

funkcií. Lenže v tom istom priznaní mi odškrtávame všetky 

funkcie, ktoré máme a nie je úplne jasné, že či to priznanie 

podávame za to, čo odškrtneme alebo za to, komu posielame 

obálku. Čiže to sú také drobnosti, ktoré možno by sa dalo 

vyriešiť aj bez toho, aby sme išli rovno do digitalizácie. 

Ale proste trochu to zjednodušiť bez tej zbytočnej matematiky 

navyše. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Zaťovič. 

RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-

Dúbravka: 

 Pekný deň, počujeme sa? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-

Dúbravka: 

Ja mám takú otázku, možno že nelogickú/logickú: Bol 

taký prípad. Ja som učiteľ, mám nejaký plat ako učiteľ. Dnes 

som poslancom. A ten plat sa nezverejňuje, lebo každý máme 

svoj plat. Akonáhle sa stanem poslancom mestskej časti, musím 

ten svoj plat učiteľa zverejniť. Prečo by som ja mal 

zverejňovať, koľko ja ako učiteľ zarábam, čo koho do toho, 
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keď som poslanec – koľko ja ako učiteľ zarábam. Čiže naozaj 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) v Národnej rade dávať 

peniaze – len koľko zarábam z výkonu zverenej funkcie. Nič 

v zlom, že naozaj potom vznikajú problémy nejaké, že každý 

vie, kto koľko ten učiteľ zarába, aké má odmeny. Hovoríme 

o učiteľoch celkovo. (Poznámka: nezrozumiteľné slová) 

priznaní, len dávať financie z výkonu verejného funkcionára. 

To je taká moja otázka. 

Druhá: Som sa dozvedel, že až 99 rokov sa toto 

archivuje. To tiež nejde do hlavy, načo sto rokov archivovať 

tieto papiere. Kto bude po sto rokoch vyťahovať. Veľa 

papierov sa archivuje až sto rokov. Však po sto rokoch už 

určite nebudem poslancom ani ja. Už budem päťdesiat rokov 

mŕtvy po sto rokoch. No sa pýtam, že naozaj zjednodušiť to, 

či nestačí desať rokov archivovať, dvadsať rokov, ale 

99 rokov? To sú kvantá papierov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán starosta. Správne pozorovanie. 

A Milan Vetrák. 

 JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

No však v poriadku. Môžeme si možno dať jedno tematické 

zastupiteľstvo o majetkových priznaniach. Som rád, že to 

vyvolalo takú vlnu teda nadšenia. 

A takto no: Ja si myslím, že tam treba uvádzať aj iné 

príjmy, pretože je dôležité, či ten verejný funkcionár si 
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neprivyrába aj iným spôsobom, ktorý nemusí byť zrovna 

legálny. A ten prehľad o tom majetku a o tých príjmoch – 

a nielen jeho, ale aj o jeho rodiny, je oprávnený. Pretože 

vieme, ako to špekulanti robia, že si prepisujú na svojich 

rodinných príslušníkov a keď nie, tak cez firmy všeličo 

kupujú a tak ďalej. Takže buď nám ide o vec, alebo to bude 

len čisto formálne. 

Druhá vec je, prečo 99 rokov. Lebo ústavný zákon 

nelimituje infožiadosť k tým majetkovým priznaniam. My sme 

aj teraz nedávno dostali žiadosť, ktorú od nás chceli – 

všetky majetkové priznania primátorov od začiatku účinnosti 

toho zákona, čo je viac ako desať rokov. Čiže museli by sme 

limitovať tú infožiadosť v ústavnom zákone, aby sme potom 

vedeli nastaviť tú lehotu kratšie. Dokiaľ nie kratšie a je 

možné infožiadosť podať aj dvadsať rokov dozadu, tak 

jednoducho – alebo tridsať, o pár rokov bude o štyridsať – 

tak bez toho sa nepohneme, takže to s tým súvisí. A 99 rokov 

je maximálna možná lehota… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem, Milan. Poďme asi ďalej. 

