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(Poznámka: začiatok rokovania o 9:00 h) 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dovoľte mi, aby sme začali s rôznymi procesmi. Dneska 

bude pán Bučan skladať online sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. Čaká nás, nechcem povedať komplikované… 

proste takéto zastupiteľstvo. V týchto časoch aké máme. 

Počkáme na inštruktáž s tým, že začneme za minútku, za dve. 

Dobre?   

Skôr, než oficiálne otvorím dnešné zastupiteľstvo, tak 

vás poprosím o prezenčné hlasovanie. Čím sa overí technická 

stránka nášho online rokovania. Podotýkam, že asi máte všetci 

tú inštruktáž, akým spôsobom sa treba pripojiť do aplikácie. 

Pripomínam, iba že v súlade s dodatkom číslo 14 rokovacieho 

poriadku mestského zastupiteľstva zo dňa 22. októbra 2020 

fungujeme týmto spôsobom.  

Len pre vašu informáciu, o online vystúpenie požiadal 

občan, pán Igor Tarič. V čase vystúpenia občanov o 16.00. 

Prosím vás, prezentujte sa, nech zistíme vaše pripojenia. 

Nech sa páči, teraz.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené.) 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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Takže máme 33 ľudí, ktorí sa odprezentovali, 

respektíve, ktorí sú nejakým spôsobom pripojení.  

OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Myslím si, že môžeme bez problémov začať. Prezentáciou 

bolo zistené, že je pripojená nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov. Takže môžeme ísť na to. Pri tejto príležitosti 

oficiálne otváram dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom vás všetkých vítam. 

Nielen vás na online zoome, ale aj všetkých tých, ktorí 

zabezpečujú dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva zo 

Zrkadlovej sály. Pre záznam uvádzam, že o ospravedlnenie 

neúčasti na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

požiadala Mestskej časti Bratislava – Rusovce Lucia Tuleková 

Henčelová. O 14-tej sa odpojí z rokovania mestského 

zastupiteľstva pán poslanec Michal Brat. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Soňu Svoreňovú 

a Jozefa Uhlera. Ak nemá nikto iný návrh, dávam hlasovať 

o tomto návrhu.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa : 0, nehlasovali: 1, 

prítomní: 33. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Takže máme zvolených overovateľov zápisnice.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, na prípravu uznesení 

navrhujem zvoliť Milana Vetráka, Petra Lenča a Gabrielu 

Ferenčákovú. 

Prosím, hlasujte.  

Len vám chcem pripomenúť, pokým budete hlasovať, že 

v súlade s článkom 13 a, odstavec 3, písm. e, bodu 1 

rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, pri rokovaní, 

prosím vás, majte zapnuté kamery, aby bolo vidno tvár 

hlasujúceho.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa : 0, nehlasovali: 2, prítomných 

33. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo návrhovú 

komisiu podľa predloženého návrhu. Môžeme pokračovať ďalej.  
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Návrh programu rokovania dnešného zastupiteľstva ste 

obdržali na pozvánke v elektronickej forme dňa 17. februára 

2022, v súlade so zákonom o obecnom zriadení. 

Teraz dám hlasovať o návrhu programu mestského 

zastupiteľstva, tak ako vám bol zaslaný a ako bol aj 

zverejnený.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomní: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

Ideme ďalej. Dovoľujem si vás informovať, že do dnešného 

programu rokovania mestského zastupiteľstva sa navrhuje 

zaradiť dva materiály: prvý pod názvom Vyhlásenie mesta 

Bratislavy k situácii na Ukrajine, ako bod 1 a; a druhý bod 

ako Návrh na vydanie súhlasu pre Mestskú časť Bratislava – 

Rača na odstránenie časti stavby, súpisného čísla 37439 na 

Strelkovej ulici č.1, v Bratislave, ako bod č.33 a. Takže to 

je celé. 

Dávam teraz hlasovať o bode 1 a, Vyhlásenie mesta 

Bratislava k situácii na Ukrajine. 
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Pán Pilinský, niečo ste chceli? 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

Ja som chcel k tomu druhému bodu. Ten sme mali doplnený 

ako informačný. Presúva sa z informačných na riadny bod?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak odhlasujme ten prvý, keď som dal hlasovať.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

Dobre, dobre, OK. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Potom si povieme. Prosím, hlasujte o bode 1 a. 

(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 program: 
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16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 309/10, občianskemu združeniu 

Náš prievoz, so sídlom v Bratislave 

17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 

2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a 
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užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací 

chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

18. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

19. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2021  

20. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v 

Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 

21. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 

hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020 – 2021 

22. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C 

body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských lesov Bratislava 

23. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie 

rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe 

uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018  

24. Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre 

žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru 

Tomkovú 

25. Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 

týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia 

automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku 

reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k. ú. Karlova 

Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so sídlom 

v Handlovej  

26. Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so 

súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na 

Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo 

vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 

V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú 

organizáciu hlavného mesta SR Bratislava 
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27. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so 

súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

28. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v 

Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici 

29. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 

podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo 

vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 

vo vlastníctve Mareka Konrádyho 

30. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v 

Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech 

spoločnosti Bones a.s. 

31. Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie 

nájomného o infláciu nájomcom nebytových priestorov, 

ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19 

 - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

32. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 

priestorov a pozemkov o poskytnutie zľavy z nájomného 

v súvislosti s pandémiou Covid-19 

33. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 
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33a Návrh na vydanie súhlasu pre mestskú časť Bratislava-

Rača s odstránením časti stavby súp. č. III. 7439 na 

Strelkovej ulici č. 1 v Bratislave 

34. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Záhorská Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej 

časti Bratislava-Záhorská Bystrica 

35. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 4, a nasl. na Mlynarovičovej 

ulici, parc. č. 4880 a nasl. na Nobelovom námestí a 

parc. č. 1737/4 na Pajštúnskej ulici, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

36. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, 

Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, 

Kuklovská 7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana 

Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, 

Kapicova 2, Kapicova 1, Pifflova 3, Černyševského 23, 

Romanova 42, Blagoevova 10, Blagoevova 18, Beňadická 

4, Smolenická 10, vlastníkom bytov 

37. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to 

uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia 

č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 

zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia 

č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 

38. Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia 

č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 

zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 
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06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, 

ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34 

39. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

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

prestávke) 

 

41. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie občanov. 

 

koniec poznámky) 

 

A poďme na ten bod číslo 2. Predtým, ako dám hlasovať, 

to znamená, že vieme odpovedať, či je bod presunutý 

z informačného na normálny? Bolo to tak, alebo ? 

Tomáš. 

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

Nie, za nás určite nie. Normálne sa prihlasuje ako 

riadny bod. On nebol tam ako info.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 
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Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

OK. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Hlasujte o zaradení druhého bodu, o ktorom dnes 

hovoríme ako bod číslo 33 a. Ide o Strelkovu ulicu 

v Bratislave. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené)  

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

Teraz, vážené poslankyne, vážení poslanci, máte vy 

v diskusii navrhnúť zmenu programu dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva.  

Otváram diskusiu. 

Pán Pilinský, ste tam stále s nejakou faktickou 

prihlásený. To bola asi tá, ktorá… 

Pokým sa nikto nehlási, už nemusíme hlasovať, Tomáš, 

že? Takže ideme ďalej. Ďakujem pekne. Konštatujem, že máme 
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schválený program dnešného mestského zastupiteľstva. Chcem 

iba povedať, že máme prihlásených k ďalšiemu jednému bodu… 

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

Pán primátor, je tam pani poslankyňa prihlásená. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, pani poslankyňa. Nech sa páči. Nevidel som 

vás. 

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

Chcela by som vás poprosiť, možno aj v mene nášho nového 

poslanca, aby mal možnosť hlasovať o tom veľmi dôležitom 

stanovisku mesta k súčasnej situácii u našich susedov. Či by 

sme najskôr neurobili voľbu nášho poslanca nového, aby mal 

možnosť hlasovať aj o tomto významnom stanovisku. Ale nechám 

to na vaše zváženie, ako to upravíte.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

My sme s tým absolútne rátali. Jeho sľub je riešený ako 

bod 1 a vyhlásenie ako bod 1 a. 

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

Super. Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

My s tým rátame. Keď má záujem, môže hlasovať o všetkých 

bodoch. 

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

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To asi znamená, že rovno prejdeme k tomu bodu. 

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

Prepáč, ja ťa na chvíľku ešte preruším. Chceli by sme 

ešte poprosiť o dvojminútovú technickú prestávku kvôli tomu, 

aby sme pána poslanca Bučana mohli nahodiť do systému. Teda 

ak by si mohol vyhlásiť dvojminútovú technickú poznámku. 

Pred bodom číslo 1. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Po sľube alebo pred sľubom? 

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

Pred. Teraz. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

24 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ak vám to nevadí, tak vyhlasujem dvojminútovú technickú 

prestávku. Nahoďte pána Bučana do systému. Neviem, čo to 

znamená.  

(Poznámka: dvojminútová technická prestávka skončila) 

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

OK. Ak by som vás, panie poslankyne, páni poslanci, 

mohol poprosiť. 

 

BOD 1 VYHLÁSENIE NASTÚPENIA NÁHRADNÍKA MGR. JÁNA 

BUČANA NA UPRÁZDNENÝ MANDÁT POSLANCA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nasleduje zloženie sľubu nového poslanca Jána Bučana, 

ktorý ako náhradník nastupuje na uprázdnený post poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po 

pánovi Oliverovi Krížovi, ktorý k 31. decembru 2021 sa vzdal 

mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

Novonastupujúci poslanec, pán Bučan, vo volebnom obvode 

č. 16 Petržalka, Mestská časť Bratislava – Petržalka, získal 
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najväčší počet platných hlasov, 5.737. Pán Bučan kandidoval 

vo voľbách na post poslanca do Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy ako nezávislý kandidát. Nakoľko 

sa pán Bučan zo zdravotných dôvodov nemôže osobne zúčastniť 

rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v zrkadlovej sieni, je tu možnosť zložiť 

poslanecký sľub online, čo práve ideme urobiť.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v tejto chvíli 

požiadam pani poslankyňu Ferenčákovú o prečítanie sľubu. 

Prosím prítomných v zrkadlovej sieni, aby povstali.  

(Poznámka: poslanci povstali) 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy Bratislavy, hlavného 

mesta Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslankyne, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. 

Mgr. Ján Bučan, poslanec MsZ:  

Sľubujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, teraz pán Bučan podpíše slávnostný sľub. Prajem 

novému poslancovi mestského zastupiteľstva, pánovi Bučanovi, 

veľa úspechov v poslaneckej práci a teším sa na spoluprácu. 

Neviem, či je to zvykom, asi nie. Pán Bučan, chcete pár slov 

povedať? Alebo môžeme ísť ďalej? 

Mgr. Ján Bučan, poslanec MsZ: 

Teším sa ja na spoluprácu a myslím si, že môžeme ísť 

ďalej.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, ja si zložím insígnie 

mesta. Pardon, iba technická… Teraz odovzdávam slovo 

predsedovi návrhovej komisie, pánovi poslancovi Milanovi 

Vetrákovi, aby prečítal predmetné uznesenie, nadväzujúce na 

túto slávnostnú časť dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. Nech sa páči. Ja teda prečítam tie základné 

veci, ktoré sú v tom uznesení. Uznesenie má už nové znenie, 

tak ako nám všetkým bolo doručené. Čiže budem schvaľovať 

uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu A) berie na vedomie, že ku dňu 31.12. 2021 sa 

písomne vzdal pán Oliver Kríž mandátu poslanca mestského 

zastupiteľstva, B) vyhlasuje, že podľa príslušných 

ustanovení zákona nastúpenie pána Jána Bučana ako náhradníka 

na tento uprázdnený mandát poslanca za volebný obvod číslo 

16 Petržalka, C) konštatuje, že pán Bučan zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva; D) 

schvaľuje zmenu zasadacieho poriadku mestského 
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zastupiteľstva s účinnosťou od 24.02. 2022 a E) volí pána 

poslanca Bučana za člena komisie finančnej stratégie a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta. Môžete dať o tom 

hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Vypadlo mi hlasovacie zariadenie, ohlasujem.  

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ:  

Nejde mi hlasovacie zariadenie, prepáčte. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Podobne aj Jožo Krúpa. Som za. Musím sa prihlásiť. Teraz 

mi to padlo.  

Ženský hlas:  

Rovnako aj mne. Tiež som za. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Keď ste všetci ostatní OK, tak dobre. Ďakujeme.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa… 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: poslanci Jozef Krúpa, Alžbeta Ožvaldová, Zuzana 

Aufrichtová a Martin Vlačiky nemohli hlasovať elektronicky; 

všetci hlasovali „ZA“) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Jána Bučana na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1112/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie,  

že ku dňu 31. 12. 2021 sa písomne vzdal PaedDr. Oliver Kríž 

mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

B. vyhlasuje podľa  
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§ 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nastúpenie Mgr. Jána Bučana ako 

náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za volebný obvod č. 16 – Petržalka, mestskú časť 

Bratislava-Petržalka, s najväčším počtom získaných 5 737 

platných hlasov, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát.  

C. konštatuje,  

že Mgr. Ján Bučan zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v zmysle § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

D. schvaľuje  

zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 24. 

02. 2022.  

E. volí  

Mgr. Jána Bučana, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za člena komisie 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.    

koniec poznámky) 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Načo to čítaš, keď nie sú čísla?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás, „mjutnite“ (poznámka: vypnite si) si 

mikrofóny. Prítomných je 36. To znamená, že schválením tohto 

uznesenia mestské zastupiteľstvo skonštatovalo, že pán Ján 

Bučan zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. Takisto bol schválený upravený zasadací 

poriadok mestského zastupiteľstva. Pán poslanec Ján Bučan 

bol zvolený za člena komisie pre finančnú stratégiu, správu 

a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva. 

BOD 1A VYHLÁSENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi 

pokračovať k ďalšiemu bodu. Je to bod, ktorý sa týka 

vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy. Je to bod 1a. Asi 

vám nemusím hovoriť, všetci viete čím bohužiaľ dnes naša 

krajina i okolité krajiny žijú. Je to veľmi, veľmi smutný 

deň, nie len pre Európu, svet, ale aj pre naše mesto a pre 

našu republiku, v ktorej žijeme. Chcel by som prečítať krátke 

vyhlásenie, ktoré je symbolické. Ktoré je symbol toho, čo 

nás čaká naozaj v nasledujúcich dňoch. Ale tie symboly sú 

dôležité, chcem povedať, že bude od nás treba omnoho, omnoho 
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viac práce, úsilia, energie, ako len zahlasovať za toto 

symbolické vyhlásenie. Ja, ako primátor hlavného mesta, 

ktoré je okrem iného družobné mesto s Kyjevom, si to 

uvedomujem a ako primátor hlavného mesta vám sľubujem, že 

urobím všetko pre to, aby sme v akejkoľvek situácii pomohli 

nielen Ukrajine, ale aj nášmu družobnému mestu. Dovoľte mi 

teraz prečítať to vyhlásenie. Dnes v noci ozbrojené sily 

Ruskej federácie na príkaz Kremľa vojensky zaútočili na nášho 

suseda, Ukrajinu. Obyvateľky a obyvatelia ukrajinských miest 

a na celej Ukrajiny dnes žijú v obave o svoju bezpečnosť, 

život a zdravie svojich blízkych. My, Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poslanci 

a poslankyne, starostky a starostovia mestských častí, 

vedenie mesta, hlboko odsudzujeme agresiu Ruskej federácie 

voči Ukrajine. Bratislava je pripravená pomôcť obyvateľom 

nášho partnerského mesta Kyjeva aj všetkým obyvateľom 

Ukrajiny, a sme pripravení pre tento účel vyčleniť 

prostriedky z rozpočtu mesta. Ukrajinskému ľudu vyjadrujeme 

plnú podporu.  

Ďakujem ešte raz a poprosím hlasovaním podporiť toto 

vyhlásenie mestského zastupiteľstva.  

Prosím hlasujte. Prepáčte, stop stop, mala by byť diskusia. 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani Aufrichtová, máte slovo.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Za mestskú časť Staré Mesto, na ktorom 

území sa nachádza aj ambasáda Ruskej federácie, chcem 
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podporiť toto vyhlásenie hlavného mesta a súčasne vyzvať 

mesto, aby počítalo aj s kapacitami, ktoré boli na iný účel 

zriadené a zvážilo poskytnutie alebo využitie karanténneho 

mestečka pre účely, ak by bolo treba. Takisto Staré Mesto je 

pripravené štátu, už sme im zaslali ponuku na to, že vieme 

vyčleniť niektoré majetky, ktoré by sa dali využiť na takéto 

účely za Staré Mesto. Keď by boli nejaké kroky, žiadam hlavné 

mesto, aby boli koordinované so Starým Mestom, pretože 

ambasáda sa nachádza naozaj na území Starého Mesta. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím vás, pán primátor, či 

by ste neprijali autoremedúrou aj časť uznesenia, v ktorom 

vás žiadame informovať obyvateľov mesta o stave 

pripravenosti Bratislavy na prijatie utečencov a stave 

civilnej obrany. Vzhľadom na to, že teda máme vojnu na 

hraniciach. Ja som to napísala do chatu. Môžete to kľudne aj 

naformulovať inak ako potrebujete, ale myslím si, že táto 

správa by mala ísť. Termín tam nedávam, to nechávam na vaše 

zváženie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Akože, viete, je to symbolické vyhlásenie. Môžeme 

k tomu prirobiť aj túto praktickú časť, ak treba. Nemám s tým 

problém.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Matúš, aj za 

pripravenie tohto vyhlásenia. Možno aj v nadväznosti na to, 

čo bolo povedané, dovolil by som si tak mimo teraz navrhnúť. 

Teraz zasadá bezpečnostná rada štátu, aby sme si zvolali čo 

najskôr krízový štáb mesta a mestských častí, aby sme sa 

pripravili na prípadné dosahy humanitárnej krízy. Politiku 

vyriešime, ale pripraviť sa na to, čo sa môže stať, to by 

sme mali a mohli. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Určite áno, práve to riešim. Ja by som možno 

poprosil, máme prichystaného pána Kraloviča, ktorý nám 

aktualizuje, ktorý komunikuje s ministerstvom vnútra, 

sleduje situáciu.  

Ale ešte poprosím s faktickou. Pán starosta Kuruc. 
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JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som reagoval na 

Martina Chrena. Pokiaľ viem, tak už asi mesiac prebieha 

komunikácia medzi našimi oddeleniami CEO a okresným úradom, 

kde všetky mestské časti pripravujú. My takisto sme odovzdali 

niekoľko listov o tom, ako sme pripravení. Vrakuňa. Máme 

vyčlenené niektoré ubytovacie zariadenia vo Vrakuni a určite 

aj iné mestské časti. Takže ja by som sa osobne takisto 

k tomu priklonil, aby sme si počkali na vyjadrenia 

bezpečnostnej rady štátu, zvolali krízový štáb hlavného 

mesta, kde by sme možno každý starosta deklarovali, ako sme 

pripravení, čo máme. Aby sme vedeli poskytnúť prípadným 

utečencom alebo teda ľuďom z Ukrajiny, ktorí by prišli. Takže 

počkajme kým teda štát neprijme nejaké uznesenia a potom 

zasadnime my. Viem, že budúci týždeň sú jarné prázdniny, ale 

asi toto by bolo potrebné zvolať čo najskôr.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, určite to urobíme. Ďakujem, pán 

starosta. Poprosím Martina Kraloviča, aby nám dal 

informáciu, úplnú aktualizáciu, práve k tejto otázke. 

Bc. Martin Královič, FdA., poradca primátora:  

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Aktívne komunikujem 

so sekciou krízového riadenia na ministerstve vnútra. 

Informoval som aj pani starostky, aj pánov starostov. 

Aktuálne sekcia prioritne ráta s tým, že ak by prišlo 

k nejakej vlne utečencov z Ukrajiny, tak sa to bude týkať 

Prešovského a Košického kraja. Na tých scenároch už 
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intenzívne pracujú, ale tak ako som písal, aj do tej našej 

spoločnej skupiny, tá postupnosť ďalšia, v prípade ak by tá 

situácia bola vážnejšia, čo zatiaľ ministerstvo 

nepredpokladá, tak by sa postupne išlo kapacitami štátu, 

kapacitami rezortov a dočasnými kapacitami. To znamená 

armáda a záchranné brigády hasičského zboru, až následne 

samosprávy. Plne sa stotožňujem s tým, čo tu už zaznelo od 

viacerých starostov, poslancov, že je vhodné a je správne 

v tejto situácii mať zmapované aj svoje vlastné sily 

a prostriedky, ale aj sily a prostriedky súkromných 

a komerčných subjektov na území mesta, na území mestských 

častí. Aby v prípade, že sa situácia vyostrí, sme teda boli 

pripravení. Ďalšie informácie by som na tomto verejnom fóre 

asi nerád posúval, vzhľadom na to, že je to aj pre verejnosť. 

Vieme si to prípadne potom povedať na tom krízovom štábe 

alebo v užšom kruhu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Určite ho zvoláme čím skôr. 

Dobre, je tu nejaký návrh pani poslankyne Štasselovej.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby sme schválili 

vyhlásenie, ktoré pripravilo hlavné mesto. To je 

protokolárna vec a tieto technické veci pripravili potom ako 

ďalší bod. Alebo niekedy v priebehu, cez prestávku, cez 

obednú. To je procedurálny návrh. Prosím, dajte o tom 

hlasovať, pán primátor.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Iba aby sme to mali ujasnené. To znamená, že to čo pani 

Pätoprstá chcela doplniť? 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

No všetko, čo sa chcelo doplniť k tomu. Lebo to sú, ako 

keby že naozaj viac bodov. Čiže teraz máme vyhlásenie. Poďme 

ďalej a tie ostatné technické pripravme detailne, v priebehu 

dneška.  

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

Ja k tomu mám ako návrh. Čiže buď sa o tom bude 

hlasovať, alebo to pán primátor prijal ako autoremedúru. 

Takže.  

Štassselová: Pán primátor sa môže rozhodnúť. Ale dajme to 

vyhlásenie naozaj, aby to išlo von. Lebo proste situácia je 

vážna. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dámy, poďme poporiadku. Čiže ak ja to neprijmem 

autoremedúrou, tak pani Pätoprstá, ideme hlasovať o tom 

vašom návrhu. A potom budeme hlasovať o návrhu pani 

poslankyne Štasselovej. Takto? Alebo sa dohodneme, že to 

oddelíme a urobíme to ako hovorí pani poslankyňa Štasselová. 

Nebudeme to komplikovať. Je to v poriadku, pani Pätoprstá, 

takto pre vás?  
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ja by som bola veľmi rada, keby sme nerobili iba 

deklaratívne vyhlásenia, ktoré sa doteraz robili. Alebo 

symbolické. Teraz treba robiť praktické opatrenia. Je to 

veľmi jednoduché. Pán primátor teda vytvorí správu alebo 

teda bude informovať obyvateľov mesta o pripravenosti 

Bratislavy na utečencov a stave civilnej obrany. Myslím si, 

že je to dosť dôležitá vec. Neviem ako by sme to dali 

v ďalších bodoch. Nejaký problém? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ešte za úrad s faktickou. 

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

Ďakujem pekne. Ja možno len procesne. Ja by som len 

chcel poprosiť, aby sme nemuseli riešiť ešte nejakú prestávku 

pre formuláciu uznesenia, že aby ste, pani poslankyňa, ten 

váš pozmeňovací alebo doplňujúci návrh nám poslali aj na e-

mail. Pokojne aj na môj, aby my sme s ním vedeli ďalej 

pracovať. Ja to dám návrhovej komisii.  

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

Máte to v chate. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 
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Ja viem, ale my tu nebudeme teraz vyťahovať veci. Ak 

vás môžem poprosiť, do e-mailu, ak vás môžem veľmi pekne 

poprosiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Buocik, nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. K tomu nápadu pani 

poslankyne Pätoprstej. Ja neviem, či sa ku nej dostala tá 

informácia. My v časti o zmene rozpočtu spolu s ostatnými 

predsedami poslaneckých klubov budeme predkladať návrh na 

zmenu rozpočtu, ktorý súvisí s tou situáciou na Ukrajine. 

Tak rozumiem tomu, že to deklaratórne vyhlásenie 

v zastupiteľstve nemá mať tento technický charakter. Takže 

ja by som to kľudne doplnil. Alebo k tej zmene rozpočtu, 

alebo v bode rôzne, kde sa môžeme k tejto otázke vrátiť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani starostka Čahojová, nech sa páči.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som chcela povedať 

v podstate to, čo pán Buocik, že máme na to iný priestor, 

kde by sme mohli takéto uznesenie prijať. Aj v bode rôzne, 

možnože aj trošku si premyslíme jeho znenie. Naozaj, toto 
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nejde o aktivizmus, ale o vážne veci. Čiže vlastne to je 

jedna vec a praktické naše činy sú druhá vec. Čiže ja by som 

bola aj k tomu, sa prikláňam k tomu, čo povedala pani 

poslankyňa Štasselová a takisto aj pán Buocik. Ďakujem. 

Možno by som poprosila pani Pätoprstú, či by nezvážila aj 

túto možnosť a netrvala na hlasovaní v tomto bode. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Reakcia pani Pätoprstej. 

Pätorpstá: Ja som sa už vyjadrila, že symbolické stanovisko 

je veľmi dôležité, ale obyvatelia Ukrajiny na nás hľadia aj 

z hľadiska tých praktických vecí. Pretože si určite 

pamätáte, teda vy asi nie, ale ja si veľmi dobre pamätám, 

keď nás obsadili sovietske vojská, a že ľudia veľmi oceňovali 

aj tú praktickú pomoc. Nie len vyhlásenia, formálne alebo 

symbolické. Čiže ja by som bola veľmi rada, keby si to pán 

primátor zobral autoremedúrou. Nie je to nič komplikované. 

Proste je to správa pre obyvateľov mesta o stave 

pripravenosti Bratislavy, prijatí utečencov a stave civilnej 

obrany. Malo by to byť súčasťou, ako časť B. Nie je to nič 

komplikované, obetovať ďalší čas zastupiteľstva. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja mám taký návrh, samozrejme, tam máme ešte 

dvoch ľudí v diskusii. Veď dajme o tom hlasovať. O návrhu 

pani Pätoprstej. Keď neprejde, nemusíme hlasovať o návrhu 
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pani Štasselovej. Ja si tú amtoremedúru neberiem teda, aby 

sme si to takto tu oné.  

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz:  

Možno ma opravíte, ale ja si myslím, že keď dala pani 

Štasselová návrh na procedurálny návrh, tak o tom sa malo 

hlasovať bezprostredne. Takže nech ma opraví organizačné, ak 

sa mýlim. Ale myslím, že tak je to v rokovacom poriadku. Že 

ak padne procedurálny návrh, tak sa o ňom malo hlasovať a nie 

tuná mať diskusiu, ktorá nás v tejto dôležitej veci brzdí. 

Takže overme si toto a hlasujme o návrhu, ktorý dala pani 

Štasselová. A tým pádom sa to vyrieši. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ešte pani Aufrichtová má nejakú poznámku. 

Aufrichotová: Hej. Myslím, že tá diskusia podľa rokovacieho 

poriadku, tých vyhlásení, ktoré sú, tak má dobehnúť. Takže 

dobre. Ja by som povedala, že je to nekontroverzná vec, ktorá 

vylepšuje to vyhlásenie, takže nie je s tým žiaden problém. 

Takže nerobme si na tomto možno nejaký, nejaké meranie toho. 

Čiže keď sa to dá tou autoremedúrou prijať, tak sa to dá. 

Keď nie, tak potom hlasujme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Čiže pani poslankyňa požiadala 

o procedurálne hlasovanie. Čiže ideme hlasovať. Ako bude 

znieť teraz to hlasovanie, pani Štasselová? 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Ja som dala procedurálny návrh na to, aby sme hlasovali 

za to, že to vyhlásenie bude pôvodné, ako bolo prečítané. 

A takto o ňom budeme hlasovať. Čiže ak súhlasia, vlastne to 

isté čo si povedal ty. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá môžeme? Čiže ideme hlasovať. Ok.  

Prosím hlasujte o procedurálnom návrhu.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 39, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovali: 3, 

prítomných: 42.  

To znamená, že… 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

…teraz môžeme hlasovať o pôvodnom vyhlásení.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Hlasujme o pôvodnom vyhlásení. 

Ďakujem, prosím hlasujte.  

Pardon. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. To som mal 

vlastne už aj pred tým, že? 

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

Ten pôvodný, áno?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa. 

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

Nič sa nedeje. Ja som teraz dostal to nové znenie 

uznesenia. Tak ja ho radšej celé prečítam, aby sme vedeli, 

o čom hlasujeme. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

nasledovné vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Dnes v noci ozbrojené sily Ruskej federácie na 

príkaz Kremľa zaútočili na nášho suseda, Ukrajinu. 

Obyvateľky a obyvatelia ukrajinských miest a na celej 

Ukrajine dnes žijú v obave o svoju bezpečnosť, život 

a zdravie svojich blízkych. My, zastupiteľstvo mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, poslanci a poslankyne, 

starostky a starostovia mestských častí, vedenie mesta, 

hlboko odsudzujeme agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je pripravená 

pomôcť obyvateľom nášho partnerského mesta Kyjeva, aj 

všetkým obyvateľom Ukrajiny a sme pripravení pre tento účel 
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vyčleniť prostriedky z rozpočtu mesta. Ukrajinskému ľudu 

vyjadrujeme plnú podporu.  

Môžete o tomto návrhu uznesenia hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené)  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 42, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 42.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1113/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie  
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nasledovné vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy: Dnes v noci ozbrojené sily Ruskej federácie na 

príkaz Kremľa vojensky zaútočili na nášho suseda, Ukrajinu. 

Obyvateľky a obyvatelia ukrajinských miest a na celej 

Ukrajine dnes žijú v obave o svoju bezpečnosť, život a 

zdravie svojich blízkych. My, predstavitelia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, poslankyne a poslanci 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, starostky a starostovia mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy hlboko odsudzujeme 

agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava je pripravené pomôcť 

obyvateľom nášho partnerského mesta Kyjeva aj všetkým 

obyvateľom Ukrajiny a sme pripravení na tento účel vyčleniť 

prostriedky z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Ukrajinskému ľudu vyjadrujeme plnú podporu.    

koniec poznámky) 

 

BOD 2 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 

31. 12. 2021 A K 31. 01. 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dovoľte mi pristúpiť k dnešnému programu mestského 

zastupiteľstva. A to je bod 2. Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

k 31.12.2021 a k 31.01. 2022.  
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Ešte pred tým, ako začneme, budeme mať úvodné slovo 

v ktorých bodoch? Budeme mať úvodné slovo vo všetkých bodoch. 

Je niekto, kto chce mať úvodné slovo vo všetkých bodoch? Keď 

nie, tak si povedzme, kde všade dáme úvodné slovo.  

Pani Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja dlhodobo preferujem a vysvetlila som 

dôvody, prečo si myslím, že úvodné slová aj naozaj keby boli 

skrátené do minúty alebo dvoch minút, majú zmysel. Ale trvám 

na tom, aby boli určite úvodné slová k bodu 11, 28, 29, 33 

a 34. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

V kľude sa dá doplniť, samozrejme.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Takže 11, 28, 29, 33 a 34.  

Pán starosta Krúpa.  

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  
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Ja sa budem vlastne opakovať. Ale tú 34 povedala aj 

pani starostka, takže toľko. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Pani poslankyňa Debnárová.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som určite poprosila k bodu 

3, návrh na zmenu rozpočtu. A takisto k bodu 18, správa 

kontrolóra. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Prikláňam sa k pani Aufrichtovej. Verejnosť potrebuje 

aspoň kratučké úvodné slovo ku každému bodu. Tak vás 

poprosím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže ideme ku každému bodu.  
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Dobre. Poďme na to. Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

k 31.12.2021.  

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

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci. Za mňa len veľmi stručne. 

Predkladám pravidelnú správu alebo teda informáciu o plnení 

uznesení mestského zastupiteľstva. Ja by som možnože v tejto 

veci len chcel poprosiť o pochopenie v jednej veci. A to 

konkrétne v bode 4, 4.1. materiálu, týkajúceho sa uznesenia 

číslo 390/2020. Tak úplne dole je uvedené, že na základe 

tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia 

materiálu na aprílové rokovanie, ktoré sa koná 29.9., čím 

chcem teda uviesť, že to aprílové meníme na septembrové. 

Teda len túto malú textovú zmenu. Inak za mňa toľko. Ak máte 

nejaké otázky, tak nech sa páči.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

Pardon. Ja som bol ešte k tomu programu prihlásený. Asi 

si ma prehliadol. Ja len chcem teda poprosiť, aby bolo úvodné 

slovo aj k tomu materiálu, čo bol novo zaradený, ohľadne 

Rače a tej Strelkovej. Neviem teraz, aké to je číslo.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

48 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bude, pán poslanec, bude. Bude úvodné slovo ku všetkým 

bodom programu. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

OK. Tak si to želá pani Pätoprstá. Takže pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja mám k dvom bodom uznesenia, 

respektíve k trom, ale dva spolu súvisia. Tak začnem najprv 

tou tepelnou energetikou. Áno, riešili sme to už čiastočne 

na minulom zastupiteľstve. Aj ďakujem za pochopenie. Ja som 

o tom s pánom riaditeľom Nyulassym rozprával. S tým, že 

chceme, aby ten materiál bol spracovaný komplexnejšie 

a kvalitne, ako bol vlastne naposledy predložený. Vysvetlili 

sme si tú metodiku a aký bol zámer ešte v čase, keď sa 

schvaľovalo to uznesenie. Lebo to uznesenie sa schvaľovalo 

v súvislosti s prijatím aktualizovanej koncepcie hlavného 

mesta, ktorá sa týkala tepelnej energetiky. Takže aj vítam, 

že je to teraz takto uvedené v tom uznesení, s tým, že zámer 

je v prvom rade osloviť jednotlivé mestské časti Bratislavy, 

aby aj ony sa spolupodieľali touto formou na základe 

podkladov na uvedenom materiáli. Je to materiál, ktorého 

cieľom by malo byť pozície mesta poskytnúť taký určitý manuál 

alebo usmernenia jednotlivým mestským častiam, ako je možné 

dosiahnuť primerané teplo za primeranú cenu pre obyvateľov. 

Odhliadnuc od tých externých faktorov.  
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Ale hovoríme o tých vnútorných faktoroch, o 

nastaveniach zmlúv s dodávateľmi a o rôznych formách, akým 

spôsobom by sa dala znížiť cena tepla. Pretože nie všetky 

mestské časti majú na to vyčlenené kapacity. Ja viem, že 

Nové Mesto a Petržalka majú zriadené aj osobitné komisie, 

ktoré sa zaoberajú tepelnou energetikou. Ale neviem teda 

o ďalších mestských častiach, že by na to mali vyčlenené 

kapacity. Preto je aj predpoklad, že im nevedia ideálne 

s touto problematikou pomôcť. To je k tomu prvému. To je 

k tomu bodu 4.1. 

No a teraz ešte k bodom 5.1 a 6. Vysvetlím, o čo ide. 

Hlavne pre nových poslancov. My sme v minulom volebnom 

období, keď sa vytypovávali určité pozemky na výstavbu 

nájomného bývania, tak sme riešili na zastupiteľstve dve 

petície. Jedna sa týkala Dúbravky, druhá sa týkala Petržalky. 

Tú petržalskú som v tom čase, zhodou okolností, organizoval 

ja, ako poslanec. Ale bolo podpísaných pod tú petíciu 4.200 

ľudí, Petržalčanov. Ak by som náhodou prekročil čas, tak mi 

ho, prosím vás, predĺžte. No a rozumiem, čo sa chce dosiahnuť 

týmto uznesením. Ale podľa mňa toto uznesenie v jedno z tých 

písmeniek nezodpovedá tomu, čo chce dosiahnuť samotná 

petícia. V tom odôvodnení už je to spresnené, viac-menej 

tak, ako by sa to chcelo spraviť. Len teraz, priznám sa, že 

mňa nikto z magistrátu, hoci som bol autorom toho uznesenia, 

nekontaktoval, aby sme sa o tom porozprávali. Myslím, že je 

to riešiteľné. Aj v tom duchu, ako to chce dosiahnuť 

magistrát. Ale ja teraz už nemám čas, aby som to 

preformuloval tak, aby sa tam neurobila aj nejaká chyba.  