Martin Vlačiky, nech sa páči. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja ešte zostanem pri tejto téme, 

ospravedlňujem sa. Lebo nešla mi faktická. 
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Ja som sa ťa pýtal, Milan, prosím ťa, že kedy vyšiel 

ten metodický pokyn, podľa ktorého sme mali postupovať pri 

tom vypĺňaní, pretože pozeral som si to na stránke Národnej 

rady – tam boli nejaké otázky a odpovede, ale nebol tam 

dátum, kedy to vyšlo. No v roku 2019, ani teda keď sme to 

vypĺňali v roku 2020, tak tam takýto metodický pokyn nevisel 

– pokiaľ si pamätám – ani ty si ho neposielal. Čiže ak malo 

byť niečo vyplnené podľa niečoho, čo neexistovalo v tej dobe, 

tak akože jasné, že tam potom sú možno nejaké formálne 

nedostatky. 

Ako ja tiež nemám čo skrývať, čokoľvek treba dodať, 

dodám. Ale naozaj, keď v kolónke funkčný pôžitok napíšem že 

„áno“ – že však dostávam tú odmenu, tá je vo vedľajšom 

okienku tá suma – tak ako že tam musí byť napísané aj „áno, 

odmena“, tak akože sorry (prepáč), tak to už je akože úplné 

puntičkárstvo. A to nemá vôbec že s duchom toho majetkového 

priznania ako nič spoločné, nehnevaj sa na mňa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Poďme ďalej. 

Milan Vetrák, aby sme sa trošku pohli. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

 No, Martin, nehnevaj sa na mňa ty, ale mať funkčný 

pôžitok „áno“ – tak áno, ale čo je tvoj funkčný pôžitok? Ja 

neviem, čo je tvoj funkčný pôžitok, keď tam napíšeš „áno“. 

To nemusí byť len odmena. Niektorí tam majú uvedené aj iné 
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funkčné pôžitky – služobný mobil, služobné auto, nejaké 

ďalšie, ktoré prípadne z funkcie vyplývajú, alebo ich máš 

priznané. Čiže „áno“ určite nestačí, vieš? To je ten problém, 

že „áno“ neznamená nič. Lebo čo znamená „áno“? To si ja mám 

domýšľať? Majetkové priznania nie sú o domýšľaní, majetkové 

priznania sú o priznaní – že priznáš všetko, ale tak, aby z 

toho bolo jasné, že čo priznávaš. 

No a všetky tie ďalšie veci – ja som od Adama Berku 

počul aj dobré nápady, len všetky by to musela byť zmena 

ústavného zákona, lebo ten formulár je prílohou. 

A metodický pokyn… Vieš, naša komisia posudzuje tie 

majetkové priznania. Čiže nie je až tak dôležité, kedy vyšiel 

ten metodický pokyn – on vyšiel minulý rok na Národnej rade, 

ale to, že akým spôsobom posudzuje tú správnosť toho 

vyplnenia tá konkrétna komisia, ktorá je pre to ustanovená. 

Čiže tak, ako… (poznámka: výpadok zvuku). Od toho sa treba 

odvíjať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zdenka. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec MsZ:  

 Dávno malo byť posúdené, Milan. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, poslankyňa MsZ: 

 Ja už mám len takú vtipnú otázku že: Milan, teda akože 

služobné pôžitky – tak či tam máme potom písať, že používame 
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aj kávovar, chladničku, vieš – to je všetko služobné. Štyri 

chlebíčky som zjedla. Lebo to už fakt ako keď aj služobný 

mobil – tak vieš, aj ten služobný kávovar, to je všetko 

rovnaké. Tak aby sme sa v tom potom aj vyznali. Možno je to 

fakt blbé, ale ja by som v tom chcela mať jasno potom. 