V zásade o čo ide. Na jednom z tých dvoch pozemkov, 

konkrétne Hahnova – Pampúchova, sme pôvodne odsúhlasili 
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zastupiteľstvom, že sa tam má zmeniť to funkčné využitie 

územia na kód 1110. Len keď sme sa potom aj na samotnej 

mestskej časti o tom rozprávali, tak vzhľadom na to, že celé 

to okolie toho pozemku, aj tie iné pozemky, majú skôr 

využitie, ktoré slúži na šport, tak sa nám javí táto 

lokalita, že by mohla byť zmenená aj na iný kód, ktorý bude 

vylučovať zástavbu a výstavbu nájomných bytov. Ale bude 

smerovať k tomu, aby toto územie bolo využité spôsobom, ktorý 

bude umožňovať obyvateľom šport. Ja som sa aj predbežne 

rozprával s tými ľuďmi aj s tými domovými samosprávami, 

ktoré vtedy podpisovali tú petíciu v širšom okolí. Oni 

nenamietajú tomu, aby to bolo, samozrejme, využité na účely 

športu. Ale takto to uznesenie teraz nestojí. Takto 

uznesenie, ako je naformulované, by umožňovalo aj iné 

využitie. Potencionálne aj znovu využitie na účely výstavby, 

čo by bolo, že úplne v rozpore s tým, ako sme si to schválili 

tu, na mestskom zastupiteľstve. Dokonca sme vtedy aj 

prelomili veto primátora. Takže tam bol, naozaj veľká väčšina 

zastupiteľstva za to, aby to neslúžilo na účely výstavby.  

Čiže ja preto navrhujem pozmeňujúci návrh takým 

spôsobom, že aby sa vypustili body 5.1 a bod 6 z tohto návrhu 

uznesenia. S tým, že dajme to na najbližšie zastupiteľstvo, 

keďže naozaj nehorí. Pretože táto vec by sa mala riešiť až 

v Zmenách a doplnkoch 0.9, čo nebude ani o mesiac, ani o šesť 

mesiacov. To bude trocha dlhšie trvať. Na najbližšom 

zastupiteľstve to doformulujeme tak, aby sa dosiahlo aj to, 

čo sa naznačuje v tom odôvodnení. Pretože ide sa dobrým 

smerom, ale to naformulovanie uznesenia zatiaľ tomu v plnej 

miere nezodpovedá. Toľko za mňa. Ten návrh teda, tak ako som 

čítal, vypustenie bodov 5.1. a bodu 6 návrhu uznesenia. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja sa pridávam k Milanovi Vetrákovi. 

Považujem tú tému za dostatočne citlivú na to, aby sa to 

takto po zmenení, teda zmenou v informačnom materiáli, 

nerobilo. Čiže poprosím, naozaj, keby sme túto časť mohli 

vylúčiť a teda o tejto časti nehlasovať k tej zmene. 

A naozaj si to radšej doprecizovať. Lebo naozaj, keď sa 

o niečom bavíme, tak tie uznesenia vznikajú ťažko. A teraz 

sa zrazu zmení niečo a môže to mať výrazný vplyv na ten 

zmysel toho, ako to bolo prijaté, čo by nebolo zrovna 

šťastné. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Ďakujem veľmi pekne za tieto poznámky. To znamená, 

že… Milan, povedz ty, že ako to urobíme. Vieme to jedno 

uznesenie… 

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

poslanec MsZ: 

No, vieme. Ja som dal návrh, aby sme vypustili tie dva 

body a ony sú z veľkej časti aj dobre preformulované, len to 

treba ešte doprecizovať. Čiže na najbližšom zastupiteľstve 

vieme sem prísť s novým návrhom uznesenia, s ktorým budú 

všetci spokojní a tí ľudia, čo robili… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Tak prosím ťa, dáš „pozmeňovák“? 

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

poslanec MsZ: 

Áno. Mám to už napísané. Ja som ho prečítal a odovzdal. 

Máme ho tu ako návrhová komisia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Drotován ešte. Pán starosta Drotován. 

Michal Drotávan, starosta MČ Bratislava - Rača: 

Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať. My sme riešili tie 

nájomné byty. Bolo nám povedané, že nie je možné vypúšťať 

lokality v Rači, štyri. Žiadnu, ani jednu. Teraz počúvam, že 

sa vypúšťa na návrh pani Pätorpstej jedna lokalita 

v Petržalke. Teraz počúvam, že sa má vypúšťať alebo upravovať 

na návrh pána Vetráka ďalšia lokalita v Petržalke. To 

znamená, že my ako mestská časť potom nesúhlasíme vôbec s tým 

návrhom Zmeny a doplnky 0.8. Nech sa celý stiahne. Pretože 

takto vlastne kto si vybaví, ten si stiahne a kto si 

nevybaví, tak tomu tu budú stavať ďalšie domy a byty. Takže 

toto akože nie je fér. Povedalo sa, že nedá sa meniť, neviem 

čo, neviem čo, nedá sa, ide to ako celok a podobne. A zrazu 

je tam pani Pätoprstá, jedno škrtnuté, pán Vetrák, úpravy 

uznesenia a podobne. To znamená, že o čom to potom je? To 

znamená, že kto si vybaví, tak ten si škrtne a kto si 
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nevybaví a ten je zlý a ten si neškrtne, hej? Toto má byť 

systém? Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja mám pocit, že ide asi o nedorozumenie. Milan, môžeš 

to opraviť, prosím? Lebo vôbec nevieme o tejto veci. Podľa 

môjho názoru. 

Milan. 

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

poslanec MsZ: 

Áno. Ide o nedorozumenie. Ja to vysvetlím. Táto 

lokalita, ktorú teraz riešime, vôbec nie je v nula-

osmičkách. Ona tam vôbec nie je. S ňou sa ani nerátalo. To 

odôvodnenie sa ešte odvoláva na Nesrovnalovu štúdiu, ktorá 

bola prekonaná práve uznesením mestského zastupiteľstva. 

Čiže tieto veci nejdú dokopy. Nikto si nič nevybavil. 

Jednoducho my len pokračujeme v línii mestského 

zastupiteľstva. Chceme to trocha korigovať a v nula-

osmičkách táto lokalita vôbec nie je. Čiže my nevyberáme 

niečo z nula-osmičiek. To je nedorozumenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Igor Polakovič. Pán poslanec Polakovič.  

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Ja som chcel faktickou, len som stlačil 

nesprávny gombík. Pánovi Drotovánovi len chcem vysvetliť, že 

dokonca ani to, čo pani Pätoprstá riešila v tých nula-

osmičkách, tak nakoniec to nevypadlo. Ono sa to len vlastne 

vrátilo na nejaké stretnutie a prerokovanie na miestne 

zastupiteľstvo a na komisiu miestneho zastupiteľstva 

v Petržalke, aby sa to dojasnilo, že o aký projekt vôbec 

ide. Čiže naozaj, chcem len povedať to, čo povedal pán 

Vetrák, že ani to nefunguje, že niekto si niečo vybavil. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Antalová.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja potvrdím tú informáciu, ktorú už povedal Igor 

Polakovič, že z návrhu zmien a doplnkov 0.8 k územnému plánu 

mi zatiaľ nevypadla žiadna lokalita. A lokalita Viedenská 

cesta je medzi lokalitami, ktoré sú určené na zmenu územného 

plánu. Aby sme mali presné informácie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej asi. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Čiže, ak odhliadnem od tej 

autoremedúry, kde je tá oprava, alebo od tej opravy, čo 

hovoril pán vedúci organizačného oddelenia, pokiaľ ide o tú 

formuláciu pri tom bode, ktorý sa týka tepelnej energetiky, 

tak bol podaný jeden pozmeňujúci návrh, ktorý som aj prečítal 

v rámci diskusie. Ale teda budeme o ňom najprv hlasovať. Ten 

návrh je, že sa navrhuje vypustiť bod 5.1 a bod 6 z návrhu 

uznesenia. Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovali: 2, 

prítomných: 43.  

Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasovať už v znení toho pozmeňujúceho 

návrhu o uznesení, kde A) berieme na vedomie v bode 1 

splnenie uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, v bode 2 berieme na vedomie priebežné plnenie 
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uznesení a v bode 3 berieme na vedomie plnenie uznesení bez 

určenia termínu ich splnenia a v časti B) v bode 4 budeme 

brať na vedomie určenie nových termínov splnenia uznesení, 

tak ako sú uvedené v jednotlivých tabuľkách. No a potom nám 

zostalo v časti 5 jeden bod, 5.2, ktorý sa korekčne upraví 

na bod 5.1 a bod 6 nám vypadol pozmeňujúcim návrhom. Čiže 

týmto spôsobom budeme vlastne hlasovať o zvyšku uznesenia 

v znení pozmeňujúceho návrhu.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 42, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 44.  

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2021 a k 31. 01. 2022 

Uznesenie 1114/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy:  

1.1 č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 a časť B bod 1 zo dňa 27. 

9. 2018                                                                  

1.2 č. 830/2021 zo dňa 29. 4. 2021 5                                                                                                                              

1.3 č. 974/2021 časť B a C zo dňa 23. 09.2021                                                                                                             

1.4 č. 996/2021 časť C bod 2 zo dňa 21. 10. 2021                                                                                                            

1.5 č. 1066/2021 časť C bod 2 zo dňa 16. 12. 2021                                                                                                  

1.6 č. 1087/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021                                                                                                                    

1.7 č. 1091/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021  

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:  

2.1 č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996                                                                                                             

2.2 č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996                                                                                                       

2.3 č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia 

č. 38/2007 časť B zo dňa 1. 3. 2007                                         

2.4 č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000                                                                                                                

2.5 č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000                                                                                                                                 

2.6 č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005                                                                                                                  
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2.7 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006                                                                                                      

2.8 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006                                                                                                    

2.9 č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010                                                                                                                  

2.10 č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011                                                                                                              

2.11 č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011                                                                                                

2.12 č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012                                                                                                                  

2.13 č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012                                                                                                                          

2.14 č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012                                                                                                             

2.15 č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012                                                                                                 

2.16 č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013                                                                                                                      

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

2.18 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013                                                                                                                      

2.19 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013                                                                                                    

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

2.21 č. 1410/2014 časť B a C zo dňa 30. 1. 2014                                                                                                     

2.22 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014                                                                                                            

2.23 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014                                                                                                      

2.24 č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014                                                                                      

2.25 č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 3. 2018                                                                                                 

2.26 č. 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019 6  

3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bez určenia termínu ich 

splnenia  

3.1 č. 619/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016                                                                                    

3.2 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017                                                                                                                

3.3 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018                                                                                                                   

3.4 č. 220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019                                                                                                                    

3.5 č. 221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019                                                                                                                    

3.6 č. 370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019                                                                                                                     

3.7 č. 377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019                                                                                                     
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3.8 č. 670/2020 zo dňa 26. 11 2020                                                                                                                              

3.9 č. 948/2021 zo dňa 23. 9. 2021                                                                                                                              

3.10 č. 1039/2021 časť B a C zo dňa 18. 11. 2021  

B. schvaľuje  

4. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo dňa 

pôvodný termín nový termín splnenia uznesenia  

4.1 primátor č. 390/2020 časť B zo dňa 30. 01. 2020 31. 12. 

2021 29. 09. 2022  

5. Návrh na zmenu a doplnenie textu uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

5.1  

Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 1041/2021 zo dňa 18. 11. 2021 o bod č. 4 v 

znení:  

„4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.“    

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2022.  

Poprosím riaditeľa sekcie financií. Pán Dobiaš.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií:  

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 2022. Túto zmenu 

predkladáme v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Ide o prvú zmenu rozpočtu 

v tomto roku, ktorú by som charakterizoval ako zmenu 

uskutočňovanú hlavne za účelom doplnenia už schváleného 

rozpočtu. Bilanciu rozpočtu v tejto navrhovanej zmene 

navyšujeme o 12,5 milióna eur. Navyšujeme hlavne kapitálové 

výdavky celkom o 12 miliónov eur a o 500 tisíc eur výdavkové 

finančné operácie, kde ide o vklad tejto čiastky do 

základného imania pre Bratislavskú spoločnosť pre správu 

majetku, s. r. o., predtým pôvodne KSP, s.r.o., a to presunom 

z položky kapitálových výdavkov oddelenia pozemných stavieb 

za účelom rekonštrukcie objektu v Sade Janka Kráľa. Čo sa 

týka kapitálových výdavkov, tak tam alokujeme do rozpočtu 

hlavne 6,3 milióna eur na dofinancovanie projektu Dúbravsko-

Karloveskej radiály. Ďalej sú do rozpočtu zaradené projekty, 

ktoré sa nestihli zrealizovať do konca roka 2021 a tým pádom 
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rozpočet z roku 2021 presúvame na dofinancovanie týchto 

aktivít. Takisto sa navyšujú kapitálové výdavky presunom 

zdrojov z bežných výdavkov na poslanecké priority. Ako 

zdroje krytia na všetky projekty zapájame nevyčerpané 

finančné prostriedky z minulého roka k 31. 12. 2021, najmä 

na investičné akcie, ktoré pokračujú v roku 2022. Ide 

o dočerpanie dotácie Vlády SR z roku 2020, dočerpanie 

zostatkov úverov, dočerpanie environmentálneho fondu na 

odpadové hospodárstvo, dočerpanie dotácie ministerstva 

kultúry na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky 

michalská brána. Takisto ide o zapojenie prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 1,7 milióna eur. Všetky detaily 

nájdete v samotnom materiáli, pričom na poslednej strane 

predlženého materiálu nájdete aj kompletný kapitálový 

register s vyznačením všetkých navrhovaných zmien. Okrem 

toho by som chcel upozorniť na zmenu uznesenia, ktoré sme 

vám predložili včera, a ktoré je doplnené o body 2a, 2b a bod 

3. Bod 2a sa týka navýšenia bežných výdavkov v programe 6. 

To je sociálna pomoc v sume 200.000 eur na poskytovanie 

služieb v zariadení pre seniorov, centrum Staré Mesto, 

presunutím prostriedkov z prvku 7.1.1. ľudské zdroje. Bod 2b 

sa týka navýšenia kapitálových výdavkov v programe 2, 

verejná infraštruktúra a prvku 2.2.1. výstavba a oprava 

cestnej infraštruktúry v sume 150.000 eur na rekonštrukciu 

Mišíkovej ulice, ktoré bude kryté z rezervného fondu. 

A nakoniec bod 3 sa týka zmeny názvu položky kapitálového 

výdavku v prvku 2.4.1., a to z… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pán Dobiaš, trošku bližšie k mikrofónu, prosia 

poslanci. Ako tu píšu do chatu. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno. A nakoniec… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Iba chcem povedať, že Ctibor Košťál, asi by bolo dobré 

mať headsety nachystané. Budeme s headsetmi robiť. Dobre, 

ďakujem.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Nakoniec bod 3 sa týka zmeny názvu položky kapitálového 

výdavku v prvku 2.4.1. A to z názvu Revitalizácia Jurigovho 

námestia na Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia 

predpolia cintorína v Mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves. Ďakujem za pozornosť. A samozrejme, v prípade otázok 

som k dispozícii.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem. Chcela by som vlastne ozrejmiť, akým spôsobom 

došlo k niektorým zmenám rozpočtu, ktoré sú navrhované 

v tomto bode. Chcem vyjadriť, že sme po dlhých rokovaniach 

dospeli k nejakému spoločnému názoru s hlavným mestom, ako 

vyriešiť zmluvu, s ktorou som informovala aj poslancov, aj 

zástupcov ostatných mestských častí, ktorí nie sú súčasťou 

mestského zastupiteľstva, kde záväzky, ktoré sú dané 

zmluvne, treba dodržiavať. To sú proste fakty, ktoré nakoniec 

aj právne oddelenie magistrátu uznalo. Riešenie, ktoré sme 

našli, mňa iba mrzí to, že množstvo času aj úradnej roboty 

bolo venované, že to bude pozmeňujúci návrh. Keď sme sa 

začali „handrkovať“, že kto ho bude predkladať, tak nakoniec 

je to zapracované behom 24 hodín.  

Nerobme si to do budúcna. Naozaj, je to oveľa 

jednoduchšie vyjsť si v ústrety predtým, ako robiť také to 

, že 24 hodín pred zastupiteľstvom zmeny. Som ale rada, že 

sme dospeli k nejakému záveru, ktorý bude naplnený. Bude 

v prospech určite aj Starého Mesta, ktoré veľkoryso ide 

prispieť na spoločnú investíciu s hlavným mestom, čo sa týka 

ulice Mišíková, ktorá naozaj je problémom pre celú 

Bratislavu, návštevníkov aj domácich. Chcem poprosiť ale. 

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva za staré mesto, že 

všetky poslanecké priority, ktoré sú, sú viazané k miestu, 

a predkladajú ich poslanci, ktorí sú z príslušnej mestskej 

časti. Moja poslanecká priorita na rok 2023 bola práve pre 

zníženie a minimalizovanie akýchkoľvek procedurálnych vecí, 

ktoré by vyplývali z poslaneckej priority, lebo si 

uvedomujem, že j to záťaž pre úrad, teda magistrát. Tak sme 

ju venovali na posilnenie mestskej polície. Myslím tým ale 

naozaj na zložky, ktoré sú najzaťaženejšie a je to mestská 

polícia Starého Mesta. Dostala som totiž informáciu, že to 
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nie je možné, venovať poslaneckú prioritu viazanú k nejakej 

konkrétnej časti. Ja si myslím, že je a je to na rozhodnutí 

primátora, na rozhodnutí náčelníka. A veľmi by som prosila, 

aby bola poslanecká priorita venovaná starému mestu, pretože 

sú to zhromaždenia, sú tu pochody. Je tu zaťažená mestská 

časť. Mestská polícia má práce naozaj veľa. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Ferenčáková.  

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja by som na pána 

Dobiaša mala len otázku. Myslím, že som sa pýtala ja na 

komisii, príslušnej, keď sme mali tento bod zaradený. Týka 

sa zapojenia prostriedkov na projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenia Realizačný projekt Petržalská ulica – 

rozšírenie. Nenašla som to tu ako položku. Teda či je to 

v nejakom balíku. Samozrejme, poslanecké priority, tam som 

si našla za Čunovo. Len bola by som veľmi rada, keby mi toto 

vysvetlil. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zozbierame asi otázky. Takže poďme ďalej. 

Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne, pán primátor. V nadväznosti na to 

vyhlásenie, ktoré sme prijali na začiatku zastupiteľstva, 

ktoré sa týka toho ruského útoku na Ukrajinu, chcem navrhnúť 

zmenu uznesenia v tejto časti rozpočtu. Tá zmena je 

koordinovaná, ten návrh je spoločný s kolegami poslancami -

predsedami poslaneckých klubov. Konkrétne s pani poslankyňou 

Aufrichtovou, pani poslankyňou Čahojovou, pánom poslancom 

Polakovičom a pánom poslancom Kurucom. Aby som prečítal 

konkrétne doplnenie uznesenia, v časti A „sa schvaľuje“ sa 

doplní číslo 4, vyčlenenie sumy 100 000 eur z rezervného 

fondu v súvislosti s útokom na Ukrajinu, na humanitárnu 

pomoc a iné výdavky, ktoré vyplynú z aktuálnej situácie. 

A doplnenie bodu B „splnomocňuje“, to je splnomocnenie na 

vás, pán primátor, na koniec vety sa doplní čiarka a na 

rozhodnutie o konkrétnom určení prostriedkov vyčlenených 

v bode 4. Na vysvetlenie, ak nemajú niektorí kolegovia pred 

sebou presný text návrhu zmeny rozpočtu. Tá suma bude 

vyčlenená. Bude vyčlenená v rozpočte tak, aby vy, pán 

primátor, ste mali kompetenciu reagovať na konkrétnu 

situáciu, ktorá nastane. Alebo tie prostriedky budú použité 

tu na Slovensku, v súvislosti s pomocou Ukrajine, alebo budú 

použité na Ukrajine. Pre krátkosť času toto nebolo možné 

inak zabezpečiť. Tá situácia sa, samozrejme, rýchlo mení 

a aj sa rýchlo meniť bude. Ja si k tomu rýchlo dovolím 

povedať len pár poznámok. Ja si plne uvedomujem, že toto nie 

je kompetencia samosprávy. Súčasne som si plne vedomý, v akom 

stave sú rozpočty samospráv na Slovenku. Na druhej strane my 

ako poslanci reprezentujeme Bratislavčanov v mestskom 

zastupiteľstve. A ja som absolútne presvedčený o tom, že 

veľká väčšina, naozaj veľká väčšina Bratislavčanov, 

porozumie tomuto kroku. A bude rozumieť, že je to správne. 
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Musíme pomôcť tomu, kto je takto hanebne napadnutý a zahnaný 

do kúta. V tej súvislosti poviem ešte jednu vetu. Alebo 

môžeme stáť bokom a nerobiť nič, alebo urobíme to, na čo 

máme kompetencie. My v mestskom zastupiteľstve máme 

kompetenciu na to, aby sme takéto prostriedky vyčlenili. 

Chcem sa týmto poďakovať vám, pán primátor, za promptnú 

reakciu, keď sme sa ráno na túto tému spojili, a za výš 

súhlas s takýmto postupom. Chcem sa poďakovať kolegom, 

predsedom poslaneckých klubov, ktorí takisto veľmi promptne 

na to zareagovali, a skoro bez akejkoľvek debaty sme sa 

dohodli na znení toho uznesenia. A samozrejme, chcem sa 

poďakovať všetkým poslancom, ktorí takýto návrh podporia, 

a vopred im ďakujem za podporu. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Takže pošlite to mailom, keď ste 

to neposlali. Poďme ďalej v diskusii. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Budem v podstate sa vyjadrovať 

k tomuto návrhu pána Buocika. V prvom rade absolútne hrubo 

odsudzujem vojenský konflikt na Ukrajine. Myslím, že na tom 

sa zhodneme všetci poslanci. V bode 1.1. sme si schválili 

pomoc pre Ukrajinu. Samozrejme, za to sme zahlasovali. Ja 

s tým plne súhlasím. Ja nepovažujem momentálne tento krok 

naozaj za správny. Považujem ho za veľmi unáhlený 

a nekoordinovaný. Je si treba uvedomiť, že momentálne zasadá 

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. Ja si myslím, že 

úlohou poslancov, respektíve hlavného mesta je koordinovať 
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tieto kroky s vládou Slovenskej republiky. A nie teraz, 

prepáčte, sa tu populisticky tváriť, že hneď ideme vyslať 

financie. My nevieme, ako sa bude táto situácia vyvíjať. 

Momentálne sú na ukrajinských hraniciach niekoľko 

státisícové rady občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred 

vojnou. A my sa budeme musieť zamyslieť nad tým, aj hlavné 

mesto, ako pripraví momentálne, čo sa týka plán civilnej 

ochrany, tak ako hovorila pani Pätoprstá. Treba sa určite 

zamýšľať nad tým, ako pripravíme prijatie týchto utečencov. 

Ja si myslím, že toto všetko treba koordinovať s vládou. 

A Vláda Slovenskej republiky koordinuje všetky kroky 

s členskými krajinami Európskej únie. Tuto nie je priestor, 

podľa mňa, na nejaký monumentálny takýto individualizmus. 

Treba sa naozaj pripraviť na to, že  my tu budeme potrebovať 

posilniť školy určite v Bratislave. Doučovania pre týchto 

ľudí z Ukrajiny, ktorí nebudú rozumieť vôbec ani po 

slovensky. Tu budeme musieť sa pripraviť na podporu 

zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti.  

Preto by som chcel poprosiť, naozaj narábajme opatrne 

s verejnými financiami. Máme s nimi narábať efektívne. 

Myslím si, že ak príde k situácii, kedy bude treba rozhodnúť, 

tak sa bez problémov zvolá mimoriadne zastupiteľstvo. Tak 

ako na zajtra sa zvolala mimoriadna schôdza, kedy všetci 

poslanci prídeme a budeme opravovať zákony. Takže ja vás 

chcem poprosiť, nerobme unáhlené kroky. Absolútne súhlasím 

s tým bodom 1.1., kde sme schválili pomoc pre Ukrajinu. Ale 

počkajme na vývoj situácie. Ja chcem poprosiť z tohto miesta 

pána primátora, aby naozaj všetky kroky koordinoval s Vládou 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja možno iba dodám veľmi rýchlo, že ja 

som to nepochopil tak, že my niekde budeme posielať peniaze. 

Ja som to pochopil tak, že my… Ten návrh pána poslanca 

Buocika o tom, že 100 000 eur dáme na bok a sa uvoľní na to, 

aby práve tie kroky, ktoré bude nutné robiť, aby sme na to 

mali finančné prostriedky. Ale asi poďme do tej diskusie 

a uvidíme. Každopádne ďakujem za príspevok.  

S faktickou pani Pätoprstá.  

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

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, určite sme to všetci 

pochopili tak, ako to bolo povedané, aj teraz pánom 

primátorom, že táto časť rozpočtu je pripravenosť mesta na 

koordináciu bezpečnostnej politiky štátu, že to nebude 

slúžiť na nejaké individuálne prezentácie pána primátora. 

To, že mu dávame nejaké splnomocnenie, je skôr operatívnosť, 

aby sme nemuseli napríklad zvolávať zastupiteľstvo, čo, 

samozrejme, znamená niekoľko dní zdržania.  

A samozrejme, asi všetci poslanci, ktorí vystúpia, 

a myslím si, že aj toto stanovisko pána primátora ho zaväzuje 

k tomu, že bude všetky kroky koordinovať s bezpečnostnou 

radou, s civilnou ochranou a nebudú žiadne nejaké 

individuálne zasielania, alebo teda nejaké individuálne 

kroky. Toto ja považujem za absolútne samozrejmé. Možno to 

takto bolo vyložené a myslím, si, že všetci to takto vnímame, 

že podľa mňa sa nemusíte obávať. Ale tá pripravenosť… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To bola faktická.  

Igor Polakovič, nech sa páči. Pán Polakovič, nech sa 

páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Ja len zdupľujem ako spolupredkladateľ tohto 

uznesenia, že my si vlastne teraz vyčleňujeme peniaze, ktoré 

sa v tejto krízovej situácii budú môcť použiť. Čiže nejde 

o peniaze, ktoré ideme posielať na Ukrajinu, napríklad. To 

sú presne peniaze na nejaký krízový manažment. Tak aby to 

bolo proste absolútne jasné. Ja teda osobne určite zahlasujem 

za toto uznesenie. A rovnako upozorňujem, že v bode 1.1. sme 

vlastne aj o tomto hovorili, že vyčleníme tieto peniaze. 

A rovnako bod 1.1. nie je o praktickej podpore, ale 

o morálnej podpore. A toto je praktická podpora. Ďakujem 

pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Drotován.  

Michal Drotován, starosta MČ Bratislava - Rača:  

Ďakujem. Nedá mi nevystúpiť. Pán Krajčír povedal, že 

čakať na štát. Keby sme čakali na štát, tak do dneška nemáme 

ani rúška. Žiaľbohu, máme tú skúsenosť dvojročnú, že krízový 

štáb štátu je nefunkčný. A všetky jeho zložky sú nefunkčné. 
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Takže ja vítam práve naopak, že takto flexibilne sa mesto 

rozhodlo reagovať. Samozrejme, my ako mestské časti budeme 

tiež reagovať. Treba sa na to pripraviť. Bude to možno oveľa 

náročnejšie ako korona. A naozaj, keď sa tu hovorí 

o koordinácii so štátom, tak ďakujem pekne. Zažil som dva 

roky koordinácie so štátom a mám svoje skúsenosti. Takže 

radšej poďme po vlastnej línii. Samozrejme, keď štát niečo 

pripraví a začne niečo riešiť, tak budeme iba všetci radi. 

Ale spoliehať sa na to po tých skúsenostiach z posledných 

dvoch rokov je, žiaľbohu, vec, ktorá je dosť naivná. Takže 

podporujem určite túto vec, ktorú predložil pán Buocik. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež vnímam uznesenie 

poslancov, ktorí ho navrhli, tak, že ide vlastne o vyčlenenie 

finančnej kapacity na to, ak bude treba niečo urýchlene 

riešiť, tak aby sa to riešilo. Ja len pripomeniem, lebo môj 

kolega, alebo jeho kolegovia zo Sme rodina včera neboli na 

zahraničnom výbore a myslím, že je to aj dôležité povedať. 

Lebo aj na zahraničnom výbore sme včera prijali uznesenie, 

teda zahraničný výbor parlamentu, ktorým vyzývame vládu aj 

všetkých, aby sa poskytla humanitárna pomoc v súvislosti 

s aktuálnou situáciou na Ukrajine. Čiže tento návrh 

uznesenia ide plne s tým, čo teda na zahraničnom výbore sa 
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prijalo v parlamente. Aj som rád, že kolegovia v tomto duchu 

pokračujú. No a na margo toho, či štát a samospráva. Sú to 

vždy vzájomné vzťahy. Čiže vidieť to vždy čiernobielo ako to 

niektorí vidia, tak by sa najprv mali pozrieť do zrkadla. 

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani poslankyňa Štasselová. Nech sa páči.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Ja som chcel tiež sa pridať k pánovi Drotovánovi. 

Naozaj, ešte vtedy som bola na magistráte, keď vypukla 

korona. Keby nebolo miest a obcí na Slovensku, tak štát nám 

nijakým spôsobom nepomôže. Toto bude väčšia vec, ako sme 

zažili posledné dva roky. Mestá musia byť pripravené. Ja 

úplne súhlasím s týmto návrhom, ktorý bol, ktorý je 

predložený.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Čahojová.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Myslím si, že pán Buocik sa vo svojom 

príspevku trochu nešťastne vyjadril, že peniaze sa budú 

zasielať. Dohoda medzi nami, keď sa pripravovala táto zmena, 

bola, že peniaze zostanú pripravené na účte hlavného mesta. 

A v prípade potreby sa použijú. Je to naozaj aj suma, ktorá 
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je viac-menej symbolická. Lebo ak vzniknú problémy, 

a trebárs aj utečeneckou vlnou, nepredpokladám, že sa 

zastaví niekde na východe Slovenska, čiže my budeme postavení 

tvárou v tvár problémom, ktoré budeme musieť riešiť. Ja 

verím, tak ako v prípade korony, keď sme sa zjednotili 

a spolupracovali, navzájom si pomáhali. Tých 100 000 je 

núdzový kufrík pripravený pre pána primátora na 

najakútnejšie potreby hlavného mesta v súvislosti s krízou. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Zaťovičová, faktická. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poprosiť, keďže 

takáto zmena rozpočtu nebola pripravená do dnešného 

rokovania zastupiteľstva, ani v rozpočte, naozaj to bolo 

dnes ráno pripravené, tak by som poprosila iba o vyjadrenie 

pána riaditeľa, pána Dobiaša. A taktiež pána kontrolóra 

k tomuto, že z akých zdrojov týchto 100 000 bude vyčlenených 

a či je to všetko v súlade so zákonom. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ešte ma poprosil riaditeľ magistrátu 

o reakciu. Nech sa páči. 
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem. Ja by som chcel iba zopakovať to, čo bolo 

povedané na úvod. A teda nie že zopakovať, lebo možno nie 

všetci poslanci prítomní, takže možno aj pánovi Krajčírovi. 

Pán Královič jasne vystúpil. On koordinuje na našej strane 

všetky krízové situácie. My sa koordinujeme so štátom. Aj 

kvôli tomu zvolávame na utorok na deviatu hodinu krízový 

štáb mesta, kde budú prizvaní starostovia a starostky 

mestských častí. V utorok kvôli tomu, že práve tá koordinácia 

so štátom… Najprv to velenie úplne jasne dané. Štát sa musí 

pripraviť. Štát musí vydať nejaké rozhodnutia. My 

nasledujeme hneď potom.  

Takže v utorok bude viac informácií. Aj zo strany 

ministerstva vnútra. Pán Královič komunikuje aktívne 

s týmito zástupcami krízového riadenia na strane štátu. 

Takže ideme postupne. Nikto nejde nejako sólovo. Keby sme 

išli sólovo, tak už dneska sedíme, máme krízový štáb. Ale my 

sa potrebujeme skoordinovať so štátom. To sa bude diať 

v utorok o deviatej. Príde pozvánka všetkým. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja možno iba doplním. Chcem ubezpečiť aj 

pána Krajčíra a asi aj Milana Vetráka, a poslancov, že 

samozrejme, my ideme maximálne koordinovať so štátom a potom 

budeme pomáhať štátu a budeme veriť, že štát to ako keby dá. 

Budeme prítomní. Trošku je tam… V tej korone to bolo také 

divoké, ale dúfam, že sa to teraz zlepšilo. Ide o to asi 

pomôcť a nie, že kto a ako, ale všetci spolu.  
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Milan Vetrák, nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Ja som chcel doplniť pána riaditeľa magistrátu. Ja tu 

moju poznámku na vzťahy medzi štátom a samosprávou nebol 

myslený na to, čo si povedal, pán primátor, alebo čo povedal 

predkladateľ návrhu, ale na to, čo povedal jeden pán starosta 

v tom svojom vystúpení. Čiže aby sme sa rozumeli. Ja toto 

uznesenie podporujem. Nakoniec sme včera podporili uznesenie 

o humanitárnej pomoci na zahraničnom výbore. Čiže názory na 

to predložené uznesenie mňa a pána Krajčíra sú rozdielne. 

Chcem len doplniť, že dnes ráno vznikla tá situácia alebo 

v noci. Dnes zasadá bezpečnostná rada. Čiže ihneď zajtra 

ráno je mimoriadna schôdza parlamentu k tejto situácii. 

Takže neviem ako ešte rýchlejšie by sa dalo reagovať. To by 

si mali aj niektorí starostovia uvedomiť, že potom tie orgány 

štátne môžu začať niečo riešiť, keď zasadnú ústavné orgány. 

To, že ako to bolo počas korony, tak na to sú rôzne názory. 

To by som sem teraz neplietol tuná. Vylievanie si emócií zo 

strany niektorých starostov je úplne že úbohé.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Prepáčte, mne sa nedá prihlásiť s faktickou poznámkou. 

Ak by som mohol ešte reagovať. Lebo mám to tu, že ešte 

prihlásený, tak neviem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Čo sa tam deje? Nedá sa reagovať na seba samého 

faktickou poznámkou? Preto to je? Počkajte, bude hneď pán 

Záhradník. A potom môžete reagovať faktickou poznámkou. 

Dobre? 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže pán Záhradník pokračuje.  

PhDr. JUDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Kolegovia, prepáčte. Tak trošku sa 

vrátim ako keby od tej debaty geopolitickej, ktorá tu bola 

k tomu samotnému návrhu na zmenu rozpočtu. Súčasťou tejto 

zmeny rozpočtu je zvýšenie kapitálových výdavkov z úverových 

zdrojov hlavného mesta na Dúbravsko-Karloveskú radiálu. Je 

to pomerne vo vysokom objeme. Spolu, keď som narátal tie dve 

položky na stavbu a stavebný dozor a potom na projektovú 

dokumentáciu a inžiniering, ide o navýšenie kapitálových 

výdavkov za päť a pol milióna eur. Chcel by som sa teda 

spýtať, že či ide o nejaké vyvolané investície, ktoré neboli 

v pôvodnom projekte, alebo sú to teda nejaké práce naviac, 

alebo práce, ktoré sú drahšie, ktoré neboli v pôvodnom 

rozpočte, ale pôjde o nejaké práce, ktoré neboli ešte 

dokončené ? Vzhľadom na to, že to schvaľujeme vo februári 

2022, už sme mali pocit, že tá radiála je viac-menej 

ukončená. Takže či sa tam ďalej niečo plánuje. A zároveň 
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teda avizujem, že máme aj od občanov niektoré drobné podnety 

z hľadiska kvality vykonaných prác. Upozorňujem na znak 

korózie zábradlí, pomerne poruchové výťahy sú na Borskej. 

Takisto aj hlavnému mestu sú, myslím, známe problémy 

s rozchodníkom, teda s tou zelenou úpravou trate. Tak som sa 

chcel spýtať, keďže na finančnej komisii sme k tomu nedostali 

podrobnejšie vysvetlenie a dôvodová správa je pomerne 

stručná k tomuto materiálu, že či by sme mohli dostať nejakú 

informáciu, že čo sa ešte plánuje na radiále robiť za zhruba 

teda 5,5 milióna eur. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. Tak urobíme to, že dáme ešte faktickú pána 

Krajčíra a potom zodpovieme všetko, čo bolo doteraz opýtané, 

dobre? Tam bola ešte pani starostka z Čunova, Gabriela 

Ferenčáková.  

Nech sa páči, pán Krajčír s faktickou.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Reagujem na pána Záhradníka, tak sa ospravedlňujem 

pánovi Záhradníkovi. Ale mne z toho uznesenia pána Buocika 

naozaj nebolo jasné, že sa vytvára rezerva na mimoriadnu 

situáciu. Ale samozrejme, chápem, že to mohlo byť tým, že sa 

to robilo naozaj ráno. Takže trošku na objasnenie. 

Samozrejme, keď už reagujem faktickou na pána Záhradníka, 

tiež je toto moja otázka. Pozerám, že už pán Jašíček sa 

hlási, tak teda som zvedavý na zodpovedanie. Lebo toto som 

sa chcel tiež prihlásiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tak pred pánom Miškaninom, aby sme sa do 

toho nezaplietli. Poďme zodpovedať, keď môžeme, tie otázky, 

ktoré tam boli. Pán Dobiaš, prvá bola asi pani starostku 

Ferenčákovú. A potom vy viete, čo. A potom pôjde pán Jašíček.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno, ďakujem. Tak ja sa pokúsim zodpovedať. Čo sa týka 

Petržalskej ulice, tak ono to bolo na tej finančnej komisii 

spomenuté. Ja teda ešte upresním. V rámci kapitálového 

rozpočtu a v rámci kapitálových výdavkov máme akciu 

Rozšírenie komunikácie do Čunova. Tá zahŕňa aj úpravu 

Petržalskej ulice. To znamená, že toto by mala byť tá odpoveď 

k tej prvej otázke. K druhej, k tým zdrojom na kryty. Tým, 

že to bolo, samozrejme, akoby teraz narýchlo riešené, my to 

navrhujeme riešiť z poslaneckých priorít, ktoré zostali ešte 

v rozpočte. To znamená, že v programe 7.8, pretože aj tie 

prostriedky by mali byť potom na ďalšie použitie. 

A samozrejme, tie prostriedky, ktoré sú momentálne 

nerozdelené z tých poslaneckých priorít, pokým by malo prísť 

k tomu, že by si poslanci, ktorí to nemajú rozdelené, ešte 

ďalej tie prostriedky nárokovali. Tak by sme to 

v nasledujúcich rozpočtoch upravili alebo doplnili. Takže 

teraz by sme to vedeli z tohto kryť. Bolo to prediskutované 

s pánom kontrolórom, ale, samozrejme, môže sa k tomu 

vyjadriť. A k tej tretej veci. To bola tá DKR. Potom asi 

k tomu bude hovoriť pán Jašíček. Ale ja iba k tomu rozpočtu. 

Uviedli ste, že z nedočerpaných úverových zdrojov… Je to 

kvôli tomu, že celá vlastne táto položka, ktorú aj teraz 
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dávame do rozpočtu, bola v rozpočte minulého roka. Ale 

nestihla sa zrealizovať. To znamená, že to, čo vysvetlí pán 

Jašíček, to sú vlastne niektoré tie veci, ktoré boli potrebné 

ešte dozazmluvniť, a tak ďalej. Boli v tom rozpočte minulého 

roku, ale nestihli sa zrealizovať a neboli ani zaradené do 

rozpočtu roku 2022. Preto ich tam, teda že sa nezrealizovali, 

zaraďujeme teraz. A kryté sú preto tými nedočerpanými 

úverovými zdrojmi, pretože v minulom roku to bolo kryté 

príjmami. Ešte to, čo sme mali dostať platbu z EÚ-zdrojov. 

My sme ju aj dostali v minulom roku, ale my ju nevieme 

zapojiť teraz do toho rozpočtu. Vieme ju zapojiť až po 

záverečnom účte. To znamená, že potom by sa tie zdroje 

zapojili. To je vysvetlenie k tomu rozpočtu a prípadne ešte 

pán Jašíček.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Jašíček.  

Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy:  

Ja by som doplnil pána Dobiaša. Je to presne tak, ako 

to pomenoval. My sme v minulom roku mali naplánované isté 

čerpanie v rámci Karloveskej radiály, ktoré sa nám teda 

nepodarilo splniť. Predpoklad bol, že to dokončíme dokonca 

roku so zhotoviteľom. Bohužiaľ, sa to nepodarilo. Je to 

kombinácia výdavkov, ako aj tých, čo boli zazmluvnené 

v pôvodnej zmluve. Teda majú byť refundované. Ale je tam aj 

časť, ktorá hovorí o najviac prácach, ktoré boli vykonané. 

Taktiež treba asi spomenúť, že mali sme menej práce za 5,3 

milióna eur… Celkovo budeme mať aj nejaké naviac práce, ale 
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sme aj významnú časť prostriedkov nerealizovali a teda sme 

ušetrili. Takže kľudne, ak potrebujete nejaké bližšie 

vysvetlenie, sme tu na to a vieme ho podať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja iba doplním k tomu takú rýchlu. To je aj taká vec 

trošku problematická. Pri 60 miliónoch eur investície je 

jasné, že niektoré veci proste nebudú fungovať. Dodávateľ 

dodal problematický výťah. To viete, pán Záhradník. Dobre. 

Samozrejme, všetky tie vady, ktoré my nachádzame, okamžite 

reklamujeme. Je to taká komplikovaná vec. Dodávateľ, od 

ktorého chceme, aby to opravoval. Tlačíme na to všetkými 

silami.  

Nech sa páči. Tým pádom poďme ďalej. Máme ešte pani 

starostku Aufrichtovú a potom pani starostku Ferenčákovú.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja asi predbehnem pani starostku Ferenčákovú. Ja som sa 

chcela zastať opäť iba toho výrazu „Čuňovo“. To je „Čunovo“. 

Naučme sa to aspoň počas tohto obdobia. A keď už mám slovo, 

tak by som rada vyzvala a bolo by to naozaj vhodné aj na tie 

tenzie, ktoré vznikajú v tom geopolitickom. Nie je vôbec 

účelné ani prospešné, aby hlavné mesto vystupovalo proti 

štátu. Či už zástupcovia zboru alebo zástupcovia vedenia 

mesta. Tieto už aspoň tri tlačovky, ktoré boli, v podstate 

nejakým spôsobom spochybňujúce to, ako vláda… Ustaňme to 

teraz, vzhľadom na tú situáciu celoeurópsku. Že proste si to 

nerobme. Situácia, ktorá prišla s pandémiou, ukázala, že 
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samosprávy sú silné. Ale štát robil takisto to, čo mohol. 

Aspoň v tých veciach ako nejaké náhrady alebo teda ďalej 

nakoniec sme tým prešli, a verím, že teda aspoň táto časť 

krízy je za nami. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja sa chcem ohradiť voči tomu, že niekto z vedenia mesta 

vystupoval voči štátu. Neviem o tom. Sám som povedal, že 

spolupráca je dôležitá. Práve pred chvíľou. Takže chcem, aby 

toto zaznelo.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Napríklad to sčítanie ľudu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Ferenčáková s faktickou. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Zuzka, ďakujem veľmi pekne 

za to „Čuňovo“. Budeme vyberať po 5 eur, naplníme rozpočet. 

Ja sa ešte pána Dobiaša chcem spýtať. Viem, máme finančné 

prostriedky zaradené na rozšírenie komunikácie. To mi je 

všetko jasné. Mne len išlo hlavne o projektovú dokumentáciu. 

Či tie sú súčasťou teda toho balíka na rekonštrukciu. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 
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Môžem ja reagovať. Áno, pani starostka, tie peniaze tam 

sú. Tam sa predsa teraz obstaráva, respektíve tie peniaze sú 

na sekcii výstavby. Tam sa s tým počíta. Aktívne sa doriešujú 

ešte tie pozemky. Takže nemusíte mať obavu z toho, že by 

nebolo v rozpočte krytie na celú akciu, vrátane tých 

projektových dokumentácií.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo pánovi Miškaninovi.  

Ing. Marián Miškanin, PhD. mestský kontrolór: 

Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len vyjadriť, keďže pani 

námestníčka ma vyzvala. Čo sa týka toho návrhu doplnenia 

uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Buocik, ja len chcem 

upozorniť, že z rezervného fondu môžeme vyčleniť finančné 

prostriedky na kapitálové výdavky. Samozrejme, zo zákona 

o rozpočtových pravidlách, v § 10, odsek 9, definuje, že je 

nutné tie prostriedky finančné z rezervného fondu použiť aj 

na bežné výdavky. Sú tam jasne zadefinované možnosti, za 

akých okolností. Ale tieto okolnosti ešte nenastali. Takže 

len na to upozorňujem. A čo sa týka rezervného fondu, aj už 

od svojho nástupu do funkcie mestského kontrolóra 

upozorňujem poslancov, aj vás, pán primátor, že sa enormne 

znižuje výška finančných prostriedkov v rezervnom fonde. Veď 

aj pri tomto návrhu, ktorý je predložený, návrh na zmenu 

rozpočtu, sa zase berú finančné prostriedky z rezervného 

fondu. Ak nastane akákoľvek situácia v budúcnosti, tak 

reálne mesto bude mať strašne málo finančných prostriedkov 

v rezervnom fonde. Ak prejde tento materiál, tak nám 
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v rezervnom fonde zostane cca. 4 milióny, čo je, si myslím, 

málo. A asi bude na programe dňa otázka, že bude sa musieť 

zastupiteľstvo zamýšľať nad tým, nad prípravou rozpočtu. 

A jednotlivé výdavky možno škrtať, aby sme mali dostatok 

výdavkov na iné nepredvídané výdavky, ktoré môžu nastať 

v priebehu roka. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Tešovič.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Prepáčte, ešte tam bola nejaká faktická. Pán Bucoik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Iba veľmi krátko k tým 

okolnostiam. Tak samozrejme, okrem Putina asi nikto 

konkrétne nevedel, kedy zaútočí. To je prvý parameter. Druhý 

parameter je ten, že dnes padlo to teda na deň, kedy rokujeme 

o zmene rozpočtu. Preto ten návrh prišiel tak skoro. Čo sa 

týka toho určenia tých prostriedkov, naozaj aj po debate 

s ostatnými kolegami poslancami, predsedami poslaneckých 

klubov, zostala tá formulácia veľmi voľná. To znamená, že ak 

sa tie peniaze použijú tu na Slovensku, aj to som vo svojom 

príspevku povedal, a použijú sa v tejto súvislosti, je to 

v poriadku. Ak sa tie peniaze použijú prostredníctvom 

Červeného kríža na pomoc priamo na Ukrajine, tak sa pomôže 

tam. To je to uznesenie. Je veľmi voľné a dáva plnú 
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kompetenciu pánovi primátorovi o tých prostriedkoch 

rozhodnúť. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. To asi… Pán Tešovič. Už je tam.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja som možno chcel len upozorniť, že 

pokiaľ chceme reálne prijímať akékoľvek opatrenia vo vzťahu 

k ukrajinskej kríze, tak naozaj, nemalo by to byť len 

o nejakých akademických debatách. Lebo čo som teda povedal 

moje dostupné informácie, aj od známych, ktorých tam mám, 

tak v podstate v Užhorode už je niekoľkokilometrová kolóna 

vozidiel, ktorá stojí až po mesto. Ďalších zhruba milión 

ľudí sa pohlo z oblasti okolo Ivano-Frankovska. A to ešte 

stále sa nebavíme o ľuďoch z východnej Ukrajiny, ktorí sa 

pohnú možno v najbližšom čase. Príslušníci finančnej správy 

momentálne vybavujú tie vozidlá v bežnom režime. Tí ľudia 

v podstate majú možnosť bezvízového styku. Čiže ono to 

vlastne trvá, ale v zásade vyčkávajú na nejaké pokyny 

z finančnej správy. Pokiaľ dôjde pokyn robiť tie kontroly, 

dajme tomu, pružnejšie, rýchlejšie, sa zdvihne závora a my 

za päť hodín budeme v podstate mať upchatý obchvat, lebo sa 

nám to zase lievikom natečú tie vozidlá na Berg, smerom na 

Českú republiku. My tu budeme mať ľudí s rodinami, s deťmi, 

nocujúcimi na obchvate diaľničnom, v autách. Bude treba 

sociálnu terénnu službu, bude treba tým ľuďom dať vodu, možno 

nejaké prikrývky, možno nejaké núdzové ubytovania. Čiže 

naozaj, bavme sa o tom, že v priebehu niekoľkých hodín môže 
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byť ten problém vlastne v Bratislave pod oknami. A pokiaľ 

chceme tým ľuďom naozaj pomôcť, tak tá pomoc by mala byť 

taká konkrétna. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Buocik.   

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem. V nadväznosti na tú informáciu od 

pána Dobiaša. Aj od pána kontrolóra. O tom, že tie 

prostriedky nemôžu byť vyčlenené z rezervného fondu. Tá 

debata bola ráno veľmi rýchla a veľmi dynamická. By som chcel 

autoremedúrou spolu s ostatnými predkladateľmi toho návrhu 

upraviť ten návrh tak, že ten bod číslo 4 bude znieť: 

„Vyčlenenie sumy 100 000 eur z bežného rozpočtu v súvislosti 

útokom…“, a tak ďalej. Už to zostáva to isté. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. T znamená, že vy ako predkladateľ 

za kluby si to môžete opraviť autoremedúrou, hej? 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Iba nech je to v poriadku.  

Poďme s faktickými. Pani Pätoprstá. 

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

Možno krátka poznámka k tomu, čo hovoril pán Tešovič. 

Okrem horúcej vojny tu máme ešte aj hybridnú vojnu a myslím, 

že nikto nepochybuje o tom, že cieľom hybridnej vojny je 

znevažovanie alebo dezilúzia voči štátnym orgánom alebo voči 

samospráve, a hlavne nedôvery. Toto je cieľom hybridnej 

vojny. Tak poprosím, naozaj, v duchu toho, čo povedala aj 

pani Aufrichtová, aby sme trošku držali pokope. Ja si 

pamätám, ako člen vedenia samosprávy, župnej, že my keď sme 

prijímali tie opatrenia, ktoré kritizoval pán Drotovan, bola 

tu ešte vláda SMER-u a pána Pellegriniho. A všetky nákupy 

sme robili samostatne práve z toho dôvodu. Teraz tu máme iné 

vedenie, ktoré má aj úplne iný vzťah k súčasnej situácii. 

Takže veľmi vás prosím o zdržanlivosť… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Myslím, že sme…  

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Súhlasím absolútne s pánom Tešovičom. Tu naozaj sa 

budeme musieť pripraviť na takúto humanitárnu pomoc. A tak, 

ako povedala aj pani Pätoprstá. Ja som nechcel reagovať na 

pána Drotovana, lebo pokladal som to za absolútne zbytočné, 
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lebo on žije vo svojej nejakej bojovej bubline. Ale naozaj, 

v momentálnej situácii všetci by sme mali držať absolútne 

spolu. Nepozerať sa na to, kto má aké politické tričko. Ale 

naozaj, držme spolu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Absolútne s tým súhlasím.  

Pani Pätoprstá, váš príspevok.  

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

Ja sa vrátim k rozpočtu. Chcem vás veľmi pekne poprosiť. 

Máme tam nejaké uznesenie, ktoré hovorí, že pri každej zmene 

rozpočtu bude aj investičný plán. Ja sa teším, že tam je ten 

dokument, ktorý hovorí o kapitálových výdavkoch, aj 

o ďalších. To je fajn, že sa vždycky zlepšujeme. Ale ten 

investičný plán nám hovorí o tej situácii, v akom stave sú 

tie naše vízie. Čiže veľmi vás prosím, aby sme dávali vždycky 

či už do informačných bodov, alebo do toho bodu aj ten plán 

investičný. Neni to povinnosť zo zákona, ale sme sa na tom 

dohodli uznesením.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ospravedlňujem sa, ale je súčasťou tejto zmeny 

rozpočtu? 

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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Ja ho tam teda nevidím. Možno sa mýlim, ale nevidím.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Dobiaš, poprosím, ak nie je, tak doplniť a poslať 

poslancom. Dobre? Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len k tomuto rozpočtu, k tým zmenám, 

že keď sú tam väčšie sumy zmien, napríklad keď tam má GIB 

500 000 alebo aj pamätník, bolo by dobré to vysvetliť, aké 

dôvody k tomu viedli. Lebo sme schvaľovali rozpočet na opravu 

fontány. Napríklad 1,7 milióna a my zrazu tam pridávame 

500 000 a nikto nič nevie. A keď si to pozrieme, bolo by 

vhodné, naozaj, tie väčšie sumy zdôvodniť, že prečo to je. 

Pretože rozpočet sme schválili prednedávnom. Neprešli dva 

mesiace a my dávame 500 000 a inde, kde sme hľadali finančné 

zdroje na rozvoj, čo sme chceli do bežného rozpočtu, zrazu 

peniaze neboli. Takže do budúcna, aj teraz, keď sa to dá 

vysvetliť, aké dôvody sú, že také vysoké navýšenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Možno Ctibor Košťál. To je k tomu 

pamätníku 17. novembra na Námestí slobody. Lebo na to sa 

pýtal pán Kunst.  
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja sa ospravedlňujem, že tam bolo toto navýšenie, ale 

toto je viazané ako keby na ten pamätník. To nesúvisí s tou 

rekonštrukciou a opravou námestia slobody a fontány. Toto sú 

samostatné investície.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja to poviem. Vláda schválila 200-tisícovú investíciu, 

respektíve peniaze na pamätník 17. novembra. My sme sa 

zaviazali už v minulosti. To je akcia pána Budaja, ktorú my 

podporujeme plne súhlasíme. A sme sa zaviazali v minulosti, 

že s tým pomôžeme. To je tento príspevok. Treba urobiť nejaké 

úpravy okolo neho a proste je to tak trochu ako keby sme 

medzi mlynskými kameňmi v tomto. Ale myslím si, že to bude 

pekné a pevne verím, že to dopadne dobre. Tak to je nejaký 

náš záväzok, ktorý sme tam dali v tom hlavnom rozpočte.  

Je tu ešte pán Královič s pánom Antalom kvôli mestskej 

polícii, to čo hovorila pani Aufrichtová. Teda tam bola 

nejaká otázka od pani starostky. Tak poprosím reakciu na to. 

To bolo o tých poslaneckých prioritách pre staromestskú 

políciu. Neviem, kto chce reagovať. Aby sme zareagovali na 

všetkých.  

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

Áno. Martin Královič je tu pripojený asi. Len 

sekundičku.  
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Bc. Martin Královič, FdA., poradca primátora: 

Sme tu aj s pánom náčelníkom. Len neboli sme pri tej 

diskusii predtým. Iba nám volali, že sa máme pripojiť. Keby 

niekto prípadne zopakoval za pár sekúnd, že o čom hovoril.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Spýtam sa pani starostky, či stačí odpoveď, že si 

zavoláte alebo chce reakciu teraz. Lebo sme ju nevedeli nikto 

dať okrem náčelníka.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Bez problémov to vyriešime mimo zastupiteľstva.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Páni, ďakujem 

pekne. A pracujte ďalej. Sme tým pádom dohodnutí 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Môžem? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Dobiaš, áno. 
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Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Ja by som ešte mal jedno k tomu pozmeňovaciemu návrhu. 

To, čo aj pán Buocik akoby prednášal. Tam nestačí uviesť, že 

z bežného rozpočtu, ale musíme uviesť z akého, z akého 

programového prvku to pôjde. Tak by som navrhoval, aby to 

tam bolo doplnené ako som hovoril, že z programu 7.8, 

z poslaneckých priorít. Hej? Aby sme konkrétne vedeli, 

z čoho alokovať ten rozpočet 100 000 eur.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že ale ide iba o technické riešenie. Nikomu 

sa poslanecké priority nebudú krátiť.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Teraz technická na organizačné. Pán Buocik si 

môže, keď to ide predkladať, autoremedúrou ten návrh opraviť, 

hej? 

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

Áno.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Pán Buocik, poprosím vás, aby ste autoremedúrou 

opravili aj túto vec, ktorú hovoril náš šéf sekcie financií.  

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Tak opäť spolu s ostatnými 

predkladateľmi, pani Aufrichtovou, pani Čahojovou, pánom 

Polakovičom a Martinom Kurucom, autoremedúrou upravujeme 

text uznesenia. 100 000 eur z bežného rozpočtu, program 7.8 

a ďalej to už pokračuje. V súvislosti s útokom na Ukrajinu. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán Pilinský, faktická. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja presne chcem poďakovať pánovi Dobiašovi. 

Lebo na to som sa chcel spýtať, že teda či už neplatí to, 

keď niekde pridávame čiastku, tak nemusí byť uznesenie že 

odkiaľ. Ale sa to vyriešilo, takže ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak poďme ďalej. Lebo čakajú nás ešte zopár horúcich 

bodov na dnešnom zastupiteľstve. Odovzdávam slovo návrhovej 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Čiže začneme najskôr 

schvaľovaním pozmeňujúceho návrhu. Alebo pozmeňujúceho 

a doplňujúceho návrhu poslancov Buocika, Čahojovej, Kuruca, 

Aufrichtovej a Polakoviča. A ten pozmeňujúci návrh znie tak, 

že do toho nového znenia uznesenia, ktoré už bolo rozoslané 

poslancom, sa doplní bod 4, ktorý znie… Že schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo vyčlenenie sumy 100 000 eur z bežného 

rozpočtu, program 7.8 hlavného mesta SR Bratislavy, 

v súvislosti s útokom na Ukrajinu, na humanitárnu pomoc 

a iné výdavky, ktoré vyplynú z aktuálnej situácie. A potom 

v tej časti B, uznesenia, kde je text, ktorým splnomocňujeme 

primátora na to, čo je tam uvedené. A ešte na konci pripája 

časť vety v znení: „a na rozhodnutie o konkrétnom určení 

prostriedkov vyčlenených v časti A, bode 4, tohto uznesenia. 

Čiže najprv schvaľujeme tento pozmeňujúci návrh.  

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. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

93 

 

Za: 44, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 45.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Pokračujeme teraz v schvaľovaní zvyšnej časti 

uznesenia. Čiže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu A) schvaľuje v bode 1 zmenu rozpočtu hlavného mesta 

na rok 2022, tak ako je uvedené v tých jednotlivých podbodoch 

tohto bodu 1. Takisto v bode 2 navýšenie výdavkov na základe 

zmluvy o poukázaní kompenzačného príspevku pre Mestskú časť 

Bratislava – Staré Mesto, v zmysle písmen A) a B), teda bežné 

kapitálové výdavky. A v bode 3 je potom zmena názvu položky 

kapitálového výdavku v prvku 2.4.1., v zmysle tých 

formulácií v bode 3. V časti B) splnomocňuje primátora. To 

je tá prvá časť toho splnomocnenia, kde pána primátora 

splnomocňujeme na zapracovanie zmien, schválených 

v jednotlivých častiach uznesenia k zmene rozpočtu na rok 

2022.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 44, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 45 poslankýň a poslancov.  

Myslím, že to máme za sebou. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2022 

Uznesenie 1115/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje 
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1. zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2022 nasledovne: 

1.1 zvýšenie bežných príjmov o 661,00 eur, 

1.2 zníženie bežných výdavkov o 122 785,00 eur, 

1.3 zvýšenie kapitálových príjmov o 837 170,00 eur, 

1.4 zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 170 490,00 eur, 

1.5 zvýšenie príjmových finančných operácií o 11 737 374,00 

eur, 

1.6 zvýšenie výdavkových finančných operácií o 527 500,00 

eur. 

2. Navýšenie výdavkov na základe zmluvy o poukázaní 

kompenzačného príspevku pre mestskú časť Bratislava-Staré 

Mesto: 

a) bežných výdavkov v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne 

služby, v podprograme 6.4 Podpora seniorov a aktívneho 

starnutia, v prvku 6.4.1 v sume 200 000,00 eur na 

poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum 

Staré mesto, pričom na finančné krytie navýšených výdavkov 

sa znižuje rozpočet bežných výdavkov v sume 200 000,00 eur 

v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva, v prvku 

7.1.1 Ľudské zdroje – zamestnanci, na položke 610 mzdy sa 

znižujú výdavky v sume 148 000,00 eur a na položke 620 odvody 

sa znižujú výdavky v sume 52 000,00 eur, 
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b) kapitálových výdavkov v programe 2 Verejná 

infraštruktúra, v prvku 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a 

pešej infraštruktúry v sume 150 000,00 eur na rekonštrukciu 

Mišíkovej ulice, ktorá bude financovaná z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom na finančné 

krytie navýšených výdavkov disponenta oddelenia správy 

komunikácií sa použije rezervný fond, 

3. Zmenu názvu položky kapitálového výdavku v prvku 2.4.1 z 

Revitalizácie Jurigovho námestia PD+R na Revitalizáciu 

Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. 

4. Vyčlenenie sumy 100 000,00 eur z bežného rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy z programu 7.8 v 

súvislosti s útokom na Ukrajinu, na humanitárnu pomoc a iné 

výdavky, ktoré vyplynú z aktuálnej situácie. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

zapracovať zmeny schválené v časti A v bodoch 2 a 3 do 

predmetného uznesenia v časti A bodu 1 k zmene rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 

a na rozhodnutie o konkrétnom určení prostriedkov 

vyčlenených v časti A bode 4 tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

97 

 

BOD 4 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, KTORÝM 

SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 6/2021 O OCHRANNOM PÁSME 

POHREBÍSK NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 4. Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom 

pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Poprosím sekciu územného rozvoja o krátke slovo.  

Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja:  

Dobrý deň. Marek Dinka, sekcia územného rozvoja. Veľmi 

stručne skúsim zrekapitulovať. Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy v príslušnom gramatickom tvare 

schválilo Uznesenie číslo 835/2021 zo dňa 27.5.2021 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta, a bolo to 

o ochrannom pásme pohrebísk. Toto VZN-ko začalo platiť 15.6. 

2021. Zároveň na tomto istom rokovaní mestského 

zastupiteľstva, teda 27.5. 2021 bol doplnený do navrhnutého 

znenia predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

text, ktorý umožnil stanoviť rozsah ochranného pásma 
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v grafickej prílohe. Táto grafická príloha tvorí súčasť 

nariadenia. K tomuto bolo doplnených 10 grafických príloh 

nariadenia, ktoré stanovujú nižší rozsah ochrany pásma 

daného pohrebiska.  

V súčasnosti predkladáme návrh doplnenia do všeobecne 

záväzného nariadenia dvoch grafických príloh, ktoré sa 

týkajú pohrebísk dvoch mestských častí. Je to Mestská časť 

Bratislava – Devínska Nová Ves a Bratislava – Vrakuňa. Čo sa 

týka Devínskej Novej Vsi, tak táto mestská časť požiadala 

o novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia, pričom návrh 

na doplnenie nariadenia, zúženie ochranného pásma na 2 metre 

od hranice pozemku pohrebiska, zdôvodnilo zabezpečením 

dostatočného priestoru na realizáciu budúceho centrálneho 

námestia Jána Kostru, ktoré sa nachádza medzi obchodným domom 

Kraj a miestnym pohrebiskom. Čo sa týka Vrakune, tak starosta 

Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, JUDr., Ing. Martin Kuruc 

požiadal o zúženie ochranného pásma miestneho pohrebiska na 

25 metrov z dôvodu prípravy spoločného zámeru investora 

Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a hlavného mesta SR 

Bratislavy v okolí bytového komplexu, známom ako Pentagón. 

Ide o výstavbu bytového komplexu pre mladé rodiny, ktorého 

súčasťou bude aj revitalizácia okolia a vybudovanie ihriska, 

a podobne. No a na podklade rozhodnutia podľa § 9 pravidiel 

pre schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 

nariadení hlavného mesta SR o skrátení postupu pri príprave 

všeobecne záväzného nariadenia, návrh nariadenia nebol 

predložený najmä z dôvodu, že sa netýka záujmu ostatných 

mestských častí, na pripomienkovanie útvarom magistrátu a 

ostatným mestským častiam. Tento návrh bol predložený na 

pripomienkovanie verejnosti v zmysle ustanovení § 6, zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 o obecnom zriadení, 
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v znení neskorších predpisov, a § 6 spomínaných pravidiel. 

V stanovenej lehote 10 dní neboli uplatnené pripomienky. 

Tento materiál bol, samozrejme, aj v príslušnej komisii.  

Komisia strategického a územného plánovania, životného 

prostredia a výstavby na svojom rokovaní 9.2. 2022 schválila 

uznesenie, v ktorom odporučila mestskému zastupiteľstvu 

schváliť tento predmetný návrh nariadenia a takisto učinila 

aj Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy o deň neskôr, 

teda 10.2. 2022. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia 

má v článku 1 dva body, v ktorých stanovuje, že do nariadenia 

sa dopĺňajú dve grafické prílohy, číslo 11 a 12, ktoré sú 

v prílohe tohto návrhu nariadenia. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN-ko č. 

6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
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Môžete dať o tom hlasovať. Tam je potrebné tri pätiny 

poslancov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 42, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 45. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1116/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.   

koniec poznámky) 

 

BOD 5 STRATEGICKÝ RÁMEC – PHSR BRATISLAVA 2030 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Bod číslo 5. Strategický rámec – PHSR 

Bratislava 2030.  

Poprosím Metropolitný inštitút Bratislavy.  

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy:  

Dobrý deň prajem všetkým. My sme predložili materiál, 

ktorý teda obsahuje tzv. návrh strategického rámca pre PH SR 

Bratislava 2030. Tento materiál bol odprezentovaný minulý 

týždeň, vlastne na prezentácii starostom, poslancom 

a poslankyniam. A zároveň sme vlastne zaslali e-mail, kde sa 

vlastne štruktúrovanou formou dá pripomienkovať tento 
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dokument, s čím my budeme pracovať v ďalších etapách. 

V tejto chváli je vlastne materiál predložený na 

prerokovanie zastupiteľstvom, tak aby bol vlastne vzatý na 

vedomie. Prípadne ma Tomáš opraví.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela informovať. Mám tu pomerne rozsiahly 

materiál o pripomienky mestskej časti, ktoré boli 

prezentované. Asi nemá zmysel to teraz čítať, ale chcela by 

som stanovisko, či budú akceptované a bude sa pracovať s tými 

pripomienkami, ktoré boli.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o reakciu.  

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy: 

My, samozrejme, budeme pracovať s tými pripomienkami. 

Mám pocit, že gro tých vecí, ak si dobre spomínam, je 

z minulého týždňa, ktoré boli dané. Myslím si, že budú 

reflektované v tom materiáli. Samozrejme, posielame aj ten 

formulár, kde sa dá aj štrukturálnou formou vlastne poskytnúť 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

103 

 

možno aj detailnejšie stanovisko, aby sme sa vedeli 

v detailoch o to oprieť. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja to pošlem tie naše pripomienky všetkým mestským 

častiam, aby sme sa naozaj zhodli v tom, kde je nejaký 

konsenzus a kde nie je. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Strategický rámec – PHSR Bratislava 2030. 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. 
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Za: 42, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 2, 

prítomných: 45. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Strategický rámec – PHSR Bratislava 2030 

Uznesenie 1117/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie  

strategický rámec Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2030 

(Bratislava 2030). 

 koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE SPRÁVU 

MAJETKU, S.R.O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť ďalej. Bod číslo 6. Návrh na zvýšenie 

základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská 

spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.    

Poprosím útvar správy mestských podnikov.  

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov:  

Dobrý deň. V nadväznosti na schválenú zmenu rozpočtu 

mestských podnikov hlavného mesta sa predkladá materiál, 

týkajúci sa návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti 

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., vo výške 

500.000 eur. A to peňažným vkladom hlavného mesta ako 

jediného spoločníka spoločnosti. Účelom týchto finančných 

prostriedkov bude rekonštrukcia objektu v Sade Janka Kráľa.  

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: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 
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Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu A) schvaľuje peňažný vklad vo výške 

500.000 eur z majetku hlavného mesta do základného imania 

obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu 

majetku, s.r.o., so sídlom na Vajnorskej ulici, s tými 

ďalšími príslušnými identifikátormi tejto spoločnosti; B) 

berie na vedomie jednak návrh na zmenu zakladateľskej listiny 

tejto obchodnej spoločnosti, tak ako je uvedená v návrhu 

uznesenia. A po druhé návrh na zmenu stanov tejto obchodnej 

spoločnosti tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 41, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 1, 

prítomných: 43. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 

Uznesenie 1118/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje  

peňažný vklad vo výške 500 000,00 eur z majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy do základného imania 

obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu 

majetku, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 

Bratislava, IČO 35847689.  

B. berie na vedomie  

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej 

spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, 

s.r.o., spočívajúcu v zmene čl. IV ods. 1 nasledovne:  

„Článok IV Základné imanie spoločnosti 1. Výška základného 

imania spoločnosti je: 7 466 197,968533 eur (sedem miliónov 

štyristošesťdesiatšesťtisíc jednostodeväťdesiatsedem eur a 

968533/1000000 centov).“, 8 7.4. 7.4.13. 7.4.2. Kód uzn.:  

2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská 

spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., spočívajúcu v zmene 

čl. II bod 6 ods. 1 nasledovne:  

„6. Základné imanie spoločnosti:                                                                                                                                

6.1 Výška základného imania spoločnosti je: 7 466 197,968533 
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eur (sedem miliónov štyristošesťdesiatšesťtisíc 

jednostodeväťdesiatsedem eur a 968533/1000000 centov). 

Základné imanie je tvorené nepeňažným a peňažným vkladom 

jediného zakladateľa.“ 

 koniec poznámky) 

 

BOD 7 NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZRIAĎOVACEJ LISTINE 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Bod číslo 7. Návrh dodatku 

č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Zoologická záhrada Bratislava.  

Poprosím Táňu Kratochvílovú. Môžeš to na sekundu 

zobrať?  

Dobre. Bod číslo 7 ešte ja dám.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Aha, si tam Táňa? Ďakujem. Poď.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, som tu. Tak nech sa páči. Bod číslo 7. Poprosím 

o úvodné slovo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ho prečítaj. Lebo som ho neprečítal.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava. Nech 

sa páči.  

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

V materiáli je teda návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej 

listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava. Navrhuje sa teda rozšíriť predmet činnosti ZOO 

Bratislava o novú remeselnú činnosť, ktorou je pohostinská 

činnosť a výroba hotových jedál, určených na priamu spotrebu 

mimo prevádzkových priestorov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  
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Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu. Bod číslo 7. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Budeme schvaľovať uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

dodatok číslo 2. Tam upozorňujem, že je to 2. Bol tam preklep 

pôvodne. Ale už vám bolo rozoslané, že je to dvojka. Čiže 

dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava s účinnosťou od 

24. februára 2022.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Hlasujte, prosím.                                                                                                                                                                       

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 42, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 45. 

Ďakujem.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 

Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

 

Uznesenie 1119/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  

dodatok č. 2 k zriaďovacej listine mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava s účinnosťou od 

24. 02. 2022. 

 koniec poznámky) 

 

BOD 8 PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

SPOLOČNOSŤ, A. S. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 8. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.  

Nech sa páči, pani Trubíniova. 

Trubíniova: V súlade so schválenými zásadami výberu členov 

orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 

mesta SR Bratislavy a rozpočtových a príspevkových 

organizácií zriadených hlavným mestom, bolo vyhlásené 

výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu, na člena 

predstavenstva, obchodného riaditeľa, spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť. Na základe výberového 

konania, ktoré sa konalo 9.2. 2022, bol navrhnutý výberovou 

komisiou pán Matúš Letko, na schválenie do tejto pozície. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu:  

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som upozorniť aj dozornú 

radu, aj zástupcov hlavného mesta. Dostala som ako 

vicežupanka viaceré podnety týkajúce sa toho, že vedenie 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nemá odbornú 

spôsobilosť, teda že žiaden z riaditeľov ani predstavenstva. 

Tento problém sa rieši aj na úrovni ministerstva životného 

prostredia, podľa posledných informácií. Máme tu aj zákon 
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o výkone práce vo verejnom záujme a ,samozrejme, aj 

stanovisko úradu vlády.  

Zároveň je tu aj vyhláška, metodika životného 

prostredia, ktorá definuje podmienky pozície a spôsob 

stanovenia potrebného počtu osôb s odbornou spôsobilosťou. 