Ďakujem. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

 No tak ak máš pridelený sama služobný kávovar, tak si 

ho tam napíš. Lebo asi keď ho iní nemajú, tak je to nejaký 

tvoj funkčný pôžitok. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, poslankyňa MsZ: 

Ale používajú ho všetci, ale môže byť písaný na mňa, 

vieš? 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

 No tak ho napíš na nejakého iného a nebudeš ho tam 

písať, no. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, poslankyňa MsZ: 

 Super. Matúš, dávam to na teba, no. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán Karman, pán poslanec Karman. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 18. novembra 2021 

 

 

465 

 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

 Ja len to, že do najbližšieho majetkového priznania si 

dám aj ten služobný pôžitok z tejto diskusie. Čiže len, 

prosím, Milan do ktorej kolónky to potom zapísať? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takto. Aby som to povedal iba, že Milan sa nám usiluje 

všetkým pomôcť, za čo ďakujeme, Milan, veľmi pekne. Veľmi si 

to ceníme, aj keď je to relatívne hodne šialená byrokracia. 

A som za to vďačný, že takto bdieš nad našimi poslankyňami 

a poslancami. OK? 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ak by som mohol ešte… Ak môžem krátko zareagovať: 

Pozrite sa, fakt je taký, že magistrát dodnes nevyčlenil ani 

jednu osobu na kontrolu tých majetkových priznaní. Čiže tá 

poznámka od Martina Vlačikyho, že: „Malo to byť dávno 

skontrolované…“ Martin, pozývam ťa stať sa členom komisie, 

môžeš si to zobrať na starosť a budeš vidieť, aká je s tým 

robota. Lebo tá poznámka bola skutočne nemiestna a naozaj 

nevieš, o čom hovoríš. Takže ja sa na teba za to nenahnevám, 

ale hovoríš totálne blbosti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Myslím, že sme si dneska už povedali naozaj úplne 

všetko. Ďakujeme. Myslím, že prišiel čas a myslím, že toto 

je posledný bod, že, Tomáš? Rôzne. Nemusíme odhlasovať žiadne 
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ďalšie veci. Pozorne počúvajte a sledujte mejly, ktoré vám 

od Milana prídu, respektíve od ľudí, ktorí to majú na 

starosti. 

Čo nás čaká? Čaká nás posledné zastupiteľstvo – myslím, 

že je to 16. septembra (myslené: 16. decembra), takže je to 

trošičku skorej, ako sme zvyknutí, ale v podstate je to skoro 

tretí štvrtok v mesiaci. A budeme riešiť rozpočet. Všetky 

kluby mali možnosť vypočuť si rozpočet. Nezávislí poslanci 

ho budú mať možnosť vypočuť si v pondelok. Ak sú tam nejaké 

otázky, sme tu pre vás, bavme sa o tom, pilujme ten rozpočet, 

riešme ho tak, aby sme za neho mohli všetci v kľude 

zahlasovať na decembrovom zastupiteľstve. 

Ja vám ďakujem za to dnešné. Bolo namáhavé, ale sme to 

zvládli. A dávajte na seba pozor a dodržujte epidemiologické 

opatrenia a užívajte si blížiace sa Vianoce. 

Ďakujem, samozrejme, návrhovej komisii za kus práce. 

Ďakujem pekne. A celému magistrátu. 

Dovidenia. 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 29 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 16 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 24 

PROTI HLASOVALO: 1 

ZDRZALO SA: 4 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:32 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola PROTI 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 

21  Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30  Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 
32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZDRŽAL SA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZDRŽAL SA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZDRŽAL SA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
     



(Poznámka: Uznesenie) 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice 

 

 

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:3- 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30  Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 31 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 14 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 31 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O



(Poznámka: Uznesenie) 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice 

 

 

Hlavné mesto Bratislava VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 02. - Voľba návrhovej 
komisie 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 33 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:3i 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 



Hlavné mesto Bratislava 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 03. - Program rokovania 

(Poznámka: Uznesenie) 

Strana: 1 /1 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice 

 