Samozrejme, postup je založený na analýze, ktorú by malo 

vykonávať ministerstvo životného prostredia ako orgán 

dohľadu nad vodárenskými spoločnosťami, ktoré sú 

prevádzkovateľmi kritickej infraštruktúry. Ja to tu nebudem 

riešiť. Rokujeme teraz s viacerými zástupcami hlavného 

mesta. Budem to riešiť po inej linke, keďže som bola oslovená 

ako vicežupanka.  

Ale mám tu ešte iný podnet týkajúci sa Bratislavskej 

vodárenskej, ktorý som dostala ako poslanec, takže budem to 

riešiť cez interpeláciu. Ja som potrebovala na to upozorniť 

aj poslancov hlavného mesta, lebo je tu naozaj rozdielny 

výklad toho zákona a ja naozaj nespochybňujem dobrú vôľu 

vedenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá naozaj 

prišla do ťažkej situácie vo vodárenskej spoločnosti a snaží 

sa úprimne to riešiť, ale mohlo by to priniesť isté 

komplikácie a možno poškodenie dobrého mena.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Viem, že Bratislavská vodárenská 

spoločnosť sa tomu venuje. Samozrejme, v rámci interpelácie 

dostaneš odpoveď. Áno, je tam rôzny výklad tých zákonov. 

Takže toto, ďakujem, toto postupujeme teda do toho bodu 

interpelácie.  
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Pán Jenčík, nech sa páči. Máte slovo. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Trošku ma mrzí, že pán primátor 

sa práve vzdialil. V tomto bode sa malo, som mal otázku 

naňho, ale vzhľadom na to… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Kľudne sa môžete pýtať, ja som stále tu.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Super, super, ďakujem pekne. V zásade môžem smerovať 

otázku na pána riaditeľa. Bol predkladateľom uznesenia zo 

7.2., uznesenie 38. To boli zásady výberu členov orgánov 

obchodných spoločností. Pri tomto výbere v BVS-ke, došlo 

k porušeniu a teda komisia porušila tieto zásady a to 

v duchu, že vybrala iba jedného člena a posunula pánovi 

primátorovi na výber iba jedného člena, pričom v tých 

zásadách sa hovorí, že minimálne dvoch treba posunúť. 

Následne sa pán primátor môže stretnúť s týmito minimálne 

dvomi kandidátmi a sám sa rozhodne, a navrhne do 

zastupiteľstva svojho kandidáta. K tomuto nedošlo. Dokonca 

komisia sa uzniesla o tom, že posúvajú iba jedného. Z môjho 

pohľadu, komisia sa nemôže uzniesť o tom, že posúva iba 

jedného, keď zastupiteľstvo schválilo tieto zásady. Čiže som 

sa chcel len spýtať, či je to pre vás, pán primátor, alebo 

pán riaditeľ, vy ste bol predkladateľ tohto materiálu, je 

v poriadku takýto postup? Alebo je to len ďalšia z výnimiek? 

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

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím pána riaditeľa Košťála. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem pekne za podnet. Nie je to ďalšia z výnimiek. 

Je to úplne že bežná prax. Z tých 33 alebo koľkých výberových 

konaní, ktoré sme doposiaľ mali, bolo pri mnohých… Táto 

situácia nastala, keďže komisia má právo povedať, kto spĺňa, 

kto nespĺňa nejaké predpoklady, kto neuspel, kto prešiel 

týmto výberovým procesom. Takže vo viacerých prípadoch, ja 

som sedel vo viacerých komisiách, takisto sme mali túto 

situáciu. Komisia sa dohodne, že iba jeden 

kandidát/kandidátka spĺňa kritériá a plným vedomím, 

a s kľudným svedomím vedia odporučiť tohto kandidáta, tak je 

jeden kandidát. To nie je nič nové, doteraz sa tak 

postupovalo. Myslím, že je to upravené aj v rokovacom 

poriadku, tieto komisie, ak je v týchto pravidlách 

ustanovenie minimálne 2, tak prax ukazuje, že sa to tak 

nedeje a čisto z praktických dôvodov a to, že nie vždy sú 

dvaja kandidáti. Načo odporúčať dvoch kandidátov, keď vieme, 

že ten druhý nespĺňa niektoré predpoklady a komisia sa 

nepodpíše pod to, že ten človek môže byť zvolený na takúto 

funkciu, tak to by išlo dosť proti nejakému základnému, 

základnej logike toho výberového procesu.  

Takže za mňa, že môžeme novelizovať samozrejme tie 

zásady, ale prax ukázala, že trvať na dvoch, ktorí budú 

odporúčaní, sa to nezhoduje s realitou. Ešte jedna poznámka 

k tomu, že ďalšia vec je, keď sa prihlási do výberového 

konania málo uchádzačov. To sme videli takisto pri niektorých 
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organizáciách, niektorých pozíciách, vtedy sa opakuje alebo 

sa predlžuje to výberové konanie, lebo nechceme, aby výber 

prebiehal iba z jedného kandidáta. Ale to je trocha iná 

situácia, ale to už sa tiež stalo, v tom prípade sa predlžuje 

tá možnosť sa prihlásiť. Toľko za mňa. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja tiež len rýchlu odpoveď. Ak to tak je , ja som to 

nevnímal tak striktne. Ak to tam nie je jednoznačne povedané, 

tak novelizujme alebo zmeňme tie pravidlá. A moja reakcia na 

to je, že viackrát mi komisia predložila len jedného 

uchádzača, nie dvoch.  

Pán Jenčík s faktickou, nech sa páči.   

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. No pre mňa je to zarážajúce. No sú to 

vaše pravidlá, vaše zásady. Trvali ste na tom. Bežná prax je 

aj to, že niekedy sa „výberko“ robí, niekedy sa nerobí, to 

sme si tiež všimli. Čiže mne je veľmi ľúto, že tie pravidlá, 

napriek tomu, že ich nejak stanovíte, nie ste ochotní ich 

dodržovať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Jenčík, kedy sa nerobilo „výberko“? Poďme si to 

povedať konkrétne, možno nejaké dôvody. Lebo máme za sebou 

33 výberových konaní, čo si myslím, že v histórii Bratislavy 
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je absolútny unikát a neviem o tom, že by sa niekde nejak 

naschvál nerobilo „výberko“. Poďme si o tom povedať, že 

konkrétne. Kľudne si dáme o tom debatu i mimo 

zastupiteľstva, kľudne vám ukážeme ten plán aj s celým 

systémom. Nemám s tým žiadny problém, dobre? Ale keď viete, 

kde sa konkrétne nerobilo „výberko“ a malo by sa, tak kľudne 

to povedzte.  

Pán Kunst, máte slovo. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor za slovo. Ja by som možno 

zareagoval na obidve veci. Čo sa týka, som predsedom dozornej 

rady, na pani poslankyňu Pätoprstú. My sa týmito podnetmi 

zaoberáme na dozornej rade niekoľkokrát. Bola dokonca, 

myslím, aj kontrolná skupina z okresného úradu životného 

prostredia, konkrétne na túto vec, na BVS-ke, ktorá 

kontrolovala odbornú spôsobilosť zamestnancov BVS-ky, kde 

bolo konštatované, že k žiadnemu porušeniu neprišlo. Ale ako 

povedala aj pani viceprimátorka Kratochvílová, je to rôzny 

výklad zákonov a preto si počkáme asi na výsledok kontrolnej 

skupiny. Pretože ťažko my budeme posudzovať, či má mať 

odbornú spôsobilosť člen predstavenstva, alebo stačí vedúci 

pracovník, ktorý priamo na tom oddelení pracuje. To už 

necháme priamo asi na tú kontrolnú skupinu. Lebo ten podnet, 

ktorý sme aj my dostali, dozorná rada, lebo tvrdí pán, že má 

mať odbornú spôsobilosť priamo člen predstavenstva, čo ja 

osobne si nemyslím, že to je tak, lebo ten vedúci pracovník, 

ktorý priamo robí na tom oddelení je dôležitejší z toho 

pohľadu a má mať on odbornú spôsobilosť. Ale tu sa asi my 

nedohádame. Nechajme to naozaj na to vysvetlenie 
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ministerstva životného prostredia, prípadne okresný úrad, 

odbor životného prostredia. Čo sa týka tej druhej veci, ja 

som bol člen výberovej komisie. Tam bol tak priepastný 

rozdiel medzi prvým a prípadným druhým alebo tretím 

uchádzačom, že komisia sa nevedela ani dohodnúť na tom, kto 

by bol na druhom alebo na treťom mieste. Lebo niektorí 

členovia tvrdili iného na druhom alebo na treťom a preto sme 

sa zhodli, že jediný kandidát, ktorý spĺňa podmienky, ktoré 

sme si stanovili, je ten, ktorého sme do zastupiteľstva 

a primátorovi predložili. Dokonca sa muselo toto „výberko“ 

dokonca aj predlžovať o dva týždne, lebo bolo málo záujemcov 

prihlásených v prvom kole, tak sa to predlžovalo ešte o dva 

týždne a nakoniec bolo prihlásených, myslím, že 11, 

z ktorých sme 5 vybrali do toho užšieho kola a z nich naozaj 

len 1 spĺňal tie podmienky a požiadavky, ktoré sme si 

stanovili. A všetci ostatní boli priepastne za ním. Z toho 

dôvodu sa komisia rozhodla jednohlasne posunúť pánovi 

primátorovi len jedného kandidáta. Lebo dávať tam druhého 

len proforma, pod to by sa asi žiadny člen komisie 

nepodpísal. A ja takisto som bol stotožnený iba s jedným 

uchádzačom, ktorý sa v rámci toho druhého kola zúčastnili. 

Toľko možno na vysvetlenie. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Ja… Pán Kuruc, počujete ma? Haló? Ja Vás chcem len 

upozorniť na jednu vec. Logika veci hovorí, že ak výrobný 
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riaditeľ, ktorý má na starosti kvalitu pitnej vody, ktorú 

asi všetci považujeme za mimoriadne dôležitú, má svojho 

podriadeného, ktorý má odbornú spôsobilosť, tak to je trošku 

veľký problém. A ja vidím iný problém a to sa netýka len, 

týka sa to aj iných vodárenských spoločností, tento problém 

nie je iba Bratislavskej vodárenskej, ale aj iných 

vodárenských spoločností, že nám potom odchádzajú odborne 

spôsobilí zamestnanci, ktorí majú túto kritickú 

infraštruktúru, znechutení niektorými zamestnancami a to 

nehovorím konkrétne o žiadnom. Je to celoslovenský problém. 

Nechcem teraz zdržovať týmto problémom, ale Bratislavská 

vodárenská doteraz má dobré meno… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prešla minúta. Ja len upozorňujem, že toto sú len 

faktické. Prepáč Matúš, že som ti do toho skočila. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáč, jasné. Ďakujem pani poslankyňa, určite sa tým 

budeme zaoberať. Čaká sa pravdepodobne len na to, aby sme 

vedeli, či to je alebo nie je nutnosť, to ozaj dôležité.  

Pán poslanec Vetrák, faktická. 

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

poslanec MsZ: 
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Áno, ja len krátko zareagujem, že aj toto, aby sme sa 

neopakovali, je pretrvávajúci problém. Toto sa rieši tuná 

niekoľko rokov a zatiaľ som rád, že sa tomu aj štátne orgány 

začali poriadne venovať. Lebo musím povedať, že za bývalej 

vlády sa v podstate riešenie tejto otázky zametalo pod 

koberec. Snažili sme sa to riešiť, aj ja osobne. Takže viem, 

o čom hovorím. Ale ono je to širšia otázka aj v tom zmysle, 

či je správne, aby spoločnosti, ktoré majú na starosti pitnú 

vodu, mali byť obchodnými spoločnosťami, alebo či by to 

nemala byť iná forma spoločnosti. Čiže je to širšia debata, 

otázka, ktorú nedokážeme aj tak v tejto chvíli 

prediskutovať. Ale aj tým sa bude treba zaoberať. Nie len 

tým, že či ten riaditeľ má mať a ktorý má mať, ale aj tým, 

či je správna aj táto forma spoločnosti pre tento typ 

spoločnosti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Vetrák.  

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. K tej odbornej spôsobilosti. Ja si 

pamätám aj v spoločnosti Infraservices bola táto debata 

a nakoniec došlo k tomu, že generálny riaditeľ si musel 

dorobiť tú odbornú spôsobilosť, napriek tomu, že mal 

zamestnancov s odbornou spôsobilosťou. A potom k tomu 

„výberku“. Ja som chcel len upozorniť, že komisia prekračuje 

svoje právomoci. Máme nejaké uznesenie, ktoré je platné. A 
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jednoducho nemyslím si, že komisia môže konať nad rámec 

svojej kompetencie. Potom to uznesenie je zbytočné, šliapeme 

po ňom. Neviem, malo sa prepracovať. To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja navrhujem aby sme na to pozreli. 

Určite, keď je nutné, aby sme ho prepracovali alebo 

aktualizovali, tak to poďme urobiť. Život ukázal, že nie 

vždy sa dajú dvaja. Máme jedného a určite by som nechcel, 

aby komisia prekračovala nejaký typ svojich právomocí. Takže 

poďme to, táto poznámka je dobrá, máme za sebou fakt veľa 

tých výberových konaní, poďme sa na to posadiť. Poprosím 

Ctibor, aby sa ľudia, ktorí to majú na starosti, aby sa na 

to posadili, pozreli si to a poďme to upraviť, aby sme nič 

neprekračovali. Ďakujem za to upozornenie v každom prípade.  

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja len faktickou na pani Pätoprstú, pani 

vicežupanku. Áno, jasne, keď ministerstvo či už životného 

prostredia, alebo okresný úrad, že to treba, tak my ako 

dozorná rada určite vyzveme akcionára, či už hlavné mesto 

alebo ostatných minoritných, aby túto zmenu zapracovala a 

vymenila toho riaditeľa alebo toho člena predstavenstva, 

ktorý, na ktorého nám to poukáže. Zatiaľ je to naozaj iba 

výklad zákona. Je rôzny a tá kontrola, ktorá bola naposledy 

na BVS-ke, žiadne porušenie nenašla. Ale my budeme prví, 

ktorí na to určite upozorníme a budeme to žiadať. Čo sa týka 
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k Radovi Jenčíkovi, beriem to. Ak je naozaj takáto podmienka 

schválená zastupiteľstvom, je to asi chyba komisie a bude to 

treba do budúcna napraviť, aby k takýmto chybám 

nedochádzalo. Ale tu sa naozaj komisia jednoznačne zhodla, 

že na druhom mieste naozaj nevedela vyhodnotiť nikoho. Naozaj 

tam bol priepastný rozdiel. A len niekoho tam dať na silu, 

ako ak to presne stanovia naše pravidlá, tak sme to asi 

urobiť mali, ale v tomto prípade si stojím za svojim, že… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela v tejto súvislosti povedať, že budeme 

podávať aj interpeláciu. Môžeme dostať taký prehľad, že tie 

všetky výberové konania, aká bola ich úspešnosť, ktorí sú 

tam navolení od toho a doteraz, ktoré boli prevolené. Lebo 

takéto dohady tu vznikli, 1-2-3, ja ich evidujem aspoň 5. 

Proste toto by som chcela povedať v súvislosti s tým, že 

dobrý úmysel niekedy narazí na paragrafy a treba aj na to 

myslieť. Ešte k BVS-ke a fakt to je vec, ktorá trápi mestskú 

časť. Ja neviem, akým spôsobom je tam účtované, ale my máme 

trikrát vyjadrené, že spoločnosť, ktorá je zriadená Starým 

Mestom, alebo prevzala zodpovednosť za jej vysporiadanie, 

dostane vyjadrenie z BVS-ky, že nie sú nedoplatky. Potom si 

vypýtajú 50 €, potom si vypýtajú 200 €. My tú spoločnosť 

normálne máme problém dostať (Poznámka: nezrozumiteľné) , 
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kde je vyčiarknutá z registra a je to naozaj nie dobrý stav, 

keď niekto nevie, či mu niekto dlží alebo nedlží. Raz vyjadrí 

sa, že nie sú žiadne pohľadávky, potom za mesiac sa nejaké 

objavia. Naozaj sa mi nezdá, akým spôsobom sú tam vedené 

účty. A viem aj veľa ľudí sa sťažuje, že im príde preplatok, 

potom im príde nedoplatok, potom im príde exekúcia. Toto by 

bolo dobré dať do poriadku a možno aby sa na to niekto 

pozrel, lebo sa budú hromadiť aj tie sťažnosti obyvateľov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ak máte nejaký problém ako mestská časť, ja rád 

poskytnem kontakt priamo na pána Olajoša, šéfa BVS-ky. Treba 

s ním riešiť, tak aby mestská časť nemala problémy.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dobre, dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ale ešte poprosím Ctibora Košťála, aby zareagoval na to 

k tým výberovým konaniam. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja chcem ešte reagovať na to, čo povedala teraz pani 

starostka, na tú otázku. My pripravíme taký prehľad 

a predložíme taký informačný materiál, prípadne vám to 

môžeme poslať. Však to nie je nič tajné. Len taký základný 
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prehľad. Na základe týchto pravidiel bolo vyhlásených 34 

výberových konaní doposiaľ. Niektoré boli neúspešné 

z rôznych dôvodov, ale myslím, že to je tak do 2-3. A z nich 

menej ako tretina sa opakovala. Mali sme tam nejaké odchody 

do dôchodku ako bol napríklad pán Hiroš v mestskom múzeu, 

alebo teda to, čo budeme riešiť o pár bodov, tá situácia 

v zoologickej záhrade. Následne tam boli nejaké výmeny, 

odchod pána Šrámka z Marianumu, odchod pána Masláka z jeho 

pozície CEO v OLE.  

Takže tých výmen tam bolo niekoľko. Ale nič, čo by 

nejakým spôsobom išlo nad rámec bežnej fluktuácie na 

pozíciách manažérskych aj v iných podnikoch alebo 

spoločnostiach. Čiže prehľad pošleme a môžeme sa potom 

kľudne k tomu vrátiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Poprosím pána poslanca Polakoviča. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Ja chcem iba oceniť posun pani starostky, lebo ešte na 

grémiu hovorila, že takmer polovica, teraz už je to 1-2-3, 

ale reálne na tom grémiu odpoveď bola, že bolo áno, je ich 

okolo 5 šéfov podnikov alebo teda tých podšéfov 

predstavenstva, ktorí opustili, odišli, na vlastnú žiadosť 

väčšinou. Takže to je úplne normálna vec a takto to má 

fungovať. Ďakujem. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán poslanec, interná diskusia v mestskej rade nie je 

na komentovanie do záznamu zastupiteľstva. Naozaj si myslím, 

že to bola otázka na pána riaditeľa a preto pýtam ako 

poslankyňa interpeláciou presnú štatistiku, koľko tých 

výberových konaní bolo a akých. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ja si myslím, že… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nebol žiaden, pretože ja som nevedela. Povedala som 

odhad, ktorý som z tých, ktoré som registrovala, mala. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne, že ste si to vyjasnili. Poďme ďalej 

podľa mňa.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči.  

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu A) schvaľuje 

vymenovanie Ing. Matúša Letka do funkcie člena 
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predstavenstva obchodný riaditeľ obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., s tými 

identifikačnými údajmi, ktoré sú tam uvedené, a v bode B) 

poveruje primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na 

valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť predložil návrh na voľbu toho uvedeného zástupcu 

hlavného mesta za člena štatutárneho orgánu tejto 

spoločnosti.  

Môžete 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: 40, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 43.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v Predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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Uznesenie 1120/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje  

vymenovanie Ing. Matúša Letka do funkcie člena 

Predstavenstva – CSO (obchodný riaditeľ) v obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so 

sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370.  

B. poveruje  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

predložiť na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., návrh na voľbu zástupcu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za člena 

štatutárneho orgánu tejto spoločnosti podľa časti A tohto 

uznesenia. 

 koniec poznámky) 

 

BOD 9 NÁVRH DODATKU Č. 2 K ZRIAĎOVACEJ LISTINE 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, ISTRIJSKÁ 22, 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Poďme na bod číslo 9. Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej 

listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava.  

Nech sa páči. Poprosím oddelenie školstva, športu 

a mládeže.  

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a 

mládeže:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Dobrý deň, vážené dámy 

a páni. Predkladáme návrh dodatku číslo 2. My ako 

zriaďovateľ, hlavné mesto Bratislava, a Základná umelecká 

škola, Istrijská 22, sme podali žiadosť na ministerstvo 

školstva o vyradenie dvoch alokovaných pracovísk Ivana 

Bukovčana 3 a Istrijská 4, pri tejto škole, ZUŠ Istrijská 

22. Dôvodom týchto dvoch alokovaných pracovísk bolo 

zrekonštruované podkrovie na tejto školskej budove a na 

Istrijskej 22. Ďakujem pekne.  

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: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Budeme schvaľovať návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej 

školy Istrijská 22, Bratislava, s účinnosťou od 1.3. 2022.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

129 

 

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: 43, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 44. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej 

školy, Istrijská 22, Bratislava 

Uznesenie 1121/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  
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dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, 

Istrijská 22, Bratislava, s účinnosťou od 01. 03. 2022.  

koniec poznámky) 

BOD 10 PERSONÁLNE ZMENY V ŠTATUTÁRNOM ORGÁNE 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTSKÉ LESY V 

BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 10. Personálne zmeny v štatutárnom 

orgáne príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave. 

Dovoľte mi iba zopár viet na začiatok. Máme… alebo Ctibor, 

dáš ty úvodné slovo? Prepáč. Či môžem dať aj ja?  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Daj ty. Ja budem potom k zoologickej záhrade. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáč. Iba v krátkosti poviem. Prvé „výberko“, čo sme 

robili, bolo na mestské lesy. A myslím, že to dopadlo veľmi 

dobre. Na tom sa asi všetci zhodneme. Viacerí sme boli aj 

sme, spokojní s prácou, ktorú tam pán riaditeľ a jeho tím 

odviedol. Avšak dostal priamo od ministerstva životného 

prostredia ponuku, ktorá sa neodmieta. To je tá, pracovať na 

veľkej reforme, ktorá vznikla vlastne zákonom, ktorý pred 

nedávnom bol prijatý. A to na reforme chránených území, 

národných parkov a všetko to, čo sa s tým deje. Takže pán 
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riaditeľ priamo v tom najlepšom odchádza na ministerstvo, 

kde už začína od prvého marca. Dohoda je taká, že ďalší 

mesiac bude na mestských lesoch na 50 %-ný úväzok a potom 

odíde úplne. Ja som to spomínal na viacerých fórach. Ja mu 

chcem aj touto cestou poďakovať. Ďakujem pekne za jeho 

robotu. Myslím, že tam ideme navoliť veľmi dobrého člena 

jeho tímu, Mareka Pávu. A nebojím sa o ďalšie smerovanie 

mestských lesov. Výberové konanie na šéfa mestských lesov 

bude hneď, ako sa dostaneme v nejakom poradí na to a dáme to 

von. To je za mňa všetko. Otváram asi diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Myslím si, 

že je nad čím. Veď pán riaditeľ mestských lesov nám poslal 

všetkým list, asi ste ho dostali. Je na mieste, aby sme sa 

mu aj poďakovali. Lebo mestské lesy urobili naozaj kus dobrej 

práce. Na tom sa asi zhodneme. A myslím si, že s jeho prácou 

sme všetci výnimočne spokojní. A je to aj veľmi čitateľné, 

jeho práca, pre Bratislavu, pre návštevníkov Bratislavy 

a prímestských lesov. Nie každý rozumie vodárenstvu, nie 

každý rozumie nakladaniu s odpadmi, ale mestským lesom 

rozumieme asi všetci. Tak si myslím, že je naozaj na mieste 

sa mu výrazne poďakovať za kus dobrej roboty, ktorú urobil 

v mestských lesoch. Zaželať mu, aby sa mu darilo, na tej 

pozícii, na ktorú… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán riaditeľ je tu prítomný, aby ste vedeli.  

Pán starosta Hrčka, nech sa páči. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja sa samozrejme tiež pripájam k tomu, čo povedala pani 

starostka Čahojová. Marek Páva je dobrou voľbou, teda dobrým 

výberom, zo skúseností, ktoré ja s ním mám. Teda verím tomu, 

že ten nastavený trend je dobrá práca.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je dobré sa poďakovať. 

Pokiaľ viem, pán riaditeľ je vlastne jeden z prvých, ktorý 

prebehol výberovými konaniami a pre mňa je jeden z top 

riaditeľov. Mu závidím, myslím pánovi Budajovi, ktorý je 

ministrom životného prostredia. Gratulujem mu, že nám 

ukradol, v úvodzovkách, takého dobrého riaditeľa. Myslím si, 

že pán Páva bude dobrý nasledovník. Prajem veľa šťastia, 

veľa úspechov. Je to obrovská reforma, veľmi dôležitá pre 

túto krajinu. Budeme vám držať palce. Ďakujem veľmi pekne.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som chcel tiež v mene 

nášho klubu poďakovať pánovi, odstupujúcemu riaditeľovi, za 

dobrú, dobre odvedenú prácu. Za to, čo za tie 3 roky pre 

mestské lesy urobil. Určite to je vidno a Bratislavčania to 

aj mnohokrát ocenili. A samozrejme, ocenil jeho prácu aj pán 

minister Budaj, keď si ho vybral do svojho tímu. Preto by 

sme mu chceli popriať veľa šťastia a nech sa mu na tom novom 

mieste darí. Lebo je to veľká výzva pre neho a pre Slovensko. 

Budeme mu držať palce, aby toto dotiahol minimálne tak 

ďaleko, ako v mestských lesoch a bolo mu potom nejaké to 

ocenenie potom udelené. Takže držíme mu palce vo všetkom 

a jeho nástupcovi, pánovi Pávovi, aby to všetko zvládol 

minimálne na tej istej úrovni, ako to bolo doteraz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  
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Ďakujem. By som sa pridal tiež ku kolegom. Tiež by som 

sa chcel poďakovať pánovi riaditeľovi za jeho prácu. A myslím 

si, že by bolo fajn, keby mu aj zaslali, lebo však z takej 

pozície bol aj zaslaný nejaký odpočet jeho práce, úspechy za 

ten čas. Ja by som to uvítal, keby sme to poslanci dostali, 

takúto informáciu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať 

pánovi riaditeľovi. Jednak Záhorská Bystrica je štvrtý 

najväčší kataster Bratislavy a súčasne veľká časť sú práve 

mestské lesy. Musím povedať, mne ako športovcovi, 

bicyklistovi a bežcovi, môžem povedať, že v mestských lesoch 

sa za posledné obdobie urobil veľký kus pozitívnej roboty 

pre Bratislavu. Takže z tohto pohľadu by som sa chcel 

poďakovať. Jednak Malý Slavín, to je vyslovene kataster 

Záhorskej Bystrice, ale aj množstvo iných vecí, rozhľadní 

a iných vecí. Naozaj ako človeka, ktorý naozaj, ja osobne 

chodím často do lesa, jednak samozrejme po tej športovej 

aktivite, tak vidím, že mestské lesy a oblasť Bratislavského 

lesoparku sa naozaj zmenili veľmi pozitívne. Ďakujem veľmi 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím pána riaditeľa 

o krátky príhovor. Takže nech sa páči, pán riaditeľ Dobšovič. 

Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov Bratislava:  

Ďakujem za slovo. Ďakujem za všetku tú chválu. Ja by 

som len chcel poďakovať na oplátku vám. Lebo bez podpory 

mesta, bez podpory všetkých volených zástupcov, by sa nič 

z toho nedalo realizovať a mám obrovskú radosť z toho, že 

pre hlavné mesto sú tie prímestské lesy naozaj dôležité. Že 

to dokazuje každý rok viac a viac. Takže ešte raz vám všetkým 

veľmi pekne ďakujem. A z tých možností, ktoré budem mať 

v budúcnosti, určite rátajte s tým, že sa budem vždy snažiť 

myslieť na to, z ktorého mesta pochádzam a v ktorom meste 

žijem. Ďakujem pekne ešte raz. Dovidenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja iba poviem, že je smutné, že si to 

ukončil odchodom, túto spoluprácu s mestom. Ale taký je život 

a pevne verím, že to bude dobré.  

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. Ešte raz, 

ďakujeme. 

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

poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Budem schvaľovať návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie vzdanie sa Ing. Mateja Dobšoviča pozície riaditeľa 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave. A B) 

poveruje Ing. Mareka Pávu, zástupcu riaditeľa príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave, riadením organizácie 

od dňa 1.3.2022. Identifikačné údaje som nečítal, ale sú 

predmetom uznesenia.  

Môžete o tom dať hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 44, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 44. 

Poďme ďalej.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 
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Personálne zmeny v štatutárnom orgáne mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Uznesenie 1122/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie  

vzdanie sa Ing. Mateja Dobšoviča funkcie riaditeľa mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave so sídlom 

Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava, ku dňu 28. 02. 2022. 35 

15.1. 7.3. 1.5.6. 9.3. Kód uzn.:  

B. poveruje  

Ing. Mareka Pávu, zástupcu riaditeľa mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave so sídlom Cesta mládeže 

4, 831 01 Bratislava, riadením organizácie odo dňa 01. 03. 

2022.  

koniec poznámky) 

 

BOD 11 PERSONÁLNE ZMENY V ŠTATUTÁRNOM ORGÁNE 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 11. Personálne zmeny v štatutárnom orgáne 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava.  

Poprosím o úvodné slovo šéfa magistrátu.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. Ja by som trocha obšírnejšie uviedol 

tento bod, lebo viem, že ako poslankyne a poslanci ste boli 

v posledných dňoch konfrontovaní a oslovovaní s komunikáciou 

k situácii, ktorá je v zoologickej záhrade. My teraz 

pristupujeme k opätovnej voľbe riaditeľa alebo riaditeľky 

v zoologickej záhrade s tým, že ako kandidátka je pani 

Hanuliaková, ktorá v minulosti prešla riadnym výberovým 

konaním. Následne bola vymenovaná do pozície riaditeľky 

zoologickej záhrady a následne po zistení nejakých 

nedostatkov, ktoré súviseli s nevysporiadanými náležitosťami 

ohľadne občianstva, z tejto pozície odstúpila. Vtedy v tej 

diskusii, ktorú sme vtedy viedli, môžeme sa k nej vrátiť, 

vtedy sa dohodlo, že pani riaditeľka keď si vysporiada tieto 

veci, tak môže sa vrátiť do pozície, resp. bude o tom mestské 

zastupiteľstvo hlasovať, keďže prešla riadnym výberovým 

konaním. My ako mesto v súčasnosti vnímame napätú situáciu 

v zoologickej záhrade. Dali sme aj jasnú informáciu smerom 

k zamestnancom. Mali sme minulý týždeň aj stretnutie so 

zamestnancami. Osobné stretnutie v areáli zoologickej 

záhrady. Takisto aj s terajším riaditeľom, pánom Hulíkom. My 

budeme pokračovať v tejto komunikácii.  

K vám ako k poslancom a poslankyniam sa dostala táto 

komunikácia aj nepodpísané listy od zamestnancov zoologickej 

záhrady. Každý z tých listov je iný. Je v nich však niekoľko 
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závažných vecí, ktoré my nemôžeme nechať bez povšimnutia. Ja 

už som komunikoval a aj som vyzval terajšie vedenie 

zoologickej záhrady na prijatie opatrení. A teda aj na 

súčinnosť pri prijímaní opatrení. My od budúceho týždňa 

zahajujeme v zoologickej záhrade intervenciu, ktorá bude 

smerovať k prešetreniu niektorých obvinení, ktoré idú smerom 

k vedeniu zoologickej záhrady, teda aj k situácii, ktorá tam 

momentálne… a k atmosfére, ktorú tam momentálne zamestnanci 

zažívajú. Chceme preveriť, či tie obvinenia, ktoré sa tam 

objavili, sú založené na nejakých pravdivých základoch. 

Takže to sa bude diať v najbližších týždňoch. Zároveň nám 

bolo doručené aj stanovisko pani Hanuliakovej k niektorým 

podozreniam alebo k obvineniam, alebo teda k nejakej 

nespokojnosti, ktoré viacerí z vás dávali na stôl. Sú tam 

nejaké odporúčacie listy od iných riaditeľov troch 

zoologických záhrad v našom regióne. My sme momentálne 

vyzvali vedenie zoologickej záhrady k ukľudneniu situácie 

medzi zamestnancami.  

Je úplne kľúčové, aby sa zoologická záhrada pripravila 

na letnú sezónu, ktorá veríme, že bude v postkovidovom období 

už úplne naplno. Potrebujeme byť na to pripravení. Zároveň 

my sme ukončili prostredníctvom hlavného ekonóma mesta, pána 

Matúša Luptáka, takzvaný výkonnostný audit zoologickej 

záhrady. Dnes bol tento audit zavesený na webstránku hlavného 

mesta. Ten audit zahŕňal primárne obdobie od roku 2017 až po 

rok 2020. Zistili sme viaceré závažné veci, ktoré súviseli 

s predchádzajúcim vedením, ktoré sa netýka pána Hulíka ani 

pani Hanuliakovej, ktoré súviseli s tým, ako sa nakladalo 

s verejnými zdrojmi v zoologickej záhrade a akým spôsobom sa 

obstarávalo, akým spôsobom sa nakupovali predražené krmivá 

a podobne. To sú všetko veci, ktoré sme spísali. Na základe 
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tohto auditu hlavného ekonóma dostáva vedenie zoologickej 

záhrady zoznam implementačných odporúčaní, niečo ako akčný 

plán na to, aby nedochádzalo k podobným situáciám, aby sa 

dala zoologická záhrada dokopy čo sa týka ekonomických 

a iných procesných vecí. Čo sa týka ďalších intervencií zo 

strany hlavného mesta, okrem tej komunikácie, okrem toho 

auditu, tak sme pristúpili aj k zmene gestorstva. Momentálne 

po vzore iných miest prešlo gestorstvo na oddelenie kultúry, 

ktoré má bohatú skúsenosť s gestorstvom v iných 

organizáciách. Napríklad galéria, múzeum a podobne. Takže 

posilňujeme aj túto vetvu na magistráte a prešetrujeme tie 

podozrenia. Zároveň sme v minulosti poskytli a naďalej 

poskytujeme v prípade záujmu zoologickej záhrade právnu 

pomoc, čo a týkalo vypovedania zmluvy s dinoparkom alebo 

niektorých projektov. Aj projektovú pomoc v prípade, 

napríklad, nového projektu na medvedinec. To všetko mesto 

zabezpečuje. Spolupráca so zoologickou záhradou je. Tá 

komunikácia prebieha.  

Potom čo sa týka ďalších vecí, tak ak dneska sa podarí 

znovuzvoliť pani bývalú riaditeľku do jej pozície, tak bude 

mať úlohu do mesiaca predložiť krízový plán, keďže ten 

implementačný plán, ktorý hlavný ekonóm načrtol, vlastne 

obsahuje mnohé veci, ktoré treba prijať v krátkom čase, keďže 

boli identifikované. Je to taký návod, ako postupovať. My 

sme podobne postupovali napríklad v Starze, v iných 

organizáciách ako Marianum a podobne. Vychádzame z toho, že 

je tam viacero zistení. Potrebujeme ich napraviť. Myslím, že 

pani Hanuliaková je dnes prítomná na tomto stretnutí, aby na 

tomto zastupiteľstve zodpovedala niektoré otázky.  
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Samozrejme, je na vás, na poslancoch a poslankyniach, 

ako sa rozhodnete. Je to vaša kompetencia, menovať alebo 

teda voliť riaditeľov a riaditeľky našich organizácií. 

Posledná vec. Ak nedôjde k zvoleniu novej pani riaditeľky 

alebo staronovej riaditeľky, tak bude vyhlásené nové 

výberové konanie. Keďže ona vzišla z výberového konania 

a teda aby sme dodržali ten proces, ktorý máme zabehnutý aj 

pri iných pozíciách, keď niekto odišiel alebo teda sa vzdal 

svojej pozície riaditeľa, tak vtedy sa vyhlasovalo nové 

výberové konanie. Za mňa toľko. Samozrejme, sme pripravení 

na akékoľvek otázky. Pre nás je úplne kľúčová vec, že 

zoologická záhrada… Zároveň sa objavovali rôzne hoaxy. My 

sme to vyvracali na tom stretnutí so zamestnancami. 

Zoologickú záhadu nikto nejde sťahovať, nikto nejde predávať 

areál. To sú naozaj veci, ktoré sa šíria len aby zhoršili tú 

atmosféru, tú náladu. Takže to je vec, ktorú si my berieme 

na starosť, čo sa týka komunikácie do tej zoologickej 

záhrady. Toľko zatiaľ z mojej strany. Samozrejme, sme 

pripravení tu zodpovedať akékoľvek otázky. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Jenčík s faktickou. Otváram 

teda diskusiu k tomuto bodu programu. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len teda, je pravda, že teda ten list 

podpísala väčšina zamestnancov? A teda, ak áno, kým sa všetko 

nepreskúma, nie je logický postup ten mesiac počkať 

a preveriť všetky tie skutočnosti. Áno, my tam dáme 
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riaditeľku s ktorou zamestnanci nie sú spokojní a potom 

budeme riešiť, či si na ňu zvyknú. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán riaditeľ Košťál. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja chcem povedať, že my nemáme informáciu, že väčšina 

podpísala. Keď sa chceli podpísať, mali sa podpísať. Viete, 

že to je nejaká špekulácia, ktorá sa nepotvrdila. Samozrejme, 

že aj v iných podnikoch ako BVS, ani v dopravnom podniku sa 

nepýtame všetkých zamestnancov, čo si myslia o vedení. Takto 

to nefunguje, takže za mňa, keď nemáme konkrétne podozrenia, 

ktoré nemáme potvrdené a nevime ich nejakým spôsobom 

verifikovať, tak je to samozrejme na Vás, na poslancoch. Ja 

Vás samozrejme nechcem nejakým spôsobom suplovať. Viem, že 

takéto typy listov sa objavili aj pri iných výberových 

konaniach. Väčšinou sa preverili a ukázali sa ako nie 

dôvodné. Teraz špekulácie, že koľko ľudí sa pod to podpísalo, 

nevieme dohľadať nejakým spôsobom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Jenčík s faktickou. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

No, my sme dostali e-mail, kde všetci alebo teda niekto, 

kto písal ten list, tak tvrdia, že majú k dispozícii 
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zápisnicu, dokonca z nejakej rady zamestnancov, kde oni 

tvrdia. Čiže, ak takéto niečo existuje, tak asi bolo Vašou 

povinnosťou, aby to bolo dneska bezproblémové zistiť alebo 

aspoň si pozrieť tú zápisnicu, koľko je to zamestnancov. 

Lebo ja neviem, z môjho pohľadu, ja by som si počkal na to, 

že či teda je to oprávnené, tieto obavy zamestnancov alebo 

ja neviem. Podľa mňa na to ideme opačne. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ak by som prekročila limit, poprosím, aby mi 

bol predĺžený príspevok. Hlavné mesto prijalo nedávno zásady 

ako prebiehajú transparentné výberové konania. V týchto 

zásadách nie je nikde povedané o odsúhlasení 

zastupiteľstvom, že kandidát, ktorý uspel, si môže požiadať 

o znovuzvolenie. Toto je dnešná situácia, pred ktorou 

stojíme v zmysle, teda práva. Teraz na to nepozerajme ľudsky, 

nie je priestor na to, keď prídu žaloby od zamestnancov, 

žaloby od vypovedaných zmlúv, tak nemôžeme hovoriť, že my 

sme si na zastupiteľstve niečo povedali a sľúbili a chceli 

dodržať slovo lebo sme charakterní. Dnes máme situáciu, že 

prebehlo nové výberové konanie. Nebudem sa tiež vyjadrovať, 

že bolo úplne rovné, pretože niektorí boli fyzicky, niektorí 

elektronicky, ale OK, na tom sa dohodlo, komisia vybrala. Ja 

som to vôbec nijako nespochybňovala celý čas. Pravdou je, že 

tretíkrát tretím uznesením riešime konkrétnu osobu. Raz sa 

teda zmenilo niečo, potom sa to ináč vyriešilo. Je problém 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

144 

 

v zoologickej záhade nejaký, ktorý aj Vy ste pomenovali. 

Máme tu vyvolenú alebo zvolenú riaditeľku, ktorá za nejakých 

okolností, ktoré neviem teda posúdiť, či neznalosť zákona 

ospravedlňuje alebo neospravedlňuje, proste ja by som mala 

pocit, že niekto, kto zastupuje verejný subjekt, má vedieť, 

či má občianstvo alebo nemá občianstvo a aké z toho vyplývajú 

konzekvencie, pretože to nie je nová vec, ten zákon sa zmenil 

dosť dávno. Ja, čo poznám všetkých občanov, čo majú slovenské 

a americké, prípadne iné občianstvo, vedeli, že to slovenské 

občianstvo nemajú už. Nejaký čas to tu fungovalo, zistil sa 

problém, pani riaditeľka dala vzdanie sa. Bez toho, aby 

hovorila aký bol dôvod. To, že sme si my na zastupiteľstve 

v rozprave tie dôvody niekto pomenovali , nebolo nikde do 

uznesenia prenesené. Naozaj, berte to ako právnicky. 

Nemusíme sa trhať, nemusíme to brať nijako. Máme tu situáciu, 

kde bola vypovedaná zmluva, ktorá bola vypovedaná bez vedomia 

mesta. To znamená, zodpovednosť za to vypovedanie a súdny 

spor, ktorý z toho možno vyplynie môže byť veľmi nepríjemný. 

Počas toho prebiehala okrem sociálnej komisie, je to tak, 

môže sa to prehrať , môže sa platiť spätné vyplatenie ušlého 

zisku za to obdobie. Tie nároky súkromníkov, keď idú do 

vzťahu s mestom, si ich budú hájiť a verme tomu, že si ich 

budú hájiť s čo najväčším úspechom pre seba. Takže to bude 

závisieť od súdu a nie od nášho názoru, či bolo správne 

niekedy v minulosti zmluvu s dinoparkom alebo akou to bolo 

spoločnosťou vôbec podpísať. Čo chcem povedať: dnes je, a ja 

mám informáciu od mesta aj od vás, že nemalo mesto tú 

informáciu. Pani nemá povedomie o slovenskej legislatíve. 

Vypovie zmluvu bez toho, aby sa v podstate poradila so 

zriaďovateľom. Koľko takých vecí tam môže ešte byť? Ja to 

neviem posúdiť. Bola tam kontrola nášho kontrolóra mesta, 
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ktorý tam zistil, že tam boli falšované vstupy. To znamená, 

že keď uspeje napríklad ten žalobca, tak samu tretina bude 

ešte počítať z tých „nafejkovaných“ vstupov. Takže to akože 

je tam toľko otáznikov v rámci tohto, že prístup k tejto 

riaditeľke je tak nadštandardný a nadpráca, okamžite jej 

vytvoriť nejakú pracovnú pozíciu projektového manažéra pre 

ZOO pod kultúrou. Kedy vôbec bol dopyt? Projektový manažér 

pre ZOO mal byť zamestnancom zoologickej záhrady, podľa môjho 

názoru. Ja si neviem predstaviť, že by sme v Starom Meste 

mali projektového manažéra pre technické služby, akciovú 

spoločnosť. OK. Všetko sú to rozhodnutia. Tvrdíte, že sa 

máme rozhodnúť my. Dáva od toho ruky preč pán primátor, pán 

riaditeľ. Páni poslanci, zvážme si, či toto je situácia, keď 

je tam krízový stav. My nie sme pátrači. Ja neviem, aké listy 

prišli. V zásade mám toľko svojich starostí, že naozaj čítam 

to, čo potrebujem. A takéto, že jedna pani povedala, druhá 

pani povedala, potom prišiel nejaký druhý list. Je to 

situácia, ktorá podľa mňa vôbec nie je na to, aby sme nad 

rámec našich zásad, ktoré uznesením boli prijaté, navolili 

túto riaditeľku do tejto situácie znova, pretože potom z toho 

môže byť taký problém, že aj tá pani riaditeľka bude z toho 

v podstate nešťastná, že sa to vôbec stalo. Nechám to na 

poslancov. Ja som určite… za náš klub som hovorila, že tých 

vecí je tam veľa. A zaujímalo by ma, prosím, a to budem tiež 

žiadať, pracovné výkazy za činnosť projektového manažéra od 

1.9. do konca desiaty s dátumami, s mailami, ako odvádzala 

a vlastne dávala nejaké (poznámka: nezrozumiteľné slovo), 

pretože home office, keďže bola asi v zahraničí, a prijali 

ste ju do pracovnej pozície. To je taký nadrámec, že si 

neviem predstaviť prijať vo verejnej správe zamestnanca, 

ktorý je v zahraničí, na home office. Teda akým spôsobom 
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odvádzala prácu počas tých termínov od prvého septembra do 

konca. Toto budem požadovať. Ale rozhodujme dneska o pozícii 

riaditeľky a nie projektovej manažérky mesta. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Možno poprosím, dajme faktickú pána 

Brata. Ale ja by som možno chcel, aby zareagoval náš šéf 

sekcie právnych činností a potom riaditeľ magistrátu. Ja iba 

zareagujem na to, že od niečoho chcem dať ruky preč. Nie, 

nechceme. Náš návrh je to, aby sa pani riaditeľka zvolila 

späť a záleží to od vás, či to tak bude alebo nie.  

Nech sa páči, pán Šorl. 

JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb:  

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň, všetkým. Ja by som 

sa rád vyjadril po právnej stránke a teda k čisto faktickej 

stránke, k veciam, ktoré tu zazneli. Prvá vec je, že strata 

občianstva nastala automaticky zo zákona, bez ohľadu na to, 

či to človek vie alebo nevie. K tejto veci sa už dnes 

vyjadril ústavný súd a došlo k zmene zákona a táto, za mňa 

právna nezmyselnosť, o ktorej nie je človek ako občan 

informovaný zo strany štátu, a dali tomu za pravdu aj 

príslušné súdy na Slovensku, už dnes v úprave nemáme. Pani 

Hanuliaková sa nemala ako dozvedieť ani akýkoľvek iný občan 

Slovenskej republiky sa nemal ako dozvedieť, že stratil 

občianstvo Slovenskej republiky. Slovenská republika 

nevydávala v danom čase rozhodnutia, ako po vzore v iných 

štátoch, ktoré majú obdobnú legislatívu a majú ju doteraz, 
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pretože ju majú v poriadku. Nemala sa ako dozvedieť, že 

automaticky stratila občianstvo. To je prvá vec. Zároveň sú 

tam výnimky, ako sa tá strata občianstva, aby to nebolo také 

jednoduché, nie nadobudnutím každého štátneho občianstva vo 

svete ste stratili to naše. Musela nastať presne osobitná 

špecifická situácia, ktorá nastala, aby stratila naše 

občianstvo a vôbec nemusel o tom ten človek vedieť. To je 

prvá vec. Druhá vec. Zo strany nejakých žalôb zamestnancov 

na vedenie ktoréhokoľvek podniku na magistráte. Ja nepoznám 

žalobu, že vymenili ste mi šéfa, ja s tým nesúhlasím. Naozaj, 

niečoho takého ako keby sa báť a tváriť sa, že je tu takéto 

riziko, je dosť, povedal by som, scestné. Čo sa týka právnych 

úkonov, ktoré urobila pani Hanuliaková v čase, keď bola 

riaditeľkou zoologickej záhrady, spísali sa všetky právne 

úkony, či dovnútra zoologickej záhrady, či smerom navonok, 

kde vystupovala ako štatutár, a dané právne úkony sa zhojili. 

Existuje na to proste systém v rámci nášho právneho poriadku 

a myslí na to slovenský právny poriadok, že aj takéto úkony, 

keď sa stane takáto situácia, ktorá nastala práve 

v zoologickej záhrade, je možné zhojiť. A k zhojeniu došlo. 

Znova, báť sa nejakého rizika, že máme tu vysoké alebo značné 

riziko toho, že tieto právne úkony sú neplatné, je rovnako, 

by som povedal, že na pováženie, nakoľko toto riziko je veľmi 

nízke. A vychádzame nielen z nášho názoru, ale prosím vás, 

z názoru súdov na Slovensku. Toto je téma, ktorá sa tu 

riešila veľakrát. Riešil to Ústavný súd Slovenskej 

republiky. Riešil to Najvyšší súd Slovenskej republiky 

a riešia to ďalšie súdy. Takže za nás došlo k zhojeniu. 

Ďakujem. To je všetko, čo na danú tému poviem z právneho 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Ešte poprosím pána 

riaditeľa magistrátu za úrad. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Neviem, čo budú ďalšie komentáre. Ja si dovolím 

zareagovať na niektoré veci, ktoré boli povedané zo strany 

pani starostky Aufrichtovej. Lebo viac-menej ste nejakým 

spôsobom spochybňovali a napádali, akým spôsobom sme 

fungovali na magistráte smerom k pani Hanuliakovej. Hovoríte 

o nejakom krytiu. Nie, vôbec to tak nie je. Treba si 

uvedomiť, že pani Hanuliaková prešla výberovým konaním 

a bola uznaná jej odbornosť. To nikto z nás nebude 

spochybňovať, že rozumie téme zoologických záhrad. Aj preto 

sme sa rozhodli jej ponúknuť túto pozíciu, aby sme si tú 

odbornosť udržali a aby mohla pracovať na projektoch, ktoré 

potrebuje zoologická záhrada rozvíjať, a ktoré nemá v rámci 

personálneho v zoologickej záhrade nikto na starosti a treba 

to ako keby pripraviť odborne. To je prvá vec. Pani 

Hanuliaková nebola v zahraničí. Tá informácia je nepravdivá. 

Normálne fungovala. Pracovala na magistráte, chodila do 

práce, prípadne mala v covidovom období home office, podobne 

ako ďalších 80 % zamestnancov. Takže to sú dve také základné 

informácie, ktoré chcem uviesť na pravú mieru. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme s faktickými. Pán poslanec Brat.  
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Mgr. Michal Brat, PhD., poslanec MsZ:  

Ďakujem. Tie zásadné informácie už odzneli. Aj teda 

v reakcii na to, čo povedala pani starostka Aufrichtová. 

Budem veľmi stručný. Nepoznám pani riaditeľku osobne, ale 

musím povedať, že som bol veľmi rád, keď ako výsledok 

výberového konania zvíťazil človek s takouto odbornosťou. 

Veľmi dúfam, že dostane šancu potvrdiť túto svoju odbornosť 

ako riaditeľka. Je tam samozrejme aj tá možnosť, že ak to 

fungovať nebude, tak máme nástroj aj na to. Ale myslím si, 

že nie je dôvod spochybňovať výsledky normálneho výberového 

konania. Hlavne pokiaľ správne rozumiem, tým hlavným 

argumentom je anonymný lit, ktorý pre mňa argumentom nie je. 

Rovnako zákon zatiaľ zákon neusvedčeného bývalého premiéra, 

ktorý spôsobil nemalé problémy mnohým občanom slovenskej 

republiky. Vnímam ho ako formalizmus. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák.  

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

poslanec MsZ: 

Ja len nadviažem na to, čo bolo povedané o štátnom 

občianstve. Naozaj sa nám v parlamentne po dlhých mesiacoch 

podarilo schváliť novelu zákona o štátnom občianstve, na 

základe ktorej by už v prípade tej situácie, ktorú mala pani 

Hanuliaková, už nedošlo. Samozrejme, ten zákon podľa mňa nie 

je ideálny. Teraz nechcem sa o tom nejako rozširovať. Ústavný 

súd nám tiež až tak veľmi nepomohol doteraz. Tam to skončilo 

nerozhodne, keď to v minulosti posudzoval. Už to tak nebude 
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môcť skončiť, pretože sme v roku 2020 zmenili zákon. Keď sa 

to tam dostane znovu, tak aby už nemohlo to skončiť remízou.  

Čiže všetky potrebné nápravy boli spravené legislatívne 

a verím tomu, že v budúcnosti už k takej situácii nedôjde. 

Žiaľ, ten stav tu pretrvával od roku 2010, kedy bývalá vláda 

prijala veľmi nešťastný zákon, ktorý pripravil skoro 4.000 

ľudí o štátne občianstvo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poprosiť aj vzhľadom k tomu, že je dosť 

veľa kolegov prihlásených do diskusie, aby sme rešpektovali 

nejaké štandardy a nie aby tu po každom poslancovi prišla 

nejaká obhajoba z právneho oddelenia a nejaké vyvracanie 

jeho slov. Nechajme riadne zbehnúť diskusiu a na záver nech 

sa k tomu vyjadria zamestnanci magistrátu, a aby sme tu 

nemali dojem, že po každom, a teda aby sme tu nemali dojem, 

že po každom jednom vystúpení tu bude nejaké neprimerané 

bránenie. Normálne nechajme, nech diskusia zbehne, potom na 

záver si vypočujeme stanovisko. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja by som sa k tomu vyjadril. Keď povie niekto niečo, 

čo nie je pravdivé, myslím si, že obrátiť to na pravdu nie 
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je neprimerané. Väčšinou to robíme, pán poslanec, presne ako 

hovoríte, keď prejdú všetky príspevky a potom reagujeme. Ja 

sa to usilujem moderovať tak. V tých komplikovanejších 

diskusiách niekde v strede zodpovieme, čo bolo povedané, aby 

sme si to pamätali. Ale môžeme ísť aj v tomto prípade ísť na 

to, že necháme zbehnúť úplne všetko a potom sa zareaguje. 

Len sa potom strácajú niektoré otázky v tej zložitej 

diskusii. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Nech si to zapisujú kolegovia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán poslanec Jenčík.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tak, ako povedala pani starostka 

Aufrichtová, pani riaditeľka v ZOO sa vzdala svojej funkcie. 

Vzhľadom na to, že sa vzdala svojej funkcie sme poverili 

vedením iného riaditeľa. Keď chceme zvoliť nového riaditeľa, 

podľa vašich pravidiel, vašej zásady, to je podľa uznesenia 

číslo 38/2019, by mala zbehnúť nová voľba. Ja nerozumiem 

tomu, prečo sa tak nedeje. Ďakujem pekne. 

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: 

V záujme vyvrátenia akýchkoľvek pochybností poslanec sa 

pýta. Pýtala som sa na miestnej rade. Požadovala som, keďže 

toto je de facto priame navolenie riaditeľa, aby tu bola 

pani riaditeľka k dispozícii. A keďže sa vzdala pred 

výsledkom kontroly kontrolóra mesta, aby sa vyjadrila aspoň 

k tým zisteniam, ktoré pán kontrolór zistil. Je to normálna 

požiadavka. Ja nemám nič na lity. Ani som vo svojom príspevku 

na ne neprihliadala. Keď mám otázku od 1.9. ja neviem, či 

bola, alebo nebola v zahraničí. Zaujíma ma, že aká bola 

pozícia projektového manažéra pre ZOO, pretože o takej som 

v živote nepočula. Opäť za tým nič nehľadajme. Nehovorme 

o pravde a nepravde, ja sa pýtam, ja budem veľmi rada, keď 

bude zvolená riaditeľka, bez problémov. Nebude to znamenať 

ďalšie riziká pre hlavné mesto a mňa, ako jeho zástupcu. To 

je všetko. Požadujem, aby tu pani riaditeľka bola, lebo vždy 

je dobrým zvykom podľa zásad, že ten, kto má byť zvolený 

v tom čase… Tak isto bol aj pán kontrolór. Teraz sa s nami 

rozlúčil. Tak, ten kto má byť znovu zvolený…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja Vás chcem upozorniť na to, že pani riaditeľka tu 

bola počas celej diskusie. Nebola na ňu daná priama otázka, 

tak sa do diskusie nezapojila. Možno si stačilo pozrieť ten 

screen ľudí na obrazovke, ktorí sú na zoome.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Budem sa potom ešte pýtať.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír so svojím príspevkom. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ak by som potreboval, prosím 

o predĺženie môjho času. V prvom rade by som chcel upozorniť 

na to, že mesto podľa môjho názoru nie je schopné vyhlásiť 

nové výberové konanie na riaditeľku zoologickej záhrady. 

Napriek závažným skutočnostiam, ktoré kolujú či už v médiách 

alebo nám boli zaslané ako poslancom, dokonca ja som dostal 

aj pár správ do poštovej schránky, je tento bod predkladaný 

a prenesená zodpovednosť na poslancov. Ja stým nesúhlasím 

a myslím si, že mesto by malo vyhlásiť nové výberové konanie. 

V súlade naozaj s tým, čo sme si povedali. Možno takú 

hierarchiu by som k tomu povedal, keď je to takto 

a zdôvodním, prečo nebudeme hlasovať, lebo aj na klube sme 

sa dohodli, že nebudeme hlasovať za pani Hanuliakovú. V 2019 

podľa tvrdení pani Hanuliakovej , čo som sa dočítal 

v článkoch ju oslovili ochranári alebo nejakí aktivisti na 

pozíciu riaditeľky ZOO. V 2020, presne 19.6. bolo výberové 

konanie na riaditeľa zoologickej záhrady. 1.11. nastúpila 

pani Hanuliaková na post riaditeľky zoologickej záhrady. Ako 

doklad totožnosti, podľa informácií, ktoré mám, ako doklad 

totožnosti uvádza americký pas, nie slovenský občiansky 

preukaz. Niekedy november – december 2020 je magistrát podľa 

mojich informácií, že Júlia Hanuliaková stratila slovenské 

občianstvo v predchádzajúcich rokoch. Ja sa chcem opýtať. 

Mala pani Hanuliaková pracovné povolenie, keď nebola 

občiankou Slovenskej republiky? Mala pani Hanuliaková 
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povolenie na pobyt? Prosím zapísať a na konci mi odpovedať. 

Marec 2021. ZOO Bratislava odstupuje od zmluvy s West Media, 

to je ten prevádzkovateľ dinoparku. Júlia Hanuliaková, podľa 

informácií k tomuto kroku pristúpila bez informovania 

mestského zastupiteľstva. Ako štatutár, samozrejme. Chcem sa 

spýtať. Ak s a prehrá súdny spor s West Media, kto ponesie 

zodpovednosť v danom prípade? 22.6. Júlia Hanuliaková 

oficiálne informuje magistrát o strate občianskeho preukazu 

a oficiálne odstupuje z postu riaditeľky. 24.6. ju odvoláva 

mestské zastupiteľstvo na základe týchto skutočností. 1.9. 

bola vytvorená funkcia na magistráte pre pani Júliu 

Hanuliakovú. Je to pozícia projektového manažéra pre ZOO 

priamo na magistráte. Napriek tomu teda, že predpokladám, 

poľa informácií, v tom čase ešte nemá občiansky preukaz. 

Nástup teda nakoniec bol až 19.10. 2021. Bola tam nejaká 

OČR-ka. Chcem sa spýtať, prečo magistrát takto 

netransparentne postupuje v tomto danom prípade. Je pre mňa 

ako poslanca naozaj zarážajúce množstvo výhod poskytnutých 

pani Hanuliakovej a to aj, podľa dostupných informácií, pri 

vybavovaní prihlášky do výberového konania v roku 2020. Po 

jej odstúpení a vytvorení novej pracovnej pozície na 

magistráte, by som sa chcel veľmi dôrazne opýtať, ako je 

možné, že bola vytvorená takáto pozícia, ktorá predtým 

nefungovala? Chcel by som sa spýtať aj na bývanie pani 

Hanuliakovej v priestoroch zoologickej záhrady. Chcem 

položiť otázku alebo dám na záver uznesenie pánovi 

kontrolórovi, aby skontroloval dodržiavanie zákona 

o nelegálnej práci. Zarážajúci je pre mňa fakt, nevôľa 

zamestnancov zoologickej záhrady, ktorí poslali otvorený 

list poslancom. K dispozícii sú podpisy v zoologickej 

záhrade. Samozrejme z dôvodu, že zamestnanci podpísaní sa 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

155 

 

obávajú, keď sa pani Hanuliaková vráti na pozíciu. Aby im to 

nejakým spôsobom nechcela vytknúť. Prinajlepšom. 

Predpokladám, preto teda nedajú k dispozícii tieto podpisy. 

Čo je pre mňa veľmi zarážajúce, teda predpokladám, momentálne 

vedenie zoologickej záhrady, aby podalo trestné oznámenie na 

list, ktorý prišiel z neoficiálnej stránky zoologickej 

záhrady zoo@gmail, kde je obviňované vedenie zo sexuálneho 

obťažovania, mobingu a podobných závažných skutočností. 

Zvláštne je, že list prišiel deň pred zastupiteľstvom, keď 

teda začínajú byť obavy, či vymenujeme pani Hanuliakovú na 

túto pozíciu. Tak tam by som vyzval vedenie ešte raz, aby 

podalo okamžite trestné oznámenie. Čo je zarážajúce, je 

správa kontrolóra 8/2021 , v ktorej sa píše o mnohých 

pochybeniach v zoologickej záhrade, ale už pod vedením pani 

Hanuliakovej. Z tohto dôvodu vyzývam primátor… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Polakovič, máte slovo. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja som poprosil na začiatku o predĺženie slova. 

Prepáčte mi.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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To bol šesťminútový príspevok. To bolo podľa mňa 

predĺžené. Povedzte, organizačné. Nevypínajte, pokiaľ je 

predĺžený príspevok. 

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

Nie, určite bol predĺžený príspevok.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Dobre, ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Polakovič, môžete vystúpiť. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Tiež poprosím, ak bude treba predĺžiť. 

Neviem, ako mám začať, pretože téma zoologickej záhrady mi 

je osobne blízka. Už len z profesného hľadiska pracujem pre 

organizáciu, ktorá zachraňuje divo žijúce zvieratá. Aktuálne 

teraz pracujeme na tom, aby sme dostali štyri tigre, ktoré 

celý život prežili v malej klietke v Argentíne, do 

záchrannej stanice do Južnej Afriky. Toto je moja odbornosť 

a jediný záujem ako poslanca zastupiteľstva je ten, aby 

zoologická záhrada bola hodná tohto miesta. Je pre mňa 

dôležité, aby zvieratá, ktoré v tej zoologickej záhrade 

žijú, žili v rámci štandardu Animal Well Fair, ktorý my 

musíme zabezpečiť, preto aby sme sa za tú záhradu nehanbili. 

Rovnako je to jedna z najväčších atrakcií v našom meste, 

najnavštevovanejších atrakcií v našom meste. Žiaľ, ako 
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občan, ako rodič detí, čo vidím dlhé roky, je, že tá 

zoologická záhrada bola mimo záujmu hlavného mesta. 

Zanedbaná, roky v nej umierajú zvieratá v nevhodných 

podmienkach. Jedným z úplne ukážkových prípadov je život 

medveďa Félixa, ktorého podobné zábery ja vidím možno ďaleko 

na východ od našej krajiny a potom v zoologickej záhrade 

v mojom meste. Osobne som veľmi rád, že po rokoch zúboženého 

stavu, sme našli profesionálku, ktorá bola ochotná 

a s nadšením, tak isto ako veľa ďalších šéfov podnikov. Aj 

teraz odstupujúci šéf mestských lesov. Boli ochotní prísť do 

funkcie a zmeniť súčasný stav. O tom, ako pani Hanuliaková 

prišla o občianstvo, o tom, aké mala problémy na cudzineckej 

polícii, o tom, aké anonymné podania na ňu boli podané, možno 

povie sama. Za mňa, ja odmietam akceptovať listy, ktoré 

prichádzajú či dva dni, alebo deň zastupiteľstvom. Pretože 

pred tým listom, ktorý pred tým prišiel… Ja neviem, kto ho 

podpísal, neviem pod akým nátlakom, viem, že chodili hoaxy, 

ktoré už tu boli povedané, že mesto chce predať areál, že 

tam chce niečo stavať, čo je absolútna hlúposť. Vytvorila sa 

atmosféra strachu, ktorú poznáme z rôznych konšpiračných 

systémov. Mne sa toto proste nepáči. Ja som si dal prácu, že 

som si prešiel všetky zistenia pána kontrolóra. Boli dve 

kontroly. Jedna kontrola bola hlboko o časov, keď ešte pani 

Hanuliaková nebola riaditeľkou zoologickej záhrady. Bola tam 

dva mesiace. Tam sú šialené zistenia. Dvadsaťštyri-ročné 

právne kontrakty, ktoré boli vypovedané deň pred nástupom 

novej riaditeľky. Čiže niekto, kto tam dlhodobo žil v tej 

zoologickej záhrade, sa zrazu stiahol. V rámci tej druhej 

kontroly za jej pôsobenia je tam, áno, pochybenie v rámci 

návštev, kde kontrolór poukázal na to alebo bolo tam podanie, 

že vraj v médiách bolo povedané, že tam bolo predaných 13.500 
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lístkov. Kontrolór to preveril a povedal áno, bolo tam 

predaných 13.121 lístkov. A niekto napadol, že pani 

riaditeľka v médiách hovorila o 13.500, ale v skutočnosti 

zistenie kontrolóra bolo 13.021. Ak toto sú závažné zistenia 

nekompetentnosti. Ja som si prešiel kompletne celý ten 

záznam. Je tam veľa vecí, na ktoré bude zoologická záhrada 

trpieť a trpí ešte z minulosti. Napraviť to bude trvať roky. 

Ja som tam nenašiel žiadne závažné pochybenia. Osobne nemám 

problém zahlasovať za pani Hanuliakovú. Prešla 

transparentným výberovým konaním. My sme si vybrali 

riaditeľku, ktorá bola najlepšia zo všetkých, ktorí boli 

v ponuke. Myslím si, že si ten návrat zaslúži. Tak ako sme 

sa dohodli aj na grémiu, vyriešila si svoj problém 

s občianstvom. Myslím si, že to bude dobrá riaditeľka. Ak 

nie, tak ju môžeme odvolať. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pani Hanuliaková, keďže nesplnila požiadavky prijatia 

do zamestnania, tak si myslím, že transparentným výberovým 

konaním hneď na začiatku, keby sa tieto informácie vedeli, 

je otázka či ich vedela alebo nevedela, to nech skúma niekto 

iný, tak by sa nemohla ani zúčastniť transparentného 

výberového konania. Ja vás poprosím, kolegovia, aj vás, pán 

primátor, stiahnite tento bod a vyhláste riadne výberové 

konanie. A ešte k tomu… Ešte sa prihlásim. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Tiež to bude asi jeden z mojich posledných príspevkov, 

aby sme nepredlžovali diskusiu. Chcem povedať: výber 

zástupcu a ostatných zamestnancov bol vecou tejto pani 

riaditeľky. Keď sa tam dejú nejaké veci, tak asi nemala 

šťastnú ruku ani ako manažér na vybranie si ľudí okolo seba. 

To je ďalšie zlyhanie manažérske. Ak sa to stalo, tak mi je 

ľúto, že je tam nejaký odboj. Je to naozaj, že nepríjemná 

situácia. Mne je jej ako človeka ľúto, ja to nevravím. Ale 

dôležité je, že možno budú spochybnené správnosť úkonov, 

ktoré robila, keď nemala občianstvo a nemala ani pracovné 

víza počas toho obdobia. Sú to veci, keď je taká dobrá, tak 

nie je vôbec problém vyhlásiť nové výberové konanie, v ktorom 

sa dajú tieto veci do poriadku, ktoré sa budú stíhať, keď sa 

to dneska potvrdí. Takže ja som to brala naozaj v jej 

prospech. Vôbec nie, čo je ako niečo, čo je proti. Pani 

riaditeľku nepoznám, ale architekt nie je poverený, ale 

myslím si, že architekt nie je úplne poverený tým, že vie 

niečo navrhnúť, že to vie aj manažovať. Ja viem navrhovať 

nemocnice, ale nebola by som riaditeľkou nemocnice ani za 

nič. Nechám to naozaj na poslancov. Myslím si, že úplne čisté 

je zajtra vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa. Ak to 

vnímame, že je tam situácia krízová. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ja iba k tomu poviem, že ak dneska 

riaditeľku nepotvrdíte vo funkcii, my sme do konca týždňa, 

buď v piatok alebo v pondelok pripravení vyhlásiť nové 

výberové konanie. Pán poslanec Polakovič s faktickou. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja chcem poďakovať pani starostke za tento postoj. Ja 

mám veľmi podobný. Len aby sme si rozumeli, že prečo ja si 

myslím, že by sme ju mohli vymenovať dnes. Myslím si, že tá 

zoologická záhrada potrebuje akútne zásahy, potrebuje sa 

naozaj zlepšovať. Ja zastávam názor, že ona bola naozaj 

vybratá a môže nastúpiť späť do funkcie a pokračovať 

v práci. Rozumiem, že môžeme zopakovať výberové konanie 

a posunie sa to o mesiac. Ale z pohľadu tých zvierat 

a potrieb zoologickej záhrady si myslím, že to môžeme spraviť 

rovno teraz. Pretože to výberové konanie vyhrala. Ďakujem 

pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pätoprstá. Nech sa páči. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela, aby sme 

nehovorili o pani riaditeľke bez nej. Veľmi by som bola rada, 

keby nám ona sama povedala, ak by náhodou neprešlo jej 

menovanie, či sa prihlási do výberového konania. Ak môžem 

povedať svoj osobný názor, určite by to spôsobilo obnovenie 

tej dôvery . Pevne verím, že tam budú mať zástupcovia každého 
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klubu svojich ľudí. Znamenalo by to síce zdržanie, možno pre 

zvieratá isté zneistenie, ale považujem to asi za 

najkorektnejšie riešenie. Aj pre zamestnancov, aj pre 

samotnú pani riaditeľku, kde dneska padli veľmi tvrdé slová. 

Čiže ja Vás poprosím, pán primátor, aby nám ona sama mohla 

povedať, čo sama si myslí, či by to nebolo pre ňu lepšie 

riešenie, a či sa zapojí do tohto výberového konania. Aby sa 

nám naozaj nestalo, že bude tak znechutená, že sa nám ani 

neprihlási. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To je priama otázka na pani riaditeľku, 

tak by som poprosil pani riaditeľku o slovo. 

Júlia Hanuliaková, bývalá riaditeľka Zoologickej záhrady 

Batislava:  

Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Neviem Vám v tomto momente 

povedať, tak som si vravela pred týmto zastupiteľstvom, že 

si vypočujem, aký typ argumentov ľudia majú, nakoľko som ja 

vyhovujúca alebo nevyhovujúca osoba personálne, lebo nechcem 

ísť do tohto procesu, keď dajme tomu, že ho znova vyhrám 

a znova sa dostaneme do tohto istého bodu, kedy budete 

spochybňovať moju odbornosť. Moja odbornosť je 

nespochybniteľná a som tu naozaj preto, aby som tej 

zoologickej záhrade naozaj pomohla. Teraz, hneď, čo najskôr. 

Naozaj ono to potrebuje a aj táto nervozita medzi 

zamestnancami je toho dôkazom. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

… (Poznámka: poslanec si zapol neskôr mikrofón)… ja som 

nikoho nepočul a ak som prepočul, tak sa ospravedlňujem, že 

by tu niekto spochybňoval odbornosť pani bývalej riaditeľky. 

My sa tu bavíme o transparentnom výberovom konaní. My sme 

názoru, že to výberové konanie by sa malo zopakovať. Preto 

ja navrhnem aj návrh uznesenia, kde chcem, aby mestské 

zastupiteľstvo schválilo, doplnenie plánu kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorý zašlem kolegom, pretože nemám dostatok času, aby som 

to celé prečítal, aby nám kontrolór dal jasné odpovede, či 

pani Hanuliaková pracovala načierno, či mala pracovné 

povolenie, ako je možné, že jej bola vytvorená pracovná 

pozícia na magistráte po jej vzdaní sa funkcie. Veď ona 

sa vzdala funkcie. Ja vás prosím, spravme nové výberové 

konanie, kde pri týchto závažných skutočnostiach vidíme, by 

mali byť čisto… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Čahojová, ste so zelenou poznámkou. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Chcela som sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Ďakujem 

za slovo, pán primátor. Chcela som sa spýtať, či sa môže 
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dávať návrh na uznesenie vo faktickej poznámke. Nech to 

preverí organizačné oddelenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ten návrh na uznesenie ešte nezaznel. Pán Záhradník. 