 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 32 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 32 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:3; 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29  Tomáš Paikovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 33 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:3! 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 



Hlavné mesto Bratislava 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 03. - Program rokovania 

(Poznámka: stiahnutie bodu č. 25) 

Strana: 1 /1 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice 

 

 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 32 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 31 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 1

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:3í 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 33 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 30 

PROTI HLASOVALO: 1 

ZDRZALO SA: 1 

NEHLASOVALO: 1

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:4( 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA PROTI 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZDRZAL SA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA PROTI 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9  Monika Debnárová  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 

12  Peter Hochschorner  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 
32 41 Peter Piiinský  Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA HLASOVALO: 29 ZDRŽALO SA: 1 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI HLASOVALO: 1 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:41 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 24 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 21 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 23 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 1

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 03. - Program rokovania 
  (Poznámka: zaradenie bodu č. 33b - Devín - DirektStav s.r.o.)  

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:49 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17  Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20  Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora NEPRÍTOMNÝ 

21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30  Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37  Lucia Štasseiová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39  Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44  Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 31 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 14 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 31 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:5' 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44  Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 34 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 32 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: 2 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:5: 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZDRŽAL SA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZDRŽAL SA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci PROTI 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZDRŽAL SA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12  Peter Hochschorner  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo PROTI 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci PROTI 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo NEHLASOVAL 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA HLASOVALO: 25 ZDRŽALO SA: 5 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI HLASOVALO: 3 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 09:56 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 25 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 20 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 23 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: 1 

NEHLASOVALO: 1

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 10:05 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4  Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
5  Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 

21  Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23  Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30  Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34  
Igor Poiakovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

35  Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37  Lucia Štasseiová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45  
Zdenka Zaťovičová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 1. - Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.10. 2021 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 39 ZA HLASOVALO: 38 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 10:18 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 2. - Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 
2021 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZDRZAL SA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44  Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 38 ZA HLASOVALO: 34 ZDRŽALO SA: 2 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 2 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 10:57 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 2a-33. - Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, k. 

ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 39 ZA HLASOVALO: 38 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 11:14 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 3. - Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy k 31.12.2020 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 39 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 37 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 11:2: 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 4. - Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13.12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa umožní 

platenie dane z nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava NEHLASOVAL 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský  
Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 

33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo NEHLASOVAL 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 38 ZA HLASOVALO: 33 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 5 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 11:27 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 5. - Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 38 ZA HLASOVALO: 37 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 6. - Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a 
návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava NEHLASOVAL 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 ZA HLASOVALO: 33 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 4 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 7. - Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 34 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 3

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 12:3( 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 8. - Personálne zmeny v neziskovej organizácii Bratislavská 
organizácia bývania, n.o. 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 4

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 12:3: 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora NEHLASOVAL 
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Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 9. - Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s. 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 37 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 4
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 10. - Návrh dodatku č. 11 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom 
záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na 

roky 2014 - 2023 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava NEHLASOVAL 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEHLASOVAL 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 ZA HLASOVALO: 34 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 12:42 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 11. - Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 35 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 12:5- 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 12. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti 
nebytových priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových 

potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z. 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hlasoval(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

3 12 Katarína Augustinič 
 

Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 ZA HLASOVALO: 34 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 13. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zmeny 
predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným 

podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a vozovňa Jurajov dvor 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 ZA HLASOVALO: 34 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    
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POČET PRÍTOMNÝCH: 19 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 26 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 15 

PROTI HLASOVALO: 1 

ZDRZALO SA: 1 

NEHLASOVALO: 2

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 45. - Interpelácie 
  (Poznámka: prezenčné hlasovanie po obednej prestávke)  

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 14:02 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora NEHLASOVAL 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4  Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
5  Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 

21  Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25  Roman Lamoš Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo PROTI 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZDRŽAL SA 

30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31  Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37  Lucia Štasseiová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
38  Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
40  Matej Vagač Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44  Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 20 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 25 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 17 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: 1 

NEHLASOVALO: 2

(Poznámka: prezenčné hlasovanie II.) 
Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 14:03 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4  Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
5  Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9  Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 

21  Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZDRŽAL SA 

30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31  Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37  Lucia Štasseiová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
38  Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL 
40  Matej Vagač Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
41  Jakub Vaiio Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo NEHLASOVAL 
44  Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 26 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 19 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 24 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: 1 

NEHLASOVALO: 1

(Poznámka: prezenčné hlasovanie III.) 
Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 14:06 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZDRŽAL SA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 

21  Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31  Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44  Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. 14. - Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k. ú. 