PhDr. JUDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja vždy veľmi 

spozorniem, keď tesne pred menovaním niekoho sa skoncentruje 

taký, by som povedal, anonymný odpor, pomerne silný proti 

tomu človeku. Myslím, že sme to už zažili aj v tomto 

zastupiteľstve. Pri niektorých personálnych otázkach sme 

dostávali aj ako poslanci pomerne veľa takých akože pomerne 

tvrdých informácií na niekoho. Naozaj, v tomto si treba 

zachovať určitý nadhľad a nebrať to ako bernú mincu. Ja vám 

teraz poviem s čistým svedomím, prečo dnes bez problémov 

a s čistým svedomím zahlasujem za návrh pani Hanuliakovej do 

funkcie riaditeľky ZOO. Poviem vám to na základe vlastnej 

skúsenosti. Viete, že zoologická záhrada je v mestskej časti 

Karlova Ves. My sme boli pozvaní pani riaditeľkou a musím 

povedať, keď sme si ju menovali do funkcie, tak som bol taký 

trošku skeptickejší. Boli sme pozvaní na rozhovor do 

zoologickej záhrady. Bol to veľmi zaujímavý rozhovor. 

Pretiahol sa o niekoľko hodín dlhšie.  

Musím vám povedať, že ma pani riaditeľka absolútne 

presvedčila odbornosťou, rozhľadom, nadhľadom a povedal by 

som, takým medzinárodným pohľadom, ktorý bol o tri levely 

vyššie, než sú teda také naše miestne, provinčné, lokálne 
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štandardy. Tá diskusia bola aj o tom, čo ona našla v tej 

zoologickej záhrade, v akom stave. To teraz naozaj nechcem 

rozoberať, to by bolo veľmi zaujímavé. Mňa to ako poslanca 

akože znepokojilo. Ja chápem, že keď je niekto riaditeľom 

zoologickej záhrady dlho, dlhé roky, ako to bolo v minulosti, 

tak samozrejme sú zabehnuté systémy, postupy, vzťahy, 

zmluvy. Nejakým spôsobom status quo tam funguje. Mal som 

pocit, že pani riaditeľka Hanuliaková vlastne prichádza so 

zmenami. Tie zmeny bolia, ten systém sa logicky bráni 

a z toho vznikajú problémy. Mňa tiež, ako poslanca 

prekvapilo, že bola uzavretá nejaká zmluva na dinopark, že 

tretina tržieb z výnosu zo zoologickej záhrady ,z toho, čo 

platia návštevníci tejto spoločnosti. Ja teda neviem, či 

o tom mestské zastupiteľstvo hlasovalo. Neviem si 

predstaviť, že by paralelne dopravný podnik sa v zmluve 

zaviazal, že tretinu tržieb z cestovného dostane nejaká 

spoločnosť. Takže tam sú, myslím si, dosť ťažké a vážne veci, 

ktoré ona našla.  

Samozrejme ona je profesiou niekto, kto má riadiť ako 

keby víziu zoologickej záhrady. Možno by naozaj potrebovala 

lepšieho zástupcu, práve na také tie organizačno-právne 

veci, ktorý by ako tvrdší profesionál práve čelil tomu, kedy 

ten systém sa bráni, a ako nastaviť tie vzťahy. Naozaj si 

myslím, že ona prišla s víziou, že posunie tú zoologickú 

záhradu dopredu a ten nešťastný problém s tým občianstvom, 

tak tam som presvedčený, že ona v tom bola absolútne nevinne. 

Tá legislatíva bola úplne absurdná. Ona sa stala obeťou tejto 

legislatívy. Nevedela o tom. Proste myslím si, že toto jej 

naozaj klásť za vinu by bolo veľmi nefér. Ja samozrejme budem 

rešpektovať, ak zastupiteľstvo rozhodne a zopakuje to 

výberové konanie, ale kľudne a s čistým svedomím ja za ňu 
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dnes zahlasujem, lebo si myslím, že ona naozaj zvíťazila vo 

výberovom konaní. Myslím si, že má právo vrátiť sa do tejto 

funkcie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme s faktickými. Pán poslanec 

Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Záhradník, ty ako právnik, by si mal vedieť, že 

neznalosť zákona neospravedlňuje. V tomto prípade, ak pani 

Hanuliaková nesplnila , a teda nemala slovenské občianstvo, 

nemala pracovné povolenie, tak sa nemala uchádzať ani o túto 

pracovnú pozíciu. Tieto informácie ja chcem, aby sa 

prešetrili, preto dnes nechcem, aby sme ju dnes navolili, 

nech sa to riadne prešetrí. Nech je to transparentné, nech 

tu nie je pod nejakým rúškom temnoty navolená. Viem, že sa 

vyjadrila pani Hanuliaková, že sa vzdala občianstva kvôli 

tomu, že potrebovala k výkonu pracovných činností a nutností 

získania špeciálnych licencií v štátoch, ja by som 

potreboval toto všetko prešetriť. Preto som aj vo svojej 

rozprave dal návrh uznesenia, ktorý som nestihol prečítať. 

Verím tomu, že mi bude umožnené dať návrh uznesenia, kde by 

kontrolór riadne vykonal kontrolu aj vo všetkých povoleniach 

k práci. Na tom nie je nič zlé, však nič nezakrývajme, prosím 

kolegovia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Tu sa pozastavme. To znamená, 

organizačné. Poslanec, ktorý už mal veľký príspevok, pán 

poslanec Krajčír chce dať nejaké uznesenie. Akým spôsobom to 

vieme urobiť, aby to bolo všetko v súlade s rokovacím 

poriadkom? Vie ho niekto prečítať, kto ešte nemal príspevok? 

Lebo ja sa bojím, že vo faktickej sa nedá dávať návrh na 

uznesenie. Poprosím možno, aby mi organizačné povedalo. 

Myslím si, že nie je problém, aby to prečítal niekto iný. 

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

Ak môžem do toho vstúpiť. Stále sa tu o tom bavíme 

s právnikmi, aj s návrhovou komisiou. V zásade nie je 

vylúčené v rokovacom poriadku, že by sa faktickou nedal 

predložiť pozmeňujúci návrh. Ešte pozeráme teda jednu vec, 

aby sme neurobili chybu. Ale v zásade myslím, že môžeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dohodneme sa, že zisťujte. Ale nakoniec nájdeme 

niekoho, kto nemal príspevok alebo to povie v poslednom 

príspevku pán poslanec normálne s faktickou. Cez faktickú to 

prečíta. Proste cieľ je, aby sa tam dostal oficiálnou cestou 

jeho uznesenie. Dobre? Myslím, že nikto s tým nemá problém.  

Pani Augustinič. Len je zelená. Neviem, prečo to občas 

vyhodí zelenú. Ale asi ste chceli faktickú. Nepočujeme 

zatiaľ. Čo sa deje? Ja teda nepočujem. Ani nevidím nikde. 

Tak asi tu pani poslankyňa nie je teraz. Skúsime dať slovo 

potom, lebo teraz nepočujem nič.  
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Poďme ďalej. S faktickou pani poslankyňa Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Kratúčko k príspevku pána Záhradníka. Treba 

pripomenúť, že predchádzajúca pani riaditeľka tam bola 

tridsať rokov. To nová pani riaditeľka vstúpila do stojatých 

vôd a stojaté vody nie vždy voňajú a nepamätám si, že by 

prišlo nejaké echo zo strany zamestnancov, ktorých si myslím, 

že tá fluktuácia po príchode pani Hanuliakovej nebola, že by 

tam nebola nejaká zásadná obmena zamestnancov. Žeby za 

predchádzajúcej pani riaditeľky nás upozorňovali na nejaké 

nekalé praktiky, ktoré kontroly, mimochodom, potvrdili. 

Takže toto hovorí vyslovene v prospech novej pani 

riaditeľky. Lebo pohla stojatými, zapáchajúcimi vodami. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja teda tiež poprosím o predĺženie 

príspevku, ak by som to prekročil. Ale dúfam, že neprekročím. 

Ďakujem za príspevky pánovi Polakovičovi, pánovi Zhradníkovi 

a pani Čahojovej. Plne s tým súhlasím, čo oni povedali. Ja 

sa chcem vyjadriť ako člen výberovej komisie, ktorá vlastne 

vyberala pani riaditeľku, súčasnú. Nakoľko tu bola 

spochybnená transparentnosť, proces a tak ďalej, tak toto 

zásadne odmietam. Pretože bol som pri tom. Tam nikto 
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nevyjadril nijaký protest alebo čokoľvek, žeby bola nejaká 

rozdielnosť v tom procese, že pani Hanuliaková vystupovala 

online a ostatní boli fyzicky prítomní. Myslím si, že mali 

zaručený absolútne rovnaký prístup. Nie, rovnaký spôsob. 

Dokonca si pamätám na vyjadrenie pána riaditeľa ZOO Košice, 

ktorý bol členom výberovej komisie, tiež, že keby bol vede, 

že to bude také transparentné a že dopredu nebol vybraný 

kandidát, takže by sa bol prihlásil aj on. Takže naozaj to 

uznal. Aj tie vysoké kvality pani riaditeľky. Naozaj, získali 

sme touto voľbou odbornosť nie slovenského, nie európskeho, 

ale svetového formátu. To by sme si mali chrániť a to by sme 

si mali udržať. Čiže ja samozrejme podporím pani riaditeľku, 

pretože pre mňa táto pani riaditeľka neprestala byť. Vlastne, 

ani počas tej doby, keď musela vyriešiť túto záležitosť. 

A teda pevne verím, že ju zvolíme naspäť, na miesto, kde 

začala pôsobiť. A myslím si, že veľmi úspešne pôsobiť. Ten 

proces očisty a obnovy zoologickej záhrady nejakým spôsobom 

dokončí a všetci budeme môcť byť hrdí na našu zoologickú 

záhrad a na zmeny, ktoré tam nastali. Čiže vyzývam všetky 

kolegyne a kolegov, aby podporili pani Hanuliakovú, pretože 

naozaj je to odborník, ktorého potrebujeme. Mali by sme sa 

snažiť jej maximálne pomôcť. Pevne verím, že ju táto diskusia 

nijako neodradí a že teda vyslovene na túto obetu, na ktorú 

sa ona dala, z pozície úspešnej šéfky spoločnosti 

v spojených štátoch, prišla sem čistiť problémy našej malej 

zoologickej záhrade. Takže ju toto proste neodradí. Ja jej 

držím v jej ďalšej práci palce a proste prosím ešte raz 

kolegyne a kolegov o podporu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír má faktickú 

poznámku. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Milý kolega, ešte raz, aby bolo jasné. Nikto 

nespochybňuje odbornosť pani Hanuliakovej. Ja spochybňujem 

transparentnosť momentálne výberu. Keďže sa vzdala už vo 

výberovom konaní, nespĺňala podmienky prijatia do práce, tak 

ja si myslím, že by bolo veľmi vhodné, aj spoločnosti ukázať 

aké je mesto transparentné. Spraviť transparentné výberové 

konanie. Ja nerozumiem, prečo sa tomu bránite.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Iba to chcem k tomu povedať, že mesto je 

pripravené v prípade, ak poslanci nezahlasujú za pani 

Hanuliakovú, do dvoch dní spraviť transparentné výberové 

konanie. Dobre? 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Pán kolega, povedali ste, že pre vás 

pani Hanuliaková neprestala byť pani riaditeľkou. Ona 

prestala byť riaditeľkou v tom momente, ako sa vzdala 

pozície. Čie ja teraz ani sa nebudem vracať, aj keď si 

myslím, že pán kolega Krajčír má absolútne pravdu. Keď 

porušila pravidlá pri „výberku“, nemohla byť riadne zvolená. 

S tým sa stotožňujem. Ale v momente, ako sa vzdala pozície, 
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tak ste mali vyhlásiť nové výberové konanie. Ja neviem, však 

ste vedeli, ste to povedali, že dohodli ste sa na tom, že 

a vráti. No tak ste pol roka mohli pripravovať. To „výberko“ 

mohlo kľudne zbehnúť. Mohla sa prihlásiť a nebola by tu táto 

diskusia. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič. Dneska jej nejde 

nejak karta. Pani poslankyňa, my vás nevidíme a nepočujeme. 

OK, asi to je nejaký… (poznámka: nezrozumiteľné slovo). Poďme 

ďalej. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja by som chcel trochu povzbudiť pani 

Hanuliakovú. Ja som už veľmi dlho v politickej funkcii 

a naučila som sa odbúravať emócie a trochu vnímať to, čo je 

mojím cieľom. Ak by sa aj stalo, že niekto neprejde, nech to 

neberie ako nedôveru voči svojej osobe a pokojne sa 

prihlásila do výberového konania. Naozaj, toto nie je útok 

na ňu. Naozaj sa musí trošku baviť tej emócie. Ak jej ide 

skutočne o tú vec a tá emócia môže byť trošku na prekážke aj 

pri komunikácii s tými zamestnancami, takže to je veľmi 

dôležité, čo je skutočným cieľom vás ako odborníčky. 

Nestrácajte nejakú chuť, hoci aj zapojiť sa do toho 

výberového konania. Jednoducho ten cieľ musí byť dôležitejší 

ako tie emócie. Chápem vás úplne plne. Nemusí to byť úplne 

príjemné, ale trošku sa oprostite tých emócií a dôverujte, 

že poslancom ide skôr o princíp ako o vašu osobu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Takto. Pán poslanec Karman. Pred tým, 

ako vystúpi pán poslanec Karman, iba sa chcem spýtať, že je 

niekto, kto povie, že vyjasnili sme si tú vec pána poslanca 

Krajčíra, aby sme mohli dať to jeho uznesenie? Je to 

vyjasnené? Prečíta ho potom pán poslanec Káčer? Dobre? Iba 

to ustriehnime, OK?  

Pán poslanec Karman, nech sa páči. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja som si 

veľmi pozorne vypočul túto diskusiu. Sám som bol na ňu 

zvedavý, pretože som si prečítal všetky otvorené listy, 

takisto vyjadrenie pani bývalej riaditeľky. Musím 

skonštatovať, že všetky tieto udalosti aj samotná diskusia 

je veľmi negatívna reklama pre našu zoologickú záhradu. 

Zároveň ale evidujem, že je to asi najväčší záujem poslancov, 

odkedy som ja teda poslancom, odkedy to evidujem. Žiaľ, 

niekedy mi táto diskusia pripomínala lynč. Ja nie som ochotný 

sa na ňom podieľať. Chápem, že tu máme pochybnosti a ja by 

som sa o nich naďalej rád bavil, a týmto by som chcel aj 

pani Hanuliakovú poprosiť, aby sa ešte raz vyjadrila 

a vyjadrila sa ku kontrolám, ktoré boli vydané vlastne po 

jej odchode. Hovorím to aj za celý klub, pretože sme sa o tom 

aj bavili. My sami nie sme jednotní v tejto veci. Každopádne 

chcel by som aspoň načrtnúť môj pohľad na túto vec. Ja som 

totiž presvedčený, že pani Hanuliaková sa chystá urobiť 

zmeny, nazval by som ich reformy. Pokiaľ si celý tento proces 

oddialime ďalším výberovým konaním – ja totiž stále evidujem, 
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že ona si tým výberovým konaním prešla – samozrejme, nemal 

by som žiadny problém, ak by sa opakovalo. Avšak chápem to 

len ako oddialenie toho, čo sa už môže začať diať. OK, tak 

si tam dajme nejaké kontrolné mechanizmy. Tak sa k tomu opäť 

vráťme, vyhodnoťme si to. Ale aby to bolo ešte stále počas 

nášho volebného obdobia. Ja to chápem totiž ako našu 

zodpovednosť. My poslanci sme ju zvolili, teda pokiaľ ju 

zvolíme, aby to potom nebolo tak, že jednoducho sa to udeje 

až na konci volebného obdobia a potom tu už mnohí z nás 

nemusia byť. OK, vrátim sa už len k tomu. Veľmi rád by som 

si teda vypočul vyjadrenie pani Hanuliakovej k tým 

kontrolám. Verím, že aj na základe toho sa potom viacerí 

rozhodneme. Ja som však rozhodnutý zahlasovať za. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Tak skúsme, keď bola priama otázka 

na pani Hanuliakovú, tak poprosím stručnú odpoveď. Tá otázka 

znela relatívne dosť presne.  

Júlia Hanuliaková, bývalá riaditeľka Zoologickej záhrady 

Batislava: 

Vyjadrenie ku kontrolám. Áno. Boli dve kontroly. Jedna 

kontrolovala rok 2020, keď ja som bola riaditeľkou posledné 

dva mesiace. Poukázala tam na najrôznejšie nedostatky 

a zistenia, ale čo sa týka môjho pôsobenia, v podstate som 

tam nemala ako pochvalu, lebo tam identifikovali, že 

napríklad opakované verejné obstarávanie, ktoré sme urobili 

na našu SBS-ku, sme dokázali vysúťažiť o viac ako 10 % 

lacnejšie, ako verejné obstarávanie, ktoré tam bolo vykonané 
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narýchlo pred mojím príchodom a ďalšie zlepšenia. V podstate 

keď som nastúpila do funkcie, bola to otázka toho, že strašne 

veľa vecí nám tam nefungovalo. Personálne ZOO nebola 

obsadená. Naozaj, ja som na riaditeľstve bola sama s mojou 

sekretárkou. Nemali sme k dispozícii dokumenty, registratúra 

viac-menej neexistujúca, archívy všelikde roztratené, nedali 

sa dozistiť, kde sú aké dokumenty, kto ich vlastní, kto ich 

nevlastní. To bolo aj v rámci tej druhej kontroly, ktorá 

posudzovala moje obdobie od 1. januára až do 20. augusta. 

Tam považujem za najzávažnejšiu pripomienku práve to, že ZOO 

nebola schopná dodávať dokumenty na čas a v takej kvalite 

ako potrebovali alebo vôbec. V podstate naďalej 

upozorňovali, že treba zvyšovať profesionalitu a treba 

preverovať procesy a systémy nastavenia samotnej 

organizácie. To je vlastne aj teraz mojím prvoradým cieľom 

tej vnútornej reorganizácie, zvýšiť transparentnosť, zvýšiť 

finančnú zodpovednosť, zvýšiť kompetentnosť zamestnancov. Čo 

sa týka komunikácie s mojimi zamestnancami, chápem, že 

situácia je veľmi citlivá. Ale poznám ich. Aj počas mojej 

práce na magistráte som sa s nimi pravidelne stretávala, 

vytvárali sme spolu koncepciu rozvoja, pracuje sa nám spolu 

dobre. Máme veľa spoločného. Rozumieme si. Ten list, ktorý 

prišiel, myslím si, že je vo veľkej miere výsledkom 

dezinformácie a nedorozumenia. Ja mu osobne neprikladám 

nejakú veľkú váhu, ani si nemyslím, že bude prekážkou našej 

ďalšej spolupráce.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Máme tri faktické. Takže pani 

starostka Aufrichtová, nech sa páči.  
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Vzhľadom k tomu, že som povedala, že sa chcem spýtať 

pani riaditeľky, naozaj chcem povedať, že to nie je vôbec 

nič osobné. Môj príspevok do tohto bol na ochranu vás. Ide 

o to, že naozaj, Amerika nie je Európa. V Európe je príliš 

veľký dôraz na procesnosť. Máme tu strašné skúsenosti 

s vyhranými súdnymi spormi jedného nemenovaného politika, 

ktorého asi neregistrujete, keďže nemáte možno prehľad 

o tých reáliách. Na procesnosti sa vyhrávajú ťažké veci, 

ktoré by mohli naozaj znamenať riziká. Ja iba chcem, aby ste 

si uvedomili toto, lebo mám trošku pocit, ako keby sme dnes 

rozhodovali ako občianske združenie na základe emócií. My 

rozhodujeme o verejných financiách a neznalosť zákona naozaj 

neospravedlňuje. Aj keď ja úplne cítim ten dobrý úmysel. To 

teraz je naozaj o tom, že boli tam pochybenia, ktoré sú 

nespochybniteľné. V podstate na základe nich bol vyvodený 

nejaký záver. Ja si myslím, že čistým výberovým konaním by 

sa vôbec nič nepokazilo. To je všetko. Chcem sa spýtať, ako 

budete riešiť personálnu alebo zamestnaneckú politiku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ako sa bude riešiť personálna politika? 

Júlia Hanuliaková, bývalá riaditeľka Zoologickej záhrady 

Batislava: 
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Ako som sa už aj vyjadrila, je to veľmi citlivá 

záležitosť. Mne sa veľmi dobre spolupracuje s mojimi 

zamestnancami. Čiže rozhodnutia personálneho charakteru sa 

budú odohrávať len na základe odbornosti. A v prvom rade, aj 

v minulom období, bolo spomenuté, že po mojom príchode som 

nerobila nejaké čistky. V prvom rade sa budem snažiť zvýšiť 

odbornosť zamestnancov, ktorých tam už mám. Zároveň si 

uvedomujem, že ako riaditeľa zoologickej záhrady, mojou 

najdôležitejšou zodpovednosťou je vytvoriť si kvalitný tím. 

Čiže, mojou, takou profesijnou, výzvou bude zladiť tieto dve 

požiadavky, rešpektovať zamestnancov. My máme veľa 

spoločného. Všetci, čo pracujú v zoologickej záhrade, sú tam 

preto… Im veľmi záleží na zoologickej záhrade. Tak na týchto 

hodnotách tam budeme spolupracovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán Krajčír, máte slovo. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja by som chcel reagovať na kolegu Karmana, ale pozerám, 

že diskusia sa tu otvára, a teda ja nemôžem prečítať návrh 

uznesenia, ktorý som avizoval v rozprave. Nevadí. Pán 

kolega, ty hovoríš o verejnom lynči. Ja sa pýtam na 

informácie, ktoré sme dostali. Či je pravda, že pani 

Hanuliaková pracovala načierno, či je pravda, že pracovala 

načierno aj na novovytvorenej pozícii, na magistráte. Ja len 

chcem, aby bolo transparentné výberové konanie. A do toho 

času, aby sme zaviazali kontrolóra, vykonať kontrolu. V tom 

uznesení som to chcel prečítať. To je všetko. Keď tu chceme 
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mať transparentnosť a to najlepšie pre mesto. Bavíme sa 

o tom, že bol niekto nejakým anonymom…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Poprosím iba na sekundu. Organizačné, máme 

vyjasnené tú vec?  

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

Áno, už sme nejaké stanovisko prijali. Ja som už aj 

volal s pánom poslancom Krajčírom, že teda rokovací poriadok 

explicitne nevylučuje predkladať pozmeňujúce návrhy 

faktickou poznámkou. Ale aj vzhľadom na minulosť, ako bol 

koncipovaný „ rokovák“, tak sa to neodporúča. Aj možnože pre 

väčšiu právnu istotu, by sme radšej teda odporúčali ten 

pozmeňovací návrh predniesť prostredníctvom diskusného 

príspevku iného poslanca v tomto prípade. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán Krajčír, viete toto zariadiť? Aby ho 

predniesol niekto iný vo svojom príspevku? V normálnom?  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Musím zavolať kolegom. Dúfam, že to stihnem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Kľud. Urobíme to všetko tak, aby sme to stihli. Poďme 

s faktickou. 

Pani Čahojová.   

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mám len jednu minútu. 

Veľmi krátko a rýchlo. Spomeňme si, pred chvíľkou sme tu 

mali pána riaditeľa mestských lesov. Voči nemu chodili 

anonymy. Aká bola voči nemu nespokojnosť. Aký odpor voči 

novému riadeniu mestských lesov. Dostal príležitosť a sme 

radi, že ju dostal. Pani riaditeľka Hanuliakvá túto 

príležitosť nemala. Bohužiaľ, pod vplyvom týchto okolností. 

Nemala šancu presvedčiť nás o svojich kvalitách. A tí 

kolegovia, poslanci, ktorí ste nedostali sa do nejakého úradu 

po predchodcovi… (Poznámka: poslankyňa Pätoprstá si omylom 

zapla mikrofón)… ktorí vám nechali zamknuté skrine, prázdne 

skrine, kancelárie vyprázdnené, ľudsky na PN-kách, na 

materských dovolenkách alebo vo výpovedných lehotách, tak 

tí, ktorí ste túto situáciu nezažili, ako hovorila teraz 

pani riaditeľka, to som nevedela, že takto to bolo 

v zoologickej záhrade, tak to je naozaj veľmi, veľmi ťažká 

situácia. Z toho vybŕdnuť bez nejakých pochybení. Čiže ja ju 

chápem. Ja som pani riaditeľku nepoznala. Až sme sa spoznali 

v priebehu tohto. Ale tá jej situácia nebola naozaj 

závideniahodná. A ona tú šancu… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je to jasné, čo ste 

chceli povedať. Pán Jenčík, faktická. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som len chcel fakticky doplniť, že to 

uznesenie musí v prvom rade odznieť celé, aj keď vo 

faktickej, musí odznieť celé. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Ďakujem. Dobre. Takže poďme ešte ďalej. Máme ešte 

príspevok pána Káčera, nejako to ešte urobíme, aby to zaznelo 

celé. Nech sa páči, pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja nemám uznesenie, ktoré chce 

predložiť pán poslanec Krajčír. Ja si myslím, že stačí, keď 

mu udelíš slovo. Keďže vedieš schôdzu, môžeš mu mimoriadne 

udeliť slovo. A môže si to povedať aj sám. Čiže neviem to 

zopakovať, čo chce predložiť. Mňa len osobne mrzí, že pani 

Hanuliaková, ja som ju osobne nikdy nestretol, je veľmi 

sympatická dáma. Myslím si, že spochybňovať jej odbornosť je 

úplne zbytočné a nemiestne. Ja si myslím, že celým týmto 

procesom, ktorý sme vyrobili, týmto opätovným zvolením alebo 

volením sme celú túto situáciu zapríčinili. Lebo sme presne 

otvorili priestor na to, aby mohli chodiť anonymy. Áno, však 

na každého jedného riaditeľa prišli nejaké anonymy. Jedny 

boli podporné, druhé boli proti. Štandardná situácia. Toto 

mňa nijakým spôsobom nevyrušilo. Neviem, už sa táto situácia 
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nedá vrátiť späť. Ja neviem už pani Hanuliakovej pomôcť s 

tým, že vôbec by sa toto cele nedialo. O mesiac by 

pravdepodobne vyhrala to výberové konanie. Lebo nemyslím si, 

že na Slovensku je toľko ľudí, ktorí majú vôbec odbornosť na 

to, aby mohli viesť zoologickú záhradu. Myslí, že by bola 

určite úspešná. Čiže celým týmto procesom, nech už dopadne 

akokoľvek, sme poškodili zoologickú záhradu. Poškodili sme 

pani riaditeľku a veľmi ma to mrzí. Aj celá táto diskusia, 

je mi to veľmi nepríjemné počúvať. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že teraz mi povedzte, 

či môžem udeliť slovo pánovi Krajčírovi. Áno môžem? Nie je 

s tým problém, organizačné?  

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

Pardon, ja som volal teraz s pánom Krajčírom. Otázka 

bola ohľadom toho „pozmeňováku“. Riešime to. Ide nám to 

poslať. Bude predložený pánom predsedom návrhovej komisie, 

Milanom Vetrákom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže udeľujem slovo návrhovej komisii. Tým pádom 

ukončujem diskusiu k tejto veci.  

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

Ešte neuzatváraj diskusiu.  
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ:  

Prepáčte, ja som sa ešte prihlásil v rámci diskusie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon. OK. Ospravedlňujem sa.  

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

poslanec MsZ: 

Ja aj poprosím o predĺženie času.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Bude to taký netradičný príspevok. Počkáme, kým mi príde 

to uznesenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Chýba nám reakcia magistrátu vlastne ešte na všetky 

otázky. Ja som na to úplne zabudol. Už mi tu signalizuje pán 

riaditeľ magistrátu. Pán Krajčír, s faktickou chcete? 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja som chcel iba reagovať na to, že neboli tie odpovede 

magistrátu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa. Nech sa páči. Poprosím pána 

riaditeľa Košťála. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na to, čo 

povedala pani Eliška Pätoprstá. Asi menej emócií a viac 

nejakých faktov v diskusii o tej odbornosti. Bolo povedane, 

že nejakým spôsobom bránime pani Hanuliakovú. Ja chcem 

povedať, že nie. My naozaj len dodržiavame, a z môjho 

pohľadu, dodržiavame to, čo sa dohodlo. Keď sa to pred tými 

mesiacmi riešilo, tak sa to dohodlo aj medzi klubmi. A to, 

že si to teraz kluby nepamätajú alebo si to vykladajú nejako 

inak, akože môže byť nejaký dôvod, ale pre mňa, si neviem 

predstaviť, že by som nedodržal to, čo sme si povedali. A keď 

sa vysporiadajú tie veci, ktoré mala pani Hanuliaková, tak 

bude môcť byť znova zvolená, keďže prešla transparentným 

výberovým konaním. Chcem povedať, že mám pocit, že sa tu 

trocha nadužíva slovo transparentnosť. My sme tu neurobili 

nič netransparentné. Bavíme sa tu iba o procesných veciach, 

prípadne nejakých pochybeniach. Samotný proces transparentný 

bol. Pani Hanuliaková bola vybraná na základe všetkých tých 

postupov, ktoré máme. Keď dnes nebude zvolená, tak sa bude 

môcť prihlásiť do takého istého výberového konania. Chcem 
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povedať, že nehovorme stále o transparentnosti, lebo potom 

sa to devalvuje. Čo sa týka ďalšej veci, že zodpovednosť je 

na poslancoch, že sa snažíme ju preniesť na poslancov, no 

nie. Tá zodpovednosť je na poslancoch. Tak je to nastavené. 

Nie je na magistráte. My vytvárame tie podmienky a primátor 

dáva o tom hlasovať. Vy ste za to zodpovední a vy sa, 

samozrejme, rozhodujete koho tam vymenujete. Potom k tej 

odbornosti. To tu bolo viackrát povedané, že nikto 

nespochybňuje tú odbornosť, ale následne bolo spochybnené, 

prečo magistrát zamestnal pani Hanuliakovú. Jednak chcem 

povedať, že nie je pravda, že by robila na čierno na 

magistráte. Naopak. My sme si na to, samozrejme, dali pozor. 

Nie sme tak hlúpi, s prepáčením, že by sme si neoverili 

takúto vec, ktorá je ako keby základom na to, aby ste niekoho 

zamestnali na magistráte. Pani Hanuliaková bola normálne 

zamestnaná, mala povolenie v tom čase ako cudzinka, keď sme 

ju zamestnávali. Zamestnávali sme ju hlavne kvôli jej 

odbornosti, ktorú ako všetci tvrdíte, ste nespochybňovali. 

Za mňa k tomu len pár vecí, že čo robila na tom magistráte 

ako projektová manažérka. Bola taká otázka, že čo také môže 

robiť projektový manažér. Robila presne na tých projektoch, 

ktoré začala rozbiehať ako riaditeľka. Robila na koncepcii 

rozvoja zoologickej záhrady na roky 20 – 30. To je niečo, čo 

chýbalo a čo sme ani nenašli na zoologickej záhrade. Robila 

na ďalších menších projektoch. Robila projekt kontaktnej 

zoologickej záhrady (poznámka: nezrozumiteľné slovo) dvor. 

Robila takzvané podunajské akvárium. Pripravovala verejné 

obstarávania. Konzultovala takisto projekt nového medvedinca 

a podobne. Takže je toho ako keby viacej. Mohol by som 

menovať ďalšie jej činnosti, keď bol jej dopyt na to, že aký 

je „timeshift“, teda na čom pracovala. Mám tu taký dlhý 
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zoznam. Nechcem s tým teraz zdržovať viac, ale je vidieť, že 

robila na odborných veciach. Lebo my si naozaj že odbornosť 

vážime. Je pre nás dôležitá. Preto sme po pani Hanuliakovej 

siahli, lebo sme vedeli, že zoologická záhrada pôjde do 

nejakého dočasného režimu, ktorý ako keby nechcem ustať, 

chceme, aby sa pokračovalo v tých rozbehnutých projektoch. 

Bola by naozaj škoda nesiahnuť po takej kvalitnej odborníčke. 

Takisto nie je pravda, že by pani Hanuliaková bývala v byte 

alebo v nejakej lokalite v zoologickej záhrade. To 

samozrejme viem vyvrátiť. Hovorím, že to tak nebolo. A čo sa 

týka samotného občianstva. Samozrejme, môžeme sa k tomu zase 

vrátiť, ale ja mám pocit, že to už bude asi tretíkrát, čo sa 

o tom budeme rozprávať, či už na mestskej rade, či už na 

zastupiteľstve, kde sa vysvetlilo, že táto vec bola zhojená, 

čo sa týka nejakých právnych dosahov na tú situáciu, že 

v čase, keď bola riaditeľka, nemala štátne občianstvo. To 

povedal aj pán Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb. 

Následne aj pán kontrolór kontroloval. Možno sa potom aj 

k tomu vyjadrí. My sme sa o tom s pánom kontrolórom viackrát 

rozprávali. Samozrejme, tá diskusia, ktorú ste tu otvorili, 

je úplne legitímna, či niekto o tom mal vedieť alebo nevedel. 

Ja nechcem obhajovať pani Hanuliakovú v tejto veci. 

Samozrejme, je absurdné, že takýto zákon existoval a hlavne, 

že ani štátne orgány na Slovensku nemajú túto informáciu. 

Takže ako keby nám umožnili pani Hanuliakovú zamestnať bez 

toho, aby si dali vedieť, že už nemá občianstvo. Takže za 

mňa toľko k tým jednotlivým veciam. Pre nás je tá odbornosť 

absolútne že kľúčová. My sme predložili pani Hanuliakovú 

znova iba preto, že bola nejaká dohoda. Ak je záujem o nové 

transparentné výberové konanie, aké bolo aj pri tom jej prvom 

výbere, tak ho zorganizujeme a vo veľmi krátkom čase. 
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Pokúsime sa stihnúť možno najbližšie zastupiteľstvo, ale tá 

zodpovednosť je na mestských poslancoch. My to nevieme na 

seba prevziať. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

To máte pravdu. Tá zodpovednosť je na mestských 

poslancoch, čo sa týka vymenovania do funkcie. Preto ja 

žiadam, aby mesto stiahlo tento bod a aby spravilo riadne 

transparentné výberové konanie. Mám pocit, ako keby sme si 

nerozumeli, čo rozprávame. Keďže ona sa vzdala funkcie, 

vytvoríme precedens aj pri ostatných mestských podnikoch. 

Keď sa niekto vzdá funkcie, potom o pol roka sa rozhodne, že 

sa vráti, tak to zase potom spätne bude musieť nejako 

zastupiteľstvo v zmysle tohto vymenovať? Sú tu určité 

podozrenia, preto ja si myslím, že je veľmi dôležité aj pre 

verejnosť, aby boli vyvrátené. Lebo podľa mňa ona sa nevzdala 

na základe toho, že nemala občianstvo, ale predpokladám, 

informácia, ktorá je, ja ju neviem potvrdiť, že teda nemala 

aj pracovné povolenie. Ja by som bol naozaj za to, aby sme 

mali jasné stanovisko k tomuto. Predtým… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák. Milan, ty ideš 

príspevok alebo odovzdávam slovo návrhovej komisii? 

Príspevok, hej? Tak nech sa páči, pán poslanec Vetrák.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Len na vysvetlenie. Ja som sa ešte 

v rámci diskusie prihlásil príspevkom a potom keď sa tu ešte 

dovysvetľovali veci, tak ma to vyhodilo a už druhýkrát vás 

to nedokáže dať čiernym. Som tam svietil červeným, ale som 

tam nediskutoval ešte k tomuto bodu. No, ja začnem tým 

uznesením, ktoré chcel predložiť Ľubo Krajčír. Prosím ho, 

aby sa ešte prihlásil faktickou, lebo jedna otázka mi tam 

nie je zrejmá. Ale ja ju prečítam. Lebo ono mi nie je zrejmé 

a ja začnem tým, že či to má byť jediný bod A) toho uznesenia, 

to znamená, že má to byť uznesenie, ktoré nahrádza celé to 

pôvodne navrhnuté uznesenie, kde sú A) a B) časti, teda či 

to má byť ako A), alebo či chce dodať len ako časť C) toho 

uznesenia. To znamená, že budú platiť aj A) a B) časti a to 

C) bude doplnenie tej kontrolnej činnosti. Tak to ho prosím, 

aby sa prihlásil vo faktickej a spresnil, či to je 

nahrádzajúce uznesenie alebo je to len doplňujúce uznesenie. 

No ja teda prečítam. Buď to bude časť A) alebo časť C), to 

potom, ako to spresní Ľubo. A bude to znieť takto: mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti 

Mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1038/2021 zo dňa 18.11. 2021, 

o kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy 

pri zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov Magistrátom 
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hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1. 2021 až do 

31.1.2022. A teraz ešte mimo toho ako som prečítal uznesenie 

môjho kolegu, teda tým pádom už aj moje, keď ho prednášam. 

Pár slov by som k tomu dodal. Naozaj, s tým štátnym 

občianstvom to bola veľmi nepríjemná situácia pre tých ľudí, 

pretože nikto si nevedie nejaký zoznam, kto stratil to 

občianstvo. A ten človek, ktorý ho stratil, sa naozaj nemusel 

o tom dozvedieť, že ho stratil. Bolo množstvo takých 

prípadov. Ten zákon, ktorý bol prijatý v roku 2010, bol 

naozaj veľmi nešťastný. My sme ho z veľkej časti minulý 

mesiac opravili. To znamená, že napríklad pani Hanuliakovej 

by sa to už nestalo, lebo v Amerike alebo v spojených štátoch 

musí byť už človek viac ako päť rokov na to, aby mohol 

nadobudnúť iné občianstvo a prísť o slovenské. Ale ešte 

zostalo pár krajín, naozaj, kde by bolo ísť treba na tri 

roky, čo sa, žiaľ, nestalo. Nechcem tuná okolo toho rozvíjať 

diskusiu, ale bola to, naozaj, nespravodlivosť voči nej. 

Lebo voči nej vlastne ten zákon nebol mierený. On bol, 

samozrejme, mierený ako reakcia na prijatie maďarskej 

legislatívy o štátnom občianstve v roku 2010. Čiže my teraz 

hovoríme o tom, či ideme nejakým spôsobom porušiť naše 

vlastné uznesenie, ktoré… Mimochodom my sme tu už tú situáciu 

dneska mali pri BVS-ke, kde sme volili člena predstavenstva 

a priznám sa, že keď som potom pozeral to hlasovanie, tak 

neviem, či som nebol jediný alebo jeden z výnimiek, ktorý 

ani nehlasoval. Ja som nehlasoval zámerne, pretože si myslím, 

že najprv sa malo zmeniť to uznesenie a potom sa mal 

navrhovať ten pán riaditeľ. Nie, že by som proti nemu niečo 

mal. Čiže ja tomu rozumiem, že sú tu nejaké zábrany, 

vnútorné, pre poslancov, aby nehlasovali v rozpore s platným 

uznesením. Len otázka je, že prečo potom toľko poslancov 
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z vás hlasovalo už aj pri BVS-ke, kde to bolo tiež porušením 

toho uznesenia? Takže toto si treba, naozaj, zvážiť, či toto 

nie je nejaká špecifická výnimočná situácia, kde tá pani, 

svojím spôsobom, za to naozaj nemohla, že prišla o štátne 

občianstvo a ani sa to nedozvedela. Teda nebolo zámerné, že 

išla do toho výberového konania, ktoré vyhrala, tým, že 

vedel, že prišla o štátne občianstvo. Lebo to nie je tak. 

Tak za mňa toľko a uznesenie prečítané. Myslím, že formálne 

by malo byť všetko v poriadku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Myslím, že môžeme ísť ďalej. S faktickou 

pani Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Ďakujem. Ja by som rada poprosila o vyjadrenie pána 

kontrolóra, nakoľko tu odznelo veľmi veľa protichodných 

informácií. A ja už sa v tom fakt strácam, či sa pani 

Hanuliaková vzdala funkcie kvôli tomu, že nemala občianstvo, 

alebo kvôli tomu, že nemala pracovné povolenie? Podľa mňa sú 

to dve rozdielne veci, ktoré teda so sebou asi súvisia. Takže 

ja by som poprosila pána kontrolóra, že ak nemala občianstvo, 

či mohla vykonávať alebo nemohla vykonávať túto funkciu, 

a čo bolo vlastne teda dôvodom. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pán Miškanin, nech sa páči. 

Ing. Marián Miškanin, PhD. mestský kontrolór:  

Áno, ja som bol priamo vyzvaný. Ja sa neviem priamo 

vyjadriť, že či pani Hanuliaková v nejakom čase mala alebo 

nemala pracovné povolenie a podobne, lebo my sme to 

nekontrolovali Cieľom našej kontroly bolo zameranie sa na 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Táto 

kontrola, ktorá bola predložená, poukázali sme tam na 

niektoré nedostatky, ktoré boli aj z minulosti za pani 

predchádzajúcej riaditeľky a na nedostatky, ktoré vznikli aj 

za pôsobenia pani Hanuliakovej. Tá správa bola predložená, 

ale čo sa týka nejakého občianstva a podobne. To nebolo 

predmetom kontroly. Čiže ja sa takto verejne neviem k tomu 

vyjadriť. Keď hovoríme ešte o kontrolách, tak ešte medzi 

informačnými materiálmi pod písmenom J) máte predložený 

zoznam opatrení, ktoré splnila zoologická záhrada z kontrol, 

ktoré sme my robili. Čiže priamo si to tam viete pozrieť, 

priamo tie zistenia, čo bolo a čo nebolo. My sme 

skonštatovali, že tie opatrenia boli splnené. Za útvar 

mestského kontrolóra som s tým v poriadku. Ale čo sa týka 

tých ostatných záležitostí, momentálne ja to neviem povedať, 

lebo sme to nepreverovali. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Milan, áno. B) schvaľuje. To je na tvoju 

otázku. A ešte by som na teba zareagoval. Ak teda bol vyzvaný 

pán kontrolór a nebola táto kontrola, tak práve preto toto 

uznesenie. Ja by som poprosil, aby ho kolegovia podporili. 

Aby sme mali jasno v tom mali absolútne jasno. Veď to je 

transparentné. Poprosil by som, ak je tu pani Hanuliaková, 

bolo na ňu dávaných množstvo všelijakých otázok, tak by som 

sa jej priamo opýtal, či sa vzdala priamo kvôli tomu, že 

nemala občianstvo alebo kvôli tomu, že nemala pracovné 

povolenie. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani Hanuliaková, nech sa páči.  

Júlia Hanuliaková, bývalá riaditeľka Zoologickej záhrady 

Batislava: 

Ja mám pocit, že sa príliš veľa o tom rozpráva o tom 

občianstve. Ale áno, zistenie, že nemám slovenské 

občianstvo, viedlo k tomu, že som sa vzdala funkcie. A už 

všetko ostatné nechám na vysvetlenie niekomu inému.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Čiže ste mala pracovné povolenie, hej? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Tešovič, faktická.  
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Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem za faktickú. No, ja si myslím, že to je veľmi 

jednoduchá odpoveď na veľmi jednoduchú otázku. Ale nechám 

teda na autora tej otázky. Ja som chcel len navrhnúť, tak 

technicky, že pokiaľ budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána kolegu Krajčíra, tak ak by sme hlasovali v tej variante, 

že A), B), C), tak v tom prípade navrhujem, aby sa o A) a B) 

hlasovalo súčasne a o C) osobitne. Pokiaľ by to išlo len, že 

miesto toho, tak je to tým bezpredmetné. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou Milan Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ja už len kvôli formálnemu. Čiže Ľubo Krajčír povedal 

B-éčko, ale podľa mňa on myslel C-éčko, lebo Á-čko a B-éčko 

už v tom uznesení je. Čiže myslel C-éčko, keďže hovoril o B-

éčku. Teda ako to ďalšie. Nech zaprotestuje, ak je to inak. 

Čiže bolo by to C), inak to je doplňujúci návrh ako jediný, 

tak o ňom musíme hlasovať ako o prvom. Čiže áno, budeme 

najprv hlasovať o C-éčku a potom budeme hlasovať o zvyšku 

uznesenia. Čiže o Á-čku a B-éčku spolu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. To znamená, že je to C)? Iba kývnite, pán 

Krajčír. Je to C) na koniec, hej? Alebo chcete ako B)? C). 
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Definitívne ako C). Potvrdili mi to všetci. Dobre. Tým pádom 

tu je ešte príspevok pána Krajčíra alebo čo to je teraz? To 

už je pod čiarou.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Nebola zodpovedaná otázka. Či mala pracovné povolenie. 

To som sa pýtal. Iba keby odpovedala pani Hanuliaková. To je 

všetko. Prepáčte, že takto som do toho vstúpil, ale toto 

nezodpovedala mi.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Košťál chce zareagovať.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja chcem iba povedať, čo tu bolo už viackrát bolo 

povedané. Pani Hanuliaková predsa keď nevedela, že nemá 

občianstvo, tak aké pracovné povolenie? Ja ako občan 

Slovenskej republiky, keď sa chcem zamestnať na magistráte 

v Košiciach, tak nepotrebujem predsa pracovné povolenie.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Takže nemala. To mi stačí. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že zodpovedala jasne, že vzdala sa kvôli tomu, 

že nemala slovenské občianstvo.  
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Pán Tešovič, faktická. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ale toto sa naozaj točíme dokola. Ale v podstate ak 

niekto je cudzinec a nemá občianstvo, tak v zásade potrebuje 

pracovné povolenie, pokiaľ náhodou nemá štatút zahraničného 

Slováka priznaný špeciálnym úradom, na to vytvoreným. Čiže 

bez neho nemožno zamestnávať. A to je dosť dôležitá vec pre 

toto rozhodnutie. A ja si myslím, koniec koncov, keď sa tá 

kontrola schváli, tak ten pán kontrolór aj tak na to príde, 

že či ho mala alebo nemala. Tak je to taký problém povedať 

pred týmto hlasovaním, normálne?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja neviem. Pani Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Prepáčte, že do toho vstupujem. Len som chcela veľmi 

pekne poprosiť, kým sa bude hlasovať, pekne aby bolo odznené, 

že za čo hlasujeme presne, podľa ktorého bodu, Á-čko, B-

éčko, C-éčko, aby nám to bolo všetkým jasné. Lebo stále sa 

točíme okolo toho, mení sa to tu. Tak aby sme vedeli. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Pani starostka Čahojová.  
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MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som poprosila, aby sa prečítalo uznesenie v plnom 

znení. Nie len Á-čko, B-éčko, C-éčko. Ďakujem. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Áno, tak som myslela. Tak.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Aj ja som za to, aby sa uznesenie prečítalo 

v plno znení. Verím, že nikto nebude mať nič proti tomu, aby 

kontrolór riadne skontroloval. Nič viacej. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jasné. Dobre. Poďme na to. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Čiže najskôr budeme hlasovať 

o doplňujúcom návrhu pána poslanca Krajčíra a Vetráka, čiže 

časť C) uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

doplnenie plánu kontrolnej činnosti Mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru, schváleného 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1038/2021 zo dňa 18.11. 2021 o kontrolu 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy pri 

zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov Magistrátom 

hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 1.1. 2021 až 31.1. 

2022. Môžete dať o tomto doplňujúcom návrhu hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené). 

Ďakujem pekne.  

Za: 38, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 41.  

Nech sa páči, ideme ďalej. 

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

poslanec MsZ: 

Teraz budem hlasovať o zvyšnej časti uznesenia. To 

znamená o bodoch A) a B) alebo o časti A) a B). Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu A) zrušuje poverenie 

Mgr. Tomáša Hulíka riadením organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava, s tými identifikačnými údajmi, odo dňa 28.2. 

2022 a B) vymenúva Júliu Hanuliakovú za riaditeľku mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava, s 
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tými identifikačnými údajmi, ktoré tam sú, dňom 1.3. 2022. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Jenčík. Chcel som sa zdržať hlasovania, ale nedokážem 

sa tam zapojiť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. Zaznamenáme.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené). 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 11, nehlasovali: 4, 

prítomných: 40. 

(Poznámka: poslanec Radovan Jenčík nemohol hlasovať 

elektronicky; zdržal sa hlasovania)  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 

Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava  

Uznesenie 1123/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. zrušuje  

poverenie Mgr. Tomáša Hulíka riadením mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská 

dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, odo dňa 28. 02. 

2022.  

B. vymenúva  

Júliu Hanuliakovú za riaditeľku mestskej príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská 

dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, dňom 01. 03. 

2022.  

C. schvaľuje  

doplnenie plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1038/2021 zo dňa 
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18. 11. 2021 o kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy pri zamestnávaní cudzích 

štátnych príslušníkov Magistrátom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za obdobie 01. 01. 2021 – 31. 01. 2022.  

koniec poznámky) 

To znamená, že tento bod máme ukončený. Je 12:59. 

Myslím, že si zaslúžime všetci obedovú prestávku. Vidíme sa 

tu o 14:00, dobre? Ďakujem veľmi pekne.  

(Poznámka: zasadnutie prerušené o 13:00) 

(Poznámka: zasadnutie otvorené o 14:00) 

 

BOD 40 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na to. Bod Interpelácie. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu. Nech sa páči, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci. Toto je priestor pre vás.  

Pani Debnárová, nech sa páči.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som len chcela, pán 

primátor, poprosiť, že v našej mestskej časti na tej 
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Príjazdnej ulici máme takú jednu prepadlinu, kde sme vlastne 

dávali v roku 2019 dávali taký projekt. Ide o taký malinký 

priestor, malinký úsek, ktorý má byť vlastne len opravený, 

aby sa odtiaľ dostala voda preč. Chcela som poprosiť, keby 

mi dali informáciu, že kedy sa to asi plánuje opraviť, 

pretože tam ideme robiť detské ihrisko. Tesne v tej 

blízkosti. Tak aby sme sa vedeli nejak skoordinovať. To bola 

jedna otázka. Chcela som ešte veľmi pekne poprosiť, že keby 

teda bolo možné, aby sa už začalo aj potom do budúcnosti tam 

plánovať aj tam nejaký ako keby chodníček malý. Pretože by 

bolo treba prepojiť tú cestu o ulicu Pri mlyne aj stými 

bytovkami, ktoré sú tam v blízkosti. Takže to je k tej 

príjazdnej ulici.  

No a ešte som chcela veľmi pekne poprosiť, že kedy sa 

dostane do plánu Metropolitného inštitútu Bratislavy aj 

revitalizácia Roľníckej ulice, tej časti od kruhového 

objazdu až po Šošovkové námestie, a potom zase zo Šošovkového 

námestia až po koniec Vajnôr, kde je vlastne konečná 

autobusov. Pretože máme tam veľký problém nielen 

s nelegálnymi stavbami príjazdov do dvorov. Máme tam 

problémy celkovo aj s parkovaním. A by sa tam urobili nejaké 

jasné pravidlá, keďže ide o magistrátnu ulicu. A aj tú zeleň 

nejakým spôsobom doriešiť. Už sme mali zhruba rok aj niečo 

dozadu stretnutie s metropolitným inštitútom, ale ešte som 

to nevidela v tých plánoch. Tak som chcela veľmi pekne 

poprosiť, či by sa to tam nemohlo dostať. Ešte som chcela 

potom tretiu vec poprosiť. To zadebnenie Šprinclovho majera, 

ktoré som mala prisľúbené asi tak rok a pol dozadu. Ešte to 

zatiaľ tí technickí pracovníci nevykonali. Že či by si ich 

nemohol, pán primátor, trošku posúriť. Lebo máme tam v pláne 

2.4. mať prvú brigádu. Tak aby tam zbytočne do toho priestoru 
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budovy nešiel nikto. Aj kvôli bezpečnosti. Veľmi pekne 

ďakujem. To je všetko.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Áno, vybavíme. Odpovieme.  

Pán poslanec Korček. Nech sa páči.  

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja mám jednu 

interpeláciu. 2. novembra, ešte minulého roku, sa obrátili 

obyvatelia Nového Mesta, prostredníctvom pani doktorky 

Magdalény Cibulkovej, so žiadosťou, teda s ponukou na predaj 

alebo nájom časti pozemku, ktorý užíva hlavné mesto, s tým, 

že chcú riešiť túto situáciu. Zatiaľ im nikto neodpovedal. 

Takže ja by som chcel posúriť túto žiadosť a teda požiadať 

o informácie, v akom stave je riešenie tejto ponuky. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za upozornenie. Určite sa tým budeme 

zaoberať. Ďakujem za to.  

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

200 

 

Keďže toto je taká príležitosť spýtať sa niektoré veci, 

tak mne naozaj leží na srdci otázka stavu mestských 

komunikácií v Devínskej Novej Vsi. Mestská časť už 

niekoľkokrát žiadala cestou pána starostu a ja som sa už 

viackrát informoval na možné úpravy týchto mestských 

komunikácií. Lenže momentálne už sme v situácii, že naozaj, 

tam sú havarijné stavy, doslova havarijné stavy. Ja si 

myslím, že v podstate aspoň niektoré úseky urobiť, vyspraviť. 

Či už je to pri železničnej stanici, či už je to pri 

Hornbachu, kde sa vlastne, kde križovatka z mesta, 

z Dúbravky smerom do Devínskej. To sú naozaj že katastrofálne 

stavy, kde v podstate mestská hromadná doprava trpí 

a doslova ničí svoje vozidlá, a samozrejme, aj obyvatelia 

týchto mestských častí. Naozaj, že je to už v takom stave, 

že je na čase to riešiť ako haváriu. A neviem, kde sa mám už 

ďalej s tým obrátiť. Viem, že takých situácií je už v meste 

veľa. Viem, že nie sme jediní. Ale ide jar a myslím si, že 

to bude ešte vypuklejšie vlastne po zime. Čiže naozaj, bolo 

by dobré mať nejaký akčný plán a aspoň tie najvypuklejšie 

problémy nejakým spôsobom že vyriešiť v meste. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Iba krátka odpoveď. Túto 

jar plánujeme v Devínskej Novej Vsi nejaké opravy, takže 

dostanete z úradu presne zoznam.  

Ďakujem pekne. Poďme asi ďalej. Ideme na bod číslo 12. 
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BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV V DOMOVE SENIOROV ARCHA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov 

Archa.  

Poprosím Táňu Sedlákovú, sekcia sociálnych vecí. Nech 

sa páči.  

Mgr. Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa 

sekcie sociálnych vecí:  

Dobrý deň, pán primátor. Poslankyne a poslanci, za 

sekciu sociálnych vecí predkladáme mestskému zastupiteľstvu 

na rokovanie návrh, spomínaný. Ide teda o Domov seniorov 

Archa s celkovým počtom 115 klientov, ktoré teda podľa 

právnych predpisov je povinné zabezpečovať stravu pre 

obyvateľov, a ako zamestnávateľ aj pre zamestnancov 

zariadenia. V súčasnosti má tieto priestory v prenájme 

spoločnosť City Gastro, ktorá zabezpečuje prípravu a výdaj 

stravy na základe koncesnej zmluvy z roku 2017. Platnosť 

tejto zmluvy má vypršať 2. marca 2022. Preto schválením 

predkladaného materiálu bude môcť novovysúťažený dodávateľ 

poskytovať podľa schváleného nájmu podľa nebytových 

priestorov stravu od začiatku marca A žiadame vás teda 

o prerokovanie tohto materiálu a jeho schválenie. V prípade 
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nejasností sme tu k dispozícii aj s pani riaditeľkou Oľgou 

Jarošovou na zodpovedanie prípadných otázok. 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:  

Áno, ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom nebytových priestorov v katastrálnom území 

Vinohrady s víťazom verejného obstarávania na dodávateľa 

stravy pre Domov seniorov Archa, tak ako máte v materiáli. 

Môžeme hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 7, 

prítomných: 40. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov 

Archa 

Uznesenie 1124/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových 

priestorov vo výmere 166,29 m², nachádzajúcich sa v stavbe 

so súpis. č. 7688 na Rozvodnej 25 v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 

5620/35, parc. č. 5620/36, parc. č. 5620/67, parc. č. 

5620/68, parc. č. 5620/69, parc. č. 5620/70, parc. č. 5620/71 

a parc. č. 5620/104, zapísanej na LV č. 2212, s víťazom 

verejného obstarávania na dodávateľa stravy pre Domov 

seniorov Archa, zrealizovaného v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, a to s cieľom 
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prevádzkovať kuchyňu na prípravu a výdaj stravy pre 

obyvateľov a zamestnancov 10 5.2.4. 5.2. 5.2.7. Kód uzn.: 

Domova seniorov Archa, na dobu nájmu 2 rokov odo dňa 

účinnosti koncesnej zmluvy na poskytovanie služieb, za 

nájomné vo výške 5,00 eur/m² mesačne s DPH.   

koniec poznámky) 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA ČASTI POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 

1302/500, MANŽELOM GAZDÍKOVCOM 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Bod číslo 13. Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1302/500, manželom 

Gazdíkovcom.  

Je nás dosť. Bolo nás dosť. Myslím, že môžeme 

pokračovať.  

Odovzdávam slovo našej sekcii nehnuteľností. Nech sa 

páči, pani Palušová. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností:  
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Dobrý deň. Tak ja by som k tomu materiálu povedala, že 

tak, ako bolo spomínané, jedná sa o predaj pozemku vo výmere 

70 m2 manželom Gazdíkovcom, za kúpnu cenu 200 eur/ m2, ktorá 

bola stanovená na základe sumy podľa realitných portálov, 

keďže cena podľa znaleckého posudku presahovala sumu 114 

eur, s tým, že sa jedná o pozemok, ktorý je obklopený 

pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, a tým pádom 

chcú si tento pozemok kúpiť od mesta, aby si mohli tento 

pozemok pričleniť k sebe ako celý areál a požívať ho spolu 

so svojimi nehnuteľnosťami.   

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 

predaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Ružinov 

Valérii Gazdíkovej a Marekovi Gazdíkovi, s podrobnosťami ako 

sú uvedené v materiáli.  

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 40. 

(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 časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

parc. č. 1302/500, manželom Gazdíkovcom 

Uznesenie 1125/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

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 novovytvoreného 

pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 3287/24 – 

orná pôda vo výmere 72 m², bez založeného listu vlastníctva, 

ktorý bol vytvorený GP č. 8/2021 zo dňa 24. 06. 2021 úradne 

overeným dňa 08. 07. 2021 pod č. G1-1313/2021 z pozemku 
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registra „E“ KN parc č. 1302/500 – ostatná plocha vo výmere 

93 m², zapísaného na LV č. 7868, Valérii Gazdíkovej a 

Marekovi Gazdíkovi, obaja bytom Vitanová 271, Vitanová, za 

kúpnu cenu 200,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 14 

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.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako vlastníci susedných nehnuteľností majú záujem o 

pripojenie, scelenie a udržiavanie predávaného pozemku v 

bezprostrednom susedstve s ich nehnuteľnosťami.    

koniec poznámky) 

 

BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. RAČA, PARC. Č. 429/15 A ČASŤ PARC. Č. 

429/14, DANE HAUSEROVEJ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

208 

 

Ideme ďalej. To znamená bod číslo 14. Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 429/15 a časť 

parc. č. 429/14, Dane Hauserovej.  

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

K tomuto materiálu dopĺňame, že sa jedná o predaj 

pozemkov vo výmere 14, 9 a 30 m2, pričom kúpna cena bola 

stanovená na základe cenovej mapy vo výške 309,79 eur/ m2. 

Celkove teda 7.125 eur, pričom sa jedná o pozemky, ktoré sa 

nachádzajú v oplotenej záhrade žiadateľky. V súčasnosti ich 

taktiež užíva. A príde takýmto spôsobom vlastne k užívanému 

aj skutkovému stavu a ich vzájomnému zosúladeniu.  

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 

predaj pozemkov katastrálnom území Rača do výlučného 

vlastníctva Dany Hauserovej, s podrobnosťami ako sú uvedené 

v materiáli.  
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Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. Ďakujem veľmi pekne.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za:35, proti:0, zdržalo sa:0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 40. 

Ideme na bod číslo 15. 

(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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 

429/15 a časť parc. č. 429/14, Dane Hauserovej, ulica Pri 

vinohradoch 

Uznesenie 1126/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
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schvaľuje  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov v k. ú. 

Rača, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 429/15 – ostatná 

plocha vo výmere 14 m², zapísaného na LV č. 1248, a 

novovzniknutého pozemku registra „C“ KN parc. č. 429/23 – 

ostatná plocha vo výmere 9 m², odčleneného GP č. 03/2021 zo 

dňa 13. 04. 2021, úradne overeným pod č. G1 848/2021, od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 429/14 – ostatná plocha vo 

výmere 39 m², zapísaného na LV č. 1248, vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, do výlučného 

vlastníctva Dany Hauserovej, bytom Žarnovická 7608/1, 

Bratislava, na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, za 

kúpnu cenu 309,79 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 7 

125,00 eur, s podmienkami:  

1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.                                                                          

2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu, že kupujúca ako vlastníčka susedných 

nehnuteľností má záujem o pripojenie a scelenie pozemkov v 

bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom 
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výlučnom vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v 

súčasnosti žiadateľkou oplotený a užívaný, teda skutkový 

stav bude zosúladený so stavom právnym.    

koniec poznámky) 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, SPOLOČNOSTI 

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

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 15. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného, zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti FLORABEL s. r. o., so 

sídlom v Bratislave. Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Dobrý deň. Takže predkladám mestskému zastupiteľstvu 

návrh, nájom časti pozemku v katastrálnom území Rača, 

spoločnosti FLORABEL. Ide o pozemky pod stavbou 

kvetinárstva, ktoré sa nachádza vo vlastníctve žiadateľa, 

spoločnosti FLORABEL a priľahlých pozemkov. Za kúpnu cenu, 

ktorá bola stanovená podľa rozhodnutia primátora 33/ 2015 

a to v celkovej výške 5241 € ročne za celý predmet nájmu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Tešovič. Mikrofón. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýtať, že ako som pozeral v tom 

materiáli, tak vlastne ten pozemok je verejne prístupný 

priamo z mestskej komunikácie. Že či tam nebolo zvažované, 

že by sa, že by to nebolo predmetom obchodnej súťaže. A teda 

či tam je nejaký osobitý dôvod. Lebo teda to vyzerá ako 

celkom pekný pozemok, priamo prístupný z ulice, a tým pádom 

by to mohlo byť predmetom súťaže.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím odpoveď. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Pokiaľ sa môžem k tomu vyjadriť, v podstate to záhradné 

centrum, ktoré tam bolo predtým, vlastne táto spoločnosť 

FLORABEL odkúpila v podstate tú stavbu a ide o tie priľahlé 

pozemky k stavbe. Takže z toho dôvodu vlastne. Pokiaľ teda 

viem, je to tam aj oplotené vlastne. Práve po tom 

predchádzajúcom kvetinárstve, teda respektíve po tom 
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záhradnom centre. Čiže brali sa to ako priľahlé pozemky 

k tejto stavbe, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. Nemám žiadne iné otázky, tak 

poďme na… Ja si to ešte pozerám, že aký veľký je to pozemok 

presne. Ale myslím, že ak nemáte žiadne iné otázky, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Pani Debnárová? 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ja som len chcela k tomu povedať, že to záhradkárstvo 

je na takom ako keby cípe a oni to majú naozaj celé dlhé, 

dlhé roky a funguje to, je to navštevované. Takže možno 

vymýšľať tu zase niečo nové sa mi nezdá byť nejak extra 

špeciálne výhodné.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Viete. Určite áno. Len to, že oni to majú dlhé roky 

opletené a je to mestský pozemok, tak to ešte stále asi 

neospravedlňuje to, že to neprejde normálnou verejnou 
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súťažou. Lebo tak v podstate ja si niečo oplotím a potom 

poviem o 10 rokov, že veď ja som to užíval 10 rokov, tak to 

chcem priamo ja, bez súťaže. A vlastne tam je iba taká nejaká 

ako keby maringotka a celá tá predajňa je ako keby v takom 

parčíku, ktorý by bol oplotený nezákonne a nikto by za to 

nepýtal ani spätne nejaké bezdôvodné obohatenie. A ako 

vlastne to je to, že prečo. Vôbec nepochybujem, že tam majú 

pekné kvety alebo že sú poctiví predajcovia. To vôbec nechcem 

spochybniť. Len otázka je, či toto je správna cesta.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

Ďakujem. Ja by som možno k tomu trošku do histórie. Pozemok, 

respektíve celý ten areál je, má tam dvoch správcov. Jeden 

je magistrátny, jeden je „mestskočasťný“. Tak ako je uvedené 

v materiáli, ten „mestskočasťný“ už vyriešený majú. Nakoľko 

teda to boli staré reštitúcie alebo teda ešte lepšie povedané 

konfiškáty, takže tam dlhé roky v tých pozemkoch nebol 

poriadok. A oni v čase, keď sa to budovalo, ak mali v tom, 

že pre nich je partner mestská časť. Tak nakoľko tam konečne 

prišlo k vypriadaniu nejakých tých pozemkov, tak to sa len 

nejakým tým spôsobom upratujú nejaké vlastnícke vzťahy 

z minulosti. Takže ja to chápem, tú požiadavku pána Tešoviča. 

Ale myslím, keďže je to v rámci jedného areálu, tak je trošku 

neúčelné, robiť tam mestskú verejnú súťaž. Keď polovicu 

areálu by mal ten súčasný vlastník a druhá polovica by bola 
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možno predmetom nejakého, nejakej verejnej obchodnej súťaže. 

Takže ja som teda rád, že sa to konečne upratalo a tie 

vlastnícke vzťahy tam budú upratané. A nájomca bude platiť 

za to, za čo mal, tomu, komu platiť má. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán Tešovič s faktickou. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Myslím si, že pán Pilinský to vysvetlil. Pokiaľ 

je to vec, ktorá bola riešená už s mestskou časťou, tak to 

vysvetľuje všetko. Ja k tomu nemám žiadne ďalšie 

pripomienky. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela len ozrejmiť, 

že poznám tento prípad. Sú to ľudia, ktorí, je to aj jeden 

z tých, ktorí tam dávajú do poriadku tieto vlastnícke vzťahy, 

je môj študent a veľmi dobre sa stará o to. Je to moja 

suseda, ktorá, si myslím, že to je aj istý sociálny projekt, 

pretože tam chcú robiť edukáciu školám, o zelených 

strechách, o výchove, práve environmentálnej. A myslím si, 
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že vysporiadali tie pozemky, zaplatili dlžoby. Snažia sa, 

aby ten projekt bol udržateľný dlhé roky. Takže si myslím, 

že by sme mohli podporiť tento projekt aj z tohto, teda aj 

tento predaj aj z tohto dôvodu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je to už vyjasnené.  

Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. No, práveže sa nejedná 

o predaj.  

Polačiková: Pardon, prenájom, prenájom. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Lebo tam je podľa mňa ten problém. Že keby sa jednalo 

o predaj, asi by som nemal s tým nejaký zásadný problém to 

podporiť. Ale tam, keď si pozriete, tak tá výška nájomného 

pod tými 4/5 je 12 € za meter štvorcový ročne. Ak rátame 

s tým a predávame pozemky za 200 € a viac, a platí teda taký 

ten úzus, že cena pozemku by mala byť na úrovni 10 ročného 

nájmu, tak pri cene 12 € /m2, tak je to hlboko pod tú reálnu 

cenu toho, pod reálnou hodnotou toho pozemku. Ja sa priznám, 

že si tento bod vôbec nepamätám z finančnej komisie. Či som 

teda na nej nebol alebo bol odbehnutý, to si teda naozaj 

nepamätám. Ja mám jeden jediný problém, že to je príliš 

výhodná ponuka. A mesto má z toho získať viacej peňazí. Možno 
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ak by sme tento bod stiahli a sa k nemu vrátili na ďalšom 

zastupiteľstve, to je jedna alternatíva. Prípadne teda 

zvýšiť tam tú cenu. Možno ak by sa k tomu vyjadril pán 

Bednárik alebo niekto z majetkového odboru. Že aká, ako sme 

sa o tomto rozprávali na finančnej komisii. Priznám sa, 

nepamätám si. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To je práve ten cieľ. Aby tie ceny doriešovala finančná 

komisia podľa tých kľúčov, ktoré sme vytvorili a nešachovali 

s nimi tu. Tak poprosím pána Bednárika, aby si prichystal 

odpoveď, či to bolo na finančnej komisii alebo nie.  

Nech sa páči, pani Poláčiková. 

Polačiková: Bolo to na finančnej komisii, bolo to 

prerokované. Myslím si, že pani Solmoši ohľadom tohto nájmu 

riešila aj s mestskou časťou Rača. Myslím, že to 

prerokovávali. Riešila to aj u nás na hlavnom meste. Nemyslím 

si, že v tomto prípade, ja tu nechcem riešiť súkromné veci, 

hej. Bolo to prerokované aj na mestskej rade. Nechcem tu 

riešiť, či vždy a za každú cenu máme v tomto prípade, a práve 

v tomto prípade, kedy táto rodina, táto rodina dala do 

poriadku vlastnícke vzťahy, vyplatila tam dlžoby, ilegálnu 

stavbu a tak ďalej, máme riešiť to, čo by malo. Len nasleduje 

predpokladom len pre ďalšie riešenie mestskej časti Rača.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne.  

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec Msz: 

Ja by som možno ešte poprosil o stanovisko starostu 

mestskej časti. Ja myslím, že ráno bol pripojený, neviem či 

aj teraz. Aby teda dal na správnu mieru, že či som povedal 

to správne. Či má vyriešené tie vlastnícke vzťahy aj 

s mestskou časťou. Ale možno ešte na Jána Buocika. Ja to 

chápem, že mesto má kvázi vyťažiť čo najviac. Ale ak by si 

išiel obhliadnuť túto konkrétnu lokalitu, tak je to prakticky 

taký park. Ono, je to záhradníctvo. Ono veľká časť toho 

areálu slúži na uskladnenie nejakých stromčekov, sadeníc, 

vybudovali tam nejaké jazierko na zachytávanie vody. 

V podstate to má aj takúto funkciu zadržiavania vody 

v teréne, je tam proste. To bolo v podstate taká stará 

parcela, ktorá ešte pred 20 rokmi bola spustnutá. Dali to 

tam do poriadku, išli v tom čase… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja sa chcem len spýtať. Naozaj by som privítal, 

keby sa k tomu vyjadril aj pán starosta mestskej časti. Lebo 

keď na to tak pozerám, tak to je naozaj taký parčík, mestský 
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parčík. A myslím, že máme skôr tendenciu takéto zelené plochy 

v takýchto urbanizovaných prostrediach skôr akože robiť také 

verejné priestory a verejne prístupné parčíky. Skultivovať 

to a zdá sa mi, že toto nie je úplne akože ten krok správnym 

smerom. Ale by ma naozaj v tomto zajímalo, ako s tým plánuje 

mestská časť. Lebo z pohľadu ako obyčajného občana sa mi 

zdá, že oplotiť takúto zelenú plochu a využívať ju na takýto 

obchodný účel sa mi nezdá. Ale tak. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte. Ale skúsme si to len vyjasniť sekundu. Lebo 

to znelo, pán poslanec, ako keby tam niekto oplotil nejakú 

zelenú plochu, ktorá je dnes verejný park. Ja som to tak 

nepochopil, z toho čo sa bavíme. Možno Lenka Antalová nám 

povie viac.  

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., poslanec MsZ: 

Ono to je na mestských pozemkoch. A keď si pozrieme ten 

materiál, tam je pohľad ako zhora a tak to vyzerá, že ako na 

rohu tých ulíc je zelená plocha. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, dobre. Slovo má pani Antalová. Poďme na to. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Ja len na vysvetlenie. Ono je to verejný priestor pri 

ceste, ktorý dlhé roky slúži na záhradné centrum, ktoré 

s obľubou využívajú ľudia, ktorí žijú v Rači. A myslím si, 

že táto funkcia by tam mala zostať aj do budúcnosti. Nemyslím 

si, že by sme mali rušiť záhradné centrum a budovať tam ako 

by nejaký verejný priestor. Nemyslím si, že je to úplne dobrý 

nápad. A to záhradné centrum, ktoré tam funguje celé roky, 

si myslím, že by tam malo zotrvať. Tiež prináša potrebnú 

funkciu do Rače, ktorá tam nie je. Čiže záhradníctvo je 

a bude fajn, keď tam zostane aj do budúcnosti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Poprosím o reakciu pána Bednárika, šéfa našich 

nehnuteľností. Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

 Dobrý deň. Tak ja… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, ešte pani Čahojová tam bola. Som si myslel, 

že je to koniec diskusie.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ja som chcela povedať, že pán starosta sa vyjadril 

súhlasne. Je to v materiáli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presne tak. To som chcel povedať aj ja. Ďakujem pekne. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Dobrý deň, ešte raz. Tak ja len zhrniem to, čo povedali 

už pani poslankyne a páni poslanci. Bolo to schválené na 

finančnej komisii, ktorá to jednoznačne prijala. 10 

poslancov z 10 hlasovalo za. Je to vlastne prílohou 

materiálu. A tá suma bola vlastne stanovená z rozhodnutia 

primátora 33/2015. Čiže je to spôsob ktorým my pristupujeme 

rovnako vo všetkých prípadoch. Je tam suma za ten pozemok, 

pod tou stavbou kvetinárstva a zvlášť suma za ten areál toho 

záhradného centra. Presne to nadväzuje na tú časť, ktorú už 

vysporiadala vlastne mestská časť. To znamená, že my len 

majetkovoprávne sa snažíme doriešiť celý ten areál tak, aby 

to bolo hospodárne a účelné.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii, pokiaľ nie sú 

žiadne ďalšie otázky.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Čiže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom časti pozemkov v 
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Bratislave, k. ú. Rača, máte to vypísané v materiáli, 

spoločnosti FLORABEL s. r. o. Podrobnosti a podmienky sú 

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, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 41.  