Ružinov, manželom Šindelárovcom 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo NEHLASOVAL 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44  Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA HLASOVALO: 27 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 16 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 2 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD 16. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti 
pozemku v k. ú. Ružinov, v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v 

Bratislave 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8  Dana Čahojová  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44  Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA HLASOVALO: 29 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 16 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 0 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. 17. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
pozemkov v k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

(Poznámka: alternatíva 1) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 

36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44  Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA HLASOVALO: 30 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 0 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. 18. - Návrh na schválenie ako prípadu hodného os. zreteľa - dohoda o 
ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre 

Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44  Branislav Záhradník  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA HLASOVALO: 30 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 0 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 35 - BOD č. 19. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemku 

v k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora NEHLASOVAL 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA HLASOVALO: 30 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 14 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 36 - BOD č. 20. - Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a Jeho útvaru na I. polrok 2022 

(Poznámka: návrh p. Tešoviča) 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZDRŽAL SA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZDRŽAL SA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZDRŽAL SA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA HLASOVALO: 26 ZDRŽALO SA: 4 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 0 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 37 - BOD č. 20. - Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a Jeho útvaru na I. polrok 2022 

(Poznámka: ako celok) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5  Michal Brat  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik  Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA HLASOVALO: 29 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 14:25 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 38 - BOD č. 21. - Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia 
územného plánu zóny A6, v znení zmien a doplnkov 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 32 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 32 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 14:2í 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4  Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
5  Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

6 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 39 - BOD č. 22. - Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť 
Bosákova ulica - Janíkov dvor 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman  

SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

19 30 Ľuboš Krajčír  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA 
31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA HLASOVALO: 32 ZDRŽALO SA: 1 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 40 - BOD č. 23. - Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou 
signalizáciou s preferenciou MHD - Petržalka 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 33 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 15:0! 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16  Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 
18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 41 - BOD č. 24. - Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných 
umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA HLASOVALO: 34 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 0 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 15:22 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 42 - BOD č. 26. - Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3  Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28 38 Alžbeta Ožvaidová  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36  Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA HLASOVALO: 33 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 15:25 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 43 - BOD č. 27. - Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy 
mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 34 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: O

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 15:2; 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3  Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci ZA 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28 38 Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31  Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 

36  Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 44 - BOD č. 28. - Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Rača, za 

účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA PROTI 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7  Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA HLASOVALO: 30 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI HLASOVALO: 1 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 16:03 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 45 - BOD č. 28a - Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 
uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave- mestskej časti 

Ružinov a Rača, za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania 

(Poznámka: Uznesenie) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA HLASOVALO: 32 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 16:06 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 46 - BOD č. 29. - Návrh na predaj pozemku v k. ú. Staré Mesto, Slovenskej republike 
do správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31  Drahan Petrovič  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA HLASOVALO: 34 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 16:07 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 47 - BOD č. 30. - Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Testovej ulici 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 36 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 35 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 1  

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 16:1 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 



(Poznámka: Uznesenie) 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 36 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 34 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 16:2( 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 48 - BOD č. 31. - Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Moravskej ul. 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 49 - BOD č. 32. - Návrh na predaj pozemku v k. ú. Nové Mesto, Pavlovi Šípošovi, 
ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke 

- Pluhová 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27  Jakub Mrva  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 
42  Milan Vetrák  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA HLASOVALO: 32 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 50 - BOD č. 33a - Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, stavbe súpis. č. 2369 a pozemku parc^č. 8745, vo vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa Alberta a Kataríny 

Šinákovej 

(Poznámka: alternatíva 1) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZDRŽAL SA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZDRŽAL SA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
7 17 Peter Cmorej  SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZDRŽAL SA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZDRZAL SA 

12 23 Peter Hochschorner  Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA 
13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  1. nám. primátora ZDRŽAL SA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25  Roman Lamoš  Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva  
Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
29 39 Tomáš Paikovič  Team Vallo ZDRŽAL SA 
30 40 Elena Pätoprstá  Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA 
31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský  
Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 

33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZDRŽAL SA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZDRZAL SA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci PROTI 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZDRŽAL SA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZDRZAL SA 
42 51 Milan Vetrák  Team Vallo ZDRŽAL SA 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZDRŽAL SA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 ZA HLASOVALO: 14 ZDRŽALO SA: 20 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI HLASOVALO: 1 NEHLASOVALO: 2 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 51 - BOD č. 33a - Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, stavbe súpis. č. 2369 a pozemku parc^č. 8745, vo vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa Alberta a Kataríny 

Šinákovej 

(Poznámka: alternatíva 2) 

  

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hlasoval(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZDRŽAL SA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov PROTI 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZDRŽAL SA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZDRZAL SA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZDRŽAL SA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZDRZAL SA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZDRŽAL SA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZDRŽAL SA 

35 44 Peter Strapák  Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZDRZAL SA 
42 51 Milan Vetrák  Team Vallo ZDRŽAL SA 
43 52 Martin Viačiky  Team Vallo ZDRŽAL SA 
44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZDRŽAL SA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 38 ZA HLASOVALO: 18 ZDRŽALO SA: 18 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI HLASOVALO: 1 NEHLASOVALO: 1 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 52 - BOD č. 33b - Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Devín, vo 

vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o. so sídlom v Limbachu 

(Poznámka: alternatíva 1) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZDRŽAL SA 
2 11 Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZDRŽAL SA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZDRŽAL SA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14 25 Martin Chren  Klub nezávislých poslancov ZA 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZDRZAL SA 

32 41 Peter Piiinský  
Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 

33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZDRŽAL SA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZDRŽAL SA 
38 47 Rastislav Tešovič  Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA 
39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZDRŽAL SA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák  
Team Vallo NEHLASOVAL 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZDRŽAL SA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 38 ZA HLASOVALO: 22 ZDRŽALO SA: 11 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 5 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 53 - BOD č. 34. - Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pare. č. 18064, v prospech Milana Kulicha s 

manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou, ul. Vtáčnik 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 37 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 35 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2  

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 16:5f 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11 22 Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA ZA 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 35 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:1 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo NEHLASOVAL 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 54 - BOD č. 35. - Návrh na nájom viníc v k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 55 - BOD č. 36. - Návrh na nájom vinice v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 34 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 1

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:1 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 



(Poznámka: Uznesenie) 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 35 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 34 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 1

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:i; 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 

\/YSLEDOK HLASOVANIA č. 56 - BOD č. 37. - Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Ružinov do správy mestskej časti 
Bratislava- Ružinov 



(Poznámka: Uznesenie) 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 57 - BOD č. 38. - Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských 
častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 34 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 1  

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:1 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25  Roman Lamoš Team Vallo NEPRÍTOMNÝ 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 



(Poznámka: Uznesenie) 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 35 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:2: 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 58 - BOD č. 39. - Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, na ulici Pečnianska, 

Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 



(Poznámka: Uznesenie) 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 59 - BOD č. 40. - Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 32 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 3

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:2i 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora NEHLASOVAL 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 60 - BOD č. 41. - Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, pare. č. 15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo PROTI 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 
38 47 Rastislav Tešovič  Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA 
39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák  
Team Vallo ZA 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA HLASOVALO: 30 ZDRŽALO SA: 1 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI HLASOVALO: 1 NEHLASOVALO: 3 