(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. Rača, 

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

Uznesenie 1127/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov 

registra „E“ KN v k. ú. Rača,                                                                                                                                                                                                                                           

- parc. č. 952/2 – vinica vo výmere 52 m²,                                                                                                                            

- parc. č. 953/2 – vinica vo výmere 57 m²,                                                                                                                      

- parc. č. 1497/47 – trvalý trávny porast vo výmere 33 m²,                                                                                     

- parc. č. 957/1 – vinica vo výmere 120 m²,                                                                                                                 

- parc. č. 958/1 – vinica vo výmere 103 m²,                                                                                                         

- parc. č. 1497/45 – trvalý trávny porast vo výmere 3 m²,                                                                                       

- parc. č. 1497/44 – trvalý trávny porast vo výmere 3 m²,                                                                                 

- parc. č. 1497/43 – trvalý trávny porast vo výmere 1 m²,                                                                                       

- parc. č. 962/1 – orná pôda vo výmere 35 m²,                                                                                                          

- parc. č. 970/1 – vinica vo výmere 1 m²,                                                                                                                       

- parc. č. 1497/1 – trvalý trávny porast vo výmere 19 m²,                                                                                         

- parc. č. 1495 – trvalý trávny porast vo výmere 1 m²,                                                                                                  

spolu vo výmere 428 m², zapísaných na LV č. 400, spoločnosti 

FLORABEL s. r. o., so sídlom Jašíková 14, Bratislava, IČO 

51406357, na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 

stavbou kvetinárstva a priľahlých pozemkov využívaných ako 

záhradné centrum, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné:  

1. 17,00 eur/m²/rok za pozemky pod stavbou kvetinárstva vo 

výmere 21 m², spolu ročne 357,00 eur,  
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2. 12,00 eur/m²/rok za pozemky využívané ako záhradné centrum 

vo výmere 407 m², spolu ročne 4 884,00 eur, spolu za celý 

predmet nájmu v sume 5 241,00 eur ročne,  

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.  

Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov uvedených v návrhu 

uznesenia spoločnosti FLORABEL s. r. o., predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na schválenie z dôvodu, že 

spoločnosť FLORABEL s. r. o., na základe kúpnej zmluvy zo 

dňa 21. 07. 2020 nadobudla vlastnícke právo k stavbe 

kvetinárstva nachádzajúceho sa na pozemkoch uvedených v 

návrhu uznesenia vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

Spoločnosť FLORABEL s. r. o., má záujem na majetkovoprávnom 

usporiadaní pozemkov pod stavbou kvetinárstva a priľahlých 

pozemkov využívaných ako záhradné centrum a z tohto dôvodu 

žiadosťou doručenou na Magistrát hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy požiadala o nájom časti pozemkov 

uvedených v návrhu uznesenia.     

koniec poznámky) 
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BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 

ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

RUŽINOV, PARC. Č. 309/10, OBČIANSKEMU 

ZDRUŽENIU NÁŠ PRIEVOZ, SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 16. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 309/10, občianskemu 

združeniu Náš Prievoz, so sídlom v Bratislave.  

Nech sa páči, poprosím úvodné slovo. Neviem, kto to má.  

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku:  

Pokiaľ môžem, k tomu sa vyjadriť, tiež predkladáme 

návrh nájmu časti pozemku v katastrálnom území Ružinov. 

Konkrétne je to v parku na Radničnom námestí. Meter 

štvorcový. Účelom je umiestnenie a užívanie knižnej búdky 

pre občianske združenie Náš Prievoz. Pričom nájomné je určené 

v alternatívach. Prvá alternatíva je určená podľa návrhu 

žiadateľa a to 1 € počas celého trvania nájmu. Druhá 

alternatíva je podľa 33/2015 a to 15 € za meter štvorcový za 

rok. Odporúčame, rovnako aj mestská komisia a mestská rada, 
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alternatívu číslo jedna, keďže sa jedná o verejnoprospešný 

účel, na ktorý sa prenajíma ten pozemok. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Poprosím reakcie.  

Pán Strapák, máte slovo.  

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať takú 

jednu otázku, ktorá mi napadla. Je to teda verejnoprospešný 

úmysel tohto občianskeho združenia. Či musíme to takto robiť, 

im to prenajímať a schvaľovať to na zastupiteľstve. Či sa to 

nedá urobiť tak, že by dostali nejaký súhlas. Ja teraz úplne 

tápem, by som povedal, je to mimo mňa. Aby sme ich 

nezaťažovali takouto administratívou. Naozaj to trvá celkom 

dlho. Že či teda sa to nedá nejak inak urobiť. A teda chcel 

by som poprosiť kolegov, nech teda odsúhlasíme tú alternatívu 

číslo 1. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 
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Áno. To čo kolega Strapák hovoril je na mieste. Hľadať 

nejaké spôsoby. Už minimálne, keby sa to robilo výpožičkou 

a nie nájmom za 1 € ročne, tak minimálne by sme im vlastne 

za 1 € zaťažíme, že to bude niekto musieť pozerať, či bol 

zaplatený ten nájom, vypísať upomienku ak nebude zaplatený, 

riešiť to, zaúčtovávať to. V podstate buď to spraviť nejakou 

výpožičkou, čo by teda tiež muselo ísť do zastupiteľstva. 

Alebo naozaj nejakým neformálnym súhlasom. To je tiež otázka.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja len k tomu poviem, že už sa zaoberáme ako niektoré 

veci zautomatizovať alebo zjednodušiť. Hlasujeme tu 

o centimetroch štvorcových niekde, hej? S tým absolútne 

súhlasím.  

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. V podstate to isté. Ja som to 

hovoril už na mestskej rade. Som za to. Je to pekný projekt. 

Schváľme ten nájom za to 1 symbolické euro. Ale podľa mňa 

nemusí prísť ani k podpísaniu tej zmluvy, lebo takáto knižná 

búdka je v podstate mobiliár a to znamená, že stačí tam 

súhlas majiteľa pozemku na jeho osadenie. Ak ten súhlas mesto 

im dá, písomný, tak nemusia ani stavebné povolenie pýtať, 

ani nič zo stavebného úradu. Proste môžu si tam tú búdku 

osadiť. Takže aby sme to nekomplikovali. Môj návrh, schváľme 

im ten nájom za to jedno euro. Ale ak im mesto vydá súhlas, 
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nemusí tá zmluva byť ani podpísaná. Proste si to tam môžu 

osadiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Dvakrát podpisujem to, čo 

povedal pán Martin Chren. Lebo aj v tomto konkrétnom prípade 

ja, ten od ľudí z toho občianskeho združenia, viem, že to  

schvaľovanie na meste trvalo. Ja neviem… Oni sa sami 

vyjadrili, že skoro pol roka. Takže samozrejme, ak sa nájde 

nejaký jednoduchší spôsob, ktorý nezaťaží magistrát, lebo 

samozrejme, je okolo toho kopec agendy a súčasne to bude 

rýchlejšie, tak sa teda za toto dvakrát prihováram. 

Samozrejme, poďme v tej lacnejšej variante. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela doplniť, teda požiadať o podporu tomuto 

projektu prenájmu. Ak by sa dalo, úplne jednoducho. A ak sa 

dá zadarmo a dlhodobo. Pretože takéto komunitné veci treba 

podporovať. Všetkými desiatimi by som chcela poprosiť 

o podporu. Takže ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavný architekt mesta:  

Ja len z minulosti si spomínam, že takéto detaily, 

poviem, verejného priestoru boli schvaľované ako zaujatie 

verejného priestoru. A išlo to relatívne rýchlo. Čiže 

nezaoberalo sa tým oddelenie nehnuteľností, ale riešili to 

na doprave. 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: 

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú. Ružinov, na umiestnenie a užívanie 

knižnej búdky na Radničnom námestí, občianskemu združeniu 

Náš Prievoz. O alternatíve 1, čiže 1 € za celý predmet nájmu.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za:36, proti:0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, prítomných: 

41.  

(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. 309/10, občianskemu združeniu NÁŠ PRIEVOZ 

so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1128/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 24.02.2022 

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, parc. č. 309/10 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 1 m², zapísaného na LV č. 1201, 

na umiestnenie a užívanie knižnej búdky na Radničnom námestí, 
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občianskemu združeniu NÁŠ PRIEVOZ, Konopná 4 v Bratislave, 

IČO 51290979, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 euro/rok za 

celý predmet nájmu,  

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 

zmluva nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o 

umiestnenie a užívanie knižnej búdky na časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 309/10 vo výmere 1 m², k. ú. Ružinov, 

na Radničnom námestí, občianskemu združeniu NÁŠ PRIEVOZ a na 

ohlásenie drobnej stavby občianske združenie potrebuje 

preukázať k dotknutému pozemku 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) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Táňa, poprosím ťa na chvíľu… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem. 

 

BOD 17 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 264/2019 ZO DŇA 26. 09. 2019, KTORÝM 

SCHVÁLILO AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

NÁJOM ČASTI POZEMKU REGISTRA „C“ V K. Ú. 

KARLOVA VES, PARC. Č. 2570/2, MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-KARLOVA VES, ZA ÚČELOM VYBUDOVANIA 

A UŽÍVANIA VEREJNÉHO SPEVNENÉHO CHODNÍKA 

„SPOJOVACÍ CHODNÍK MOKROHÁJSKA – OC GALÉRIA 

LAMAČ“ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 17: Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 

264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v 

katastrálnom území Karlova Ves, parcelné číslo 2570/2, 

mestskej časti Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania 

verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska 

– OC Galéria Lamač“. 
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Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Takže v tomto prípade vlastne na základe žiadosti 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sme pripravili tento 

návrh na rozšírenie predmetu nájmu, ktorý v zmysle zmluvy 

o nájme pozemku, ktorú teda podpísalo hlavné mesto 

s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves… Predmet nájmu tam 

bol definovaný – ide o pozemok vo výmere 690 metrov 

štvorcových. A vlastne prenajíma sa na účel vybudovania 

spevneného pešieho chodníka. A v súvislosti s vyhotovením 

projektu ešte teda nastáva, respektíve vznikla potreba ešte 

teda rozšíriť tento predmet nájmu o ďalších 50 metrov 

štvorcových. Takže z tohto dôvodu vlastne predkladáme návrh 

na rozšírenie predmetu nájmu z predmetu toho pôvodného 

uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 264/2019 zo 

dňa 26. 09 2019 tak, ako je uvedené v materiáli. 
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Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 

6, prítomných: 41.  

(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. 264/2019 zo dňa 26. 

09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

s cieľom vybudovať a užívať verejný spevnený chodník 

„Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač“ 

Uznesenie 1129/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019 takto: 

pôvodné znenie textu: 

„nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 2570/2, bez založeného listu vlastníctva, 

ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 22412/1 – ostatné plochy vo výmere 690 

m², zapísaného na LV č. 4971, mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves so sídlom na Námestí sv. Františka 8 v 

Bratislave, IČO 00603520, s cieľom vybudovať verejný 

spevnený peší chodník od vstupnej bránky do záhrad v správe 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po spevnený chodník 

vedúci k OD Tesco Lamač, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 

Eur za celý predmet nájmu počas celej doby nájmu“, 

sa nahrádza nasledovným znením textu: 

„nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 2570/2, bez založeného listu vlastníctva, 

ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 22412/1 – ostatné plochy vo výmere 690 

m² a časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 2572/2, bez založeného listu vlastníctva, 

ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 22412/1 – ostatné plochy vo výmere 50 
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m², spolu vo výmere 740 m², zapísaných na LV č. 4971, 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom na Námestí 

sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, s cieľom 

vybudovať verejný spevnený peší chodník od vstupnej bránky 

do záhrad v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po 

spevnený chodník vedúci k OD Tesco Lamač, na dobu neurčitú, 

za nájomné 1,00 euro za celý predmet nájmu počas celej doby 

nájmu“, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 08 83 0625 19 01 k zmluve o nájmu pozemku č. 08 

83 0625 19 00 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok k 

nájomnej zmluve nebude v tejto lehote nájomcom podpísaný, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 

09. 2019, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra 

„C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, pre mestskú časť 

Bratislava-Karlova Ves, predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca požiadal o 

rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 

0625 19 00 zo dňa 04. 11. 2019 o časť pozemku registra „C“ 

parc. č. 2572/2 v k. ú. Karlova Ves, vo výmere 50 m², formou 

uzatvorenia dodatku č. 08 83 0625 19 01 k nájomnej zmluve, 

ako aj z dôvodu, že stavebník k stavebnému konaniu na stavbu 

realizovanú na predmete nájmu potrebuje preukázať k 
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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) 

 

BOD 18 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL VYKONANÝCH ÚTVAROM 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 18: Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Pán Miškanin, máte slovo. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Ďakujem za slovo. My vám predkladáme dve správy 

z kontrol, ktoré sme vykonali v predchádzajúcom období. 

Prvá kontrola – kontrola plnenia dohody o urovnaní 

všetkých a vzájomných nárokov, práv a pohľadávok súvisiacich 

s investičným projektom Riverside Bratislava – to je tá 

dohoda o urovnaní ohľadom PKO. 

A druhú kontrolu sme vykonali – kontrolu dotácií 

poskytnutých z Fondu na podporu telesnej kultúry 
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a grantového programu číslo 4. Kontrolované obdobie: roky 

2016 – 2020. 

V krátkosti by som k jednotlivým kontrolám povedal asi 

toľko: Čo sa týka kontroly dodržiavania dohody o urovnaní, 

v krátkosti dohody o PKO – tam naša správa je rozdelená do 

takých troch častí. To znamená, jedna časť je venovaná 

samostatnej dohode, ktorá bola schvaľovaná v zastupiteľstve 

10. 12. 2015. A sú popísané aj kroky, ktoré boli pred touto 

dohodou a následné kroky, ktoré boli vykonané po tejto 

dohode. Tu v podstate chcem len deklarovať, že nám vyšlo, že 

schvaľovanie dohody v mestskom zastupiteľstve dňa 

10. 12. 2015 bolo jednoznačne predčasné. Dané schvaľovanie 

bolo vhodné odložiť na ďalšie zastupiteľstvo. 

Dôvod vysvetlím: V čase, keď už mestské zastupiteľstvo 

rozhodovalo a schvaľovalo túto dohodu, tak v danom čase už 

bolo na svete rozhodnutie Najvyššieho súdu ohľadne dovolania 

hlavného mesta voči rozsudku Krajského súdu Bratislava. 

Konkrétne 27. 10. 2015 Najvyšší súd rozhodol vo veci nášho 

dovolania tak, že zrušil vec a vrátil na ďalšie konanie. 

9. 11. dané rozhodnutie bolo poslané z Najvyššieho súdu na 

Okresný súd Bratislava 1 a bolo doručené na Okresný súd 

Bratislava 1 rozhodnutie 10. 11. 2015. Samozrejme, keď sa 

aj… otázky sú vlastne, či vedelo mesto 10. 12. o tom, že 

Najvyšší súd rozhodol, tak my sme to preverovali. V spise sa 

taká informácia nenachádzala. Išli sme aj nahliadnuť do spisu 

na okresný súd a zistili sme, že nikto z mesta ani právny 

zástupca v tomto období nenahliadol do spisu, čiže reálne 

mesto túto informáciu nemalo. A prakticky o tom, že 

27. 10. 2015 Najvyšší súd rozhodol tak, ako rozhodol, sa 

dozvedel právny zástupca až 7. januára 2016. A podľa jeho 
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vyjadrenia hneď informoval mesto. To znamená, v hlbokej – 

poviem to – nevedomosti poslanci schválili dohodu 

o urovnaní, z ktorej vyplývali záväzky jednak pre mesto 

a jednak záväzky pre investora. Tieto záväzky sú popísané 

a boli aj zároveň v tejto zmluve kryté blankozmenkami, 

konkrétne štyrmi blankozmenkami. Blankozmenka číslo 2 – aj 

keď tie sumy neboli vypísané, ale tam sa počíta so zmluvnou 

pokutou, čiže tam bola hodnota 100 000 eur – to sa týkalo 

blankozmenky ohľadne opravy Promenády. Táto oprava Promenády 

bola vykonaná 7. 10. 2016. Blankozmenka bola vrátená, ale až 

po 864 dňoch, čo je značné omeškanie. Blankozmenka číslo 3, 

ktorá sa týkala vybudovania novej Promenády – tam je suma 

4,3 milióna. Blankozmenka číslo 4 – vybudovanie Mediatéky 

cca zmluvná pokuta vo výške milión eur a blankozmenka číslo 5 

zmluvná pokuta vo výške 5 000 eur. My sme konkrétne všetky 

informácie, ktoré sa nám podarilo – či jedna zo spisu, jednak 

aj od kompetentných útvarov na magistráte – zosumarizovali 

do správy. A zo správy jednoducho vyplýva, že mesto musí 

venovať väčšiu pozornosť tejto dohode. Musia pravidelne 

monitorovať a komunikovať s investorom a žiadať od neho taký 

odpočet plnenia úloh. Sú ešte niektoré úlohy, ktoré v zmysle 

aj zmluvy aj v zmysle listu aj komunikácie, ktorá prišla od 

spoločnosti (poznámka: nezrozumiteľný názov), ktoré musí 

mesto jednoducho splniť. To znamená, musí povedať, kde majú 

byť tie terakotové skulptúry umiestnené a podobné veci. Čiže 

mesto musí byť aktívnejšie, to znamená, malo by nejak určiť 

nejakého gestora zmluvy, ktorý by mal aktívne komunikovať 

s touto spoločnosťou a následne robiť nejaké odpočty 

splnenia jednotlivých týchto míľnikov. Lebo v podstate daná 

dohoda počíta s takzvanou subjektívnou lehotou, to je tri 

roky od vydania posledného stavebného povolenia. Ďalej je 
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tam objektívna hodnota, to je šesť rokov od vydania 

posledného búracieho povolenia. Čiže je to dosť také zvláštne 

a všetko sa odvíja od rozhodného dňa. Tento rozhodný deň sa 

nám nepodarilo presne určiť – a myslím si, že magistrát už 

na tom pracuje, aby sa presne určil rozhodný deň, lebo od 

tohto dátumu sa všetky lehoty počítajú. To znamená, kedy by 

mala byť dokončená alebo vybudovaná Promenáda, vybudovaná 

Mediatéka a vybudované Planetárium. Podľa zmluvy vychádza, 

že tieto Planetárium a Mediatéka by mala byť prevádzkovaná 

po obdobie – ak si dobre pamätám – tridsiatich rokov. To je 

ku kontrole PKO. 

Druhá kontrola – poskytovanie dotácií – tu je potrebné 

možno iba zdôrazniť, že sme odkontrolovali roky 2016 až 2020. 

Z Fondu na podporu telesnej kultúry bolo poskytnutých 

424 220 eur, podporených 7 projektov, a v roku 2020 

z podprogramu 4 bolo pôvodne vybraných 17 projektov 

v hodnote 850 000, ale na konci dňa sa zrealizovalo 

15 projektov v celkovej sume 701 780 eur. My sme kompletne 

každé jedno vyúčtovanie odkontrolovali. Priebežne sme si 

písali nejaké nedostatky. Odporúčame gestorskému útvaru, aby 

niektoré vyúčtovania opätovnou administratívnou finančnou 

kontrolou znovu dopreveroval, vyžiadal chýbajúce doklady. 

Prípadne aj upravil niektoré ustanovenia, ktoré nám 

vyplynuli ako možno nedostatočné. Ale čo je dôležité - čo 

nám z tejto kontroly vyplynulo - že vychádzajú nám také buď 

nezrovnalosti, alebo vidíme možné rezervy, ktoré by zmenou 

štatútu sa dali docieliť a na konci dňa by sa dalo podporiť 

viacej projektov. 

Ja si dovoľujem zdieľať tabuľku, ktorá je v prílohe 

číslo 1 správy, čiže úplne na poslednej strane. A tak ako 
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príklad uvediem riadok číslo 1. To znamená, aby ste vedeli, 

že čo sme tu vyčíslili: Mestská časť Nové mesto podala 

žiadosť o dotáciu vo výške 150 000, kde chcela realizovať 

projekt v hodnote 234 000. Čiže reálne ako keby 64 percent 

malo byť vykrytých z dotácií. Komisia rozhodla o pridelení 

dotácií vo výške 90 000 zo zmluvne deklarovanej hodnoty 

projektu 234 000. Čiže reálne cca 38 percent z tohto 

projektu. Vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá mestom, 

bola plne minutá, čiže 90 000, ale hodnota projektu vo 

vyúčtovaní je len 134 000. To znamená, o 99 000 sa znížila 

hodnota projektu, ale výška dotácie mesta bola stále na 

hodnote 90 percent. To znamená 60 – až 70 percent z tejto 

hodnoty zaplatilo mesto a my sa domnievame, že ak mesto 

deklaruje, že zaplatí 90 000, to znamená 38 percent zo 

zmluvne deklarovanej hodnoty projektu, tak ak sa zníži 

hodnota projektu o 100 000, tak aj výška našej dotácie by sa 

mala znížiť – dohodnutých 38 percent z tejto sumy, to znamená 

na 51 000, a tým pádom by mesto ušetrilo 38 000. My sme to 

napočítali – takto by sme ušetrili 291 000. Z peňažného fondu 

by sa ušetrilo 152 000, čiže reálne by sme ušetrili 444 000, 

ktoré by sme mohli použiť ďalej do obehu a dať na podporu 

iných projektov. 

A ešte chcem upozorniť na jednu úplne že absurditu – ak 

si pozrieme riadok 10: Slovenská kanoistika, ktorá 

deklarovala projekt v hodnote 95 500. Z ceny 95 500 dotáciu 

100 percent. My sme ju – alebo komisia odsúhlasila 51 000 

z 95 000 hodnoty projektu, ale výsledok: Hodnota projektu vo 

vyúčtovaní 53 000 a my sme im dali 51 000. Čiže koľko – 

v podstate… necelých 3 000 dala v podstate tá kanoistika do 

toho celého projektu. Čiže mesto ako keby celý projekt 

zaplatilo. A to sa mi zdá nie veľmi spravodlivé, lebo aj 
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v štatúte je napísané, že spoluúčasť musí byť vo výške 

minimálne desiatich percent. Preto my aj navrhujeme a som aj 

komunikoval s členmi komisie, že by bolo dobré možno upraviť 

štatút a zafixovať tie dotácie jednak výškou, ale aj 

percentuálnou výškou smerom k hodnote projektu. Samozrejme, 

ak by hodnota projektu bola navýšená, tak strop by bola tá 

deklarovaná suma. 

Takže to sú nejaké také naše odporúčania z tejto 

kontroly. Samozrejme, poukazujeme aj na niektoré ešte 

nedoriešené veci, ktoré by bolo dobré doriešiť. A myslím si, 

že to asi nebude problém. A to je to, že riešime, že mesto 

dá dotáciu a očakávame, že bude nejaká publicita projektu. 

Ale nikde nie je zadefinované, čo to znamená – aká publicita 

projektu. Keď dám 3 000, má byť publicita aká? Na stránke 

mestskej časti alebo toho žiadateľa? Alebo keď dám 100 000 

má byť iná publicita? 

Taktiež sa bavíme o tom, že cieľom je, aby tie projekty 

alebo výsledok toho projektu – napríklad rekonštruovaný 

školský dvor alebo telocvičňa – boli prístupné verejnosti. 

Ale nikde nie je zadefinované: prístup verejnosti bezplatne, 

za symbolickú sumu, prístup verejnosti koľko? Päť rokov po 

ukončení projektu alebo dva roky. Čiže takého nejaké 

nezrovnalosti alebo detaily je nutné dopracovať tak, aby tie 

verejné finančné prostriedky, ktoré sa dávajú na takéto – 

myslím si, že veľmi dobré ciele – boli na konci dňa minuté 

transparentne, ale hlavne aby bol dodržaný a možno aj 

dosiahnutý ten cieľ, ktorý sa chcel tým dosiahnuť. To 

znamená, aby tá verejnosť mala prístup k tým športoviskám. 

To je všetko. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ďakujeme veľmi pekne. Táni, ja iba predtým, ako ti dám 

slovo, iba na sekundu, ja chcem iba povedať, že… Ja sa chcem 

poďakovať pánovi kontrolórovi za tieto dve kontroly, lebo to 

sú presne dve kontroly, ktoré akože posúvajú to mesto ďalej. 

Toto je veľmi dôležité. Že proste vychytal veci, ktoré keď 

sa dajú dokopy tie dáta, tú kontrolu, tak nieže len 

kontroluje mesto procesy, ale tie procesy radikálne ako keby 

v niektorých momentoch zlepšuje a posúva. Takže ja som veľmi 

rád. Ďakujem pekne. A potom sa vyjadrím aj k tomu PKO. 

Táňa, prepáč, choď. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak nech sa páči, s faktickou pani námestníčka 

Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Už ma predbehol aj pán primátor. 

Ja som tiež chcela pánovi kontrolórovi touto cestou veľmi 

pekne poďakovať za tú kontrolu, hlavne teda čo sa týka tej 

grantovej schémy športovej. Ja som námestníčkou od septembra 
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2020 a práve – ako spomínal aj pán kontrolór – tak my už sme 

spolu aj spolu s komisiou aj s ním toto už rokovali. 

Prechádzali sme si všetky zistenia a už sme aj urobili 

nápravy. Dokonca už dochádza aj k zmene štatútu. Takže veľmi 

pekne mu ďakujeme a do budúcna už tam prišlo k nápravám. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť 

k prvej časti – správe Kontrola PKO. Veľmi pekne ďakujem, 

pán kontrolór, že ste to celé takto spracovali. Je to vec, 

ktorú sme dosť dlho opomínali a ktorej sme sa asi mali 

venovať aj ako zastupiteľstvo. Keďže som bola 

v prechádzajúcom zastupiteľstve, tak poopravím – dovolím si 

poopraviť pána kontrolóra. Poslanci nehlasovali v hlbokej 

nevedomosti, ale mnohí poslanci hlasovali s tým, že sa 

nechali uviesť akoby do nevedomosti. Lebo na toto riziko 

viacerí poslanci verejne upozorňovali, že je už rozhodnutie 

– sme ho síce nemali k dispozícii – Najvyššieho súdu, ale 

avizovalo sa, že by toto, táto dohoda sa mala odložiť a malo 

by sa na to počkať. Zjavne z mesta nebola žiadna iniciatíva, 

aby sa nahliadlo do toho spisu a aby sme túto informáciu 

mali plne k dispozícii. Dohoda o urovnaní prišla na stôl 

v deň rokovania mestského zastupiteľstva a boli poslanci, 

ktorí sa nechali uchlácholiť rôznymi „zahmlievacími 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

245 

 

taktikami“ - v úvodzovkách to tak nazvem – ale rozhodne to 

nebola hlboká nevedomosť. Všetci sme vedeli, že toto je 

riskantné hlasovanie a, bohužiaľ, získali navrch tí, ktorí 

teda takto umožnili veľmi expresné zbúranie PKO. 

Preto by som veľmi pekne poprosila súčasné vedenie 

hlavného mesta: toto nie je jediná škvrna minulého 

zastupiteľstva. Za takýto temný deň alebo temné hlasovanie 

ešte považujem hlasovanie o zákaze hazardu, ktoré nám 

predĺžilo existenciu niekoľkých veľmi problematických 

prevádzok, že sa im predĺžili licencie na ďalšie roky na 

území mesta. 

Toto ma naozaj, naozaj veľmi mrzí. Sú niektorí, ktorí 

si to pamätáme, sme aj v tomto zastupiteľstve, tak dúfam, že 

nič také sa nám v tomto volebnom období neprihodí – takéto 

hanebné. 

Ja by som veľmi pekne poprosila vedenie hlavného mesta, 

aby dôsledne sledovalo túto zmluvu. V mojich naivných 

predstavách obyčajného človeka, ktorý nemá právne vzdelanie, 

ale ja by som bola najradšej, keby sme si dokázali očistiť 

svoje meno – a aspoň formálne túto dohodu o urovnaní zrušiť 

nejakým uznesením mestského zastupiteľstva, aj keď by sme už 

PKO nevrátili do života, aj keď by sme z toho už 

pravdepodobne nič nevedeli vyťažiť. Viem, že sú tam nejaké 

súdne spory ohľadom tých budúcich pripravovaných 

developerských projektov na nábreží. Viem, že tam mesto má 

stále záujem alebo má potrebu hájiť svoje záujmy – je tam 

cyklotrasa na nábreží, s ktorou sú problémy, lebo koliduje 

s promenádou pre peších a tak ďalej, a tak ďalej. Máme tam 
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úzke komunikácie cestné, ktoré sa nedajú rozšíriť. Ide tadiaľ 

električka, intenzívna automobilová doprava. 

Čiže toto všetko by som veľmi pekne poprosila, aby sme 

všetci vzali do úvahy a pokiaľ mesto má tam ešte nejakú šancu 

niečo vybojovať, tak aby sme si svoje záujmy hájili veľmi 

pozorne. Pán kontrolór, veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Pán kontrolór, ja len chcem poprosiť o jednu vec – budem 

pokračovať v tom, čo hovorila pani Čahojová. Nebudem to 

opakovať. 

Ja som vás upozornila aj na jednu vec – táto zmluva by 

sa mala – alebo teda celé toto hlasovanie aj zmluva – by sa 

mala vyhodnotiť aj z hľadiska zákona. To znamená 

efektívneho, hospodárneho nakladania s majetkom obce. Ja som 

vás aj upozornila, že minimálne pri tejto kontrole treba 

zobrať do úvahy aj ceny, za ktoré boli predané objekty. 

Myslím, že to bolo po 50 centov, čiže spolu jedno euro. A ja 

som vám vravela, že my tam máme ale na hlavnom meste aj 

takzvanú – alebo nie takzvanú – poistnú zmluvu, ktorá jasne 

hovorila o poistení budov PKO, čo bolo v jasnom rozpore, že 

za akú cenu sme to mali poistené, na akú hodnotu sme to mali 

poistené, aká hodnota bola vlastne týchto budov a ako bola 

vlastne vyhodnotená na konci tejto zmluvy. Čiže ja vás chcem 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

247 

 

poprosiť, neviem, či do akej miery sa to dá ešte urobiť ako 

keby spätne alebo ak potrebujete, tak to môžeme prijať 

nejakým nový uznesením. Ale minimálne by som vás chcela 

poprosiť, aby ste práve toto celé hlasovanie, aj tú prípravu 

na toto hlasovanie, prešli práve z tohto uhla pohľadu zákona 

o efektívnom, hospodárnom nakladaní s majetkom obce. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja poprosím potom pána kontrolóra, aby na záver 

reagoval. 

Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Jenčíkovi. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem venovať tej druhej 

časti kontroly. Chcel by som vás poprosiť o predĺženie času, 

keď náhodou bude treba. Ja… málinko budete mať pocit, že vás 

zdržujem niečím, čo s tým nesúvisí, ale musím sa trošku 

posťažovať najskôr, aby ste chápali, o čo mi ide. 

V Rusovciach máme také občianske združenie – Rusovčan, 

ktoré podalo žiadosť na pumptrack od Filipa Polca. Minulý 

rok, 10. 11. 2021, zaevidovaná žiadosť pod číslom 58. Podali 

sme žiadosť vzhľadom na to, že v tesnej blízkosti – 

v minulosti sme kreslili tiež skatepark, ktorý už chvalabohu 

sa začal realizovať, čiže ide o komplexné športovisko pre 

deti a mládež u nás v Rusovciach. A teda uchádzali sme sa 

o nejakú dotáciu z mesta opakovane, lebo o skatepark 

požiadala mestská časť. Projekty sme odovzdali mestskej 
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časti vtedy, čiže mestská časť žiadala o dotáciu na skatepark 

a keďže minulý rok nepožiadala mestská časť o žiaden projekt 

alebo o dotáciu na žiaden projekt, tak sme podali my, ako 

občianske združenie, a teda chceli sme pokračovať v týchto 

projektoch. A došla nám odpoveď až po novom roku – 21. 1. – 

myslím, to bolo – 22, že naša žiadosť bola vyradená vzhľadom 

na to, že sme podali žiadosť do minuloročnej výzvy. Nerozumel 

som celkom tomu. Najprv som bol v panike, že jak sme mohli 

urobiť chybu a volal som predsedovi…, jak sa to mohlo stať 

a tak… No a potom pán Špaček sa vyjadril, mejlom nám písal, 

že stalo sa to, že kolega náhodou v tom čase otvoril ten 

minulý rok a naša žiadosť padla do starého roku. Dobre, 

technická chyba, nič sa nedeje. Tak mohli by sme pokračovať 

a teda mohli by zaradiť… Nie, zaradiť sa to nedá. A opakovane 

hovorím: Dobre, iné projekty dostali možnosť sa odvolať, 

doplniť projekty, čokoľvek… My sme tú možnosť nedostali. 

Dozvedeli sme sa to až v momente, lebo my sme mali 

potvrdenie, že máme žiadosť zaevidovanú pod číslom 58. Čiže 

všetko je v poriadku. A zrazu nám niekto oznámi, že proste 

to nefunguje, tak hovorím, prečo sme nedostali tú možnosť sa 

k tomu vyjadriť alebo prerobiť, opraviť. No žiaľ, náhodou 

táto odpoveď nám došla do spamu, čiže ani my sme nevedeli. 

No a teraz sa dozvedám z kontroly, že vlastne existujú 

možnosti, ako sa to dá, lebo napríklad dve základné školy – 

božechráň že by som im chcel teraz niečo uprieť, zobrať – 

ale proste ten proces sa dá ohýbať a dve základné školy mali 

starú žiadosť, ktoré proste boli v nejakom čase vyradené 

alebo jak to tam bolo – ale bez zaradenia do zoznamu, bez 

vyhodnocovania bola im automaticky pridelená dotácia – 

obidvom školám, čo mi príde veľmi nespravodlivé. My sme ani 

šancu nedostali, aby vôbec komisia sa mohla baviť o našom 
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projekte. Veľmi ma to mrzí, že takýto prístup je. Nerozumiem, 

či je to mojou osobou, či proste Jenčík je triedny nepriateľ 

alebo ako to je, lebo častokrát sa s tým stretávam. Ale chcel 

by som upozorniť, že aj naše rusovské deti sú bratislavské 

deti a zaslúžia si tú podporu. Myslím, robíme maximum preto, 

aby tie naše deti mohli športovať. Robíme všetko preto, 

plávanie im vybavujeme, podobné aktivity. A toto nie je 

celkom správna cesta. A teda chcel by som sa chytiť tých 

návrhov pána kontrolóra a plne ich podporujem. V prípade, že 

by sa podarilo… (signalizácia časového limitu) 

Skončil som, či len to je medzičas… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Nie, ešte iba štyri minúty. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Aha, super, ďakujem. Čiže v prípade, že by sa podarilo 

otvoriť ten štatút komisie a zapracovali by sa tam 

percentuálne podiely, čo je z môjho pohľadu veľmi logické, 

napríklad percentuálne podiely žiadateľov, a striktne by sa 

dodržiavalo čerpanie, vychádzajú tam zaujímavé čísla pri 

úsporách v týchto projektoch, čo znamená v konečnom 

dôsledku, že oveľa viac projektov by sa dalo podporiť 

v budúcnosti. A tým pádom ja by som chcel apelovať na vás, 

pán primátor aj na pána riaditeľa, aby ste dali šancu, druhú 

šancu, ak by vzniklo nejaké druhé kolo z týchto ušetrených 

prostriedkov. Aj naše občianske združenie Rusovčan, aby sa 

mohlo opakovane zapojiť vzhľadom na to, že nie našou chybou 
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– bola to dvakrát technická chyba zo strany magistrátu – 

takým spôsobom