POČET POSLANCOV: 45    

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:36 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 61 - BOD č. 42. - Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5,11,13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 

29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 

4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák  
Team Vallo ZA 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA HLASOVALO: 33 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 2 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 62 - BOD č. 43. - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, 

ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 

Vietnamskej 42 

(Poznámka: Uznesenie) 

 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko 
 

Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová 
 

nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič  Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka  Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat  Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej  
SaS-OKS-NOVA ZA 

8 18 Dana Čahojová  Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová  Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei  SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

13  Ján Hrčka  Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren  Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer  Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman  SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček  Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová  
1. nám. primátora ZA 

21 15 Oliver Kríž  Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst  Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc  Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš  Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč  Naša Bratislava ZA 
27 37 Jakub Mrva  Team Vallo ZA 

28  Alžbeta Ožvaidová  Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič  
Team Vallo ZA 

30 40 Elena Pätoprstá  
Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

31 20 Drahan Petrovič  Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský 
 

Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková  Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič  
Team Vallo ZA 

35 44 Peter Strapák  
Team Vallo ZA 

36 45 Soňa Svoreňová  Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová  Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič  
Nezaradení poslanci ZA 

39 48 Jozef Uhier  Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač  Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio  Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák  
Team Vallo ZA 

43 52 Martin Viačiky  
Team Vallo ZA 

44 53 Branislav Záhradník  Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová  
nám. primátora ZA 

      

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA HLASOVALO: 33 ZDRŽALO SA: 0 
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI HLASOVALO: 0 NEHLASOVALO: 2 

POČET POSLANCOV: 45    
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VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 63 - BOD č. 43a - Návrh dodatku č. 15 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

POČET PRÍTOMNÝCH: 35 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 

POČET POSLANCOV: 45 

ZA HLASOVALO: 33 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2  

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:4: 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 



(Poznámka: Uznesenie) 
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POČET PRÍTOMNÝCH: 34 

POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 

POČET POSLANCOV: 45 
ZA HLASOVALO: 32 

PROTI HLASOVALO: O 

ZDRZALO SA: O 

NEHLASOVALO: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie č. 202110 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa: 18.11.2021 17:4f 

Riadok Karta Titui Meno Priezvisko Strana Hiasovai(a) 

1 10 Lenka Antaiová Piavuchová nám. primátora ZA 
2  Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA 
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA 
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA 

6  Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

7 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA 
8  Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA 

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA 

11  Gábor Grendei SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ 

12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
13  Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ 
14  Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ 
15  Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 

16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA 

18  Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ 
19  Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

20 31 Tatiana Kratochvíiová 1. nám. primátora ZA 
21 15 Oliver Kríž Nezaradení poslanci NEHLASOVAL 
22  Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL 
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA 
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA 

26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA 

27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA 
28  Alžbeta Ožvaidová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ 

29 39 Tomáš Paikovič Team Vallo ZA 
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA 
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA 

32 41 Peter Piiinský Nezaradení poslanci ZA 
33 42 Jana Poiáčiková Team Vallo ZA 

34 43 Igor Poiakovič Team Vallo ZA 
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA 
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA 
37 71 Lucia Štasseiová Team Vallo ZA 

38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA 
39 48 Jozef Uhier Klub nezávislých poslancov ZA 
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA 
41 50 Jakub Vaiio Team Vallo ZA 

42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA 
43 52 Martin Viačiky Team Vallo ZA 
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA 

45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 64 - BOD č. 44. - Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

    

  

Mgr. Ctibor Košťál              Ing. arch. Matúš Vallo 

          riaditeľ              primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR            hlavného mesta SR 

          Bratislavy         Bratislavy 

 

 

 

 

      Overovatelia 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc      Ing. Soňa Svoreňová 

   poslanec         poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva            Mestského zastupiteľstva 

    hlavného mesta SR                   hlavného mesta SR 

       Bratislavy                           Bratislavy 
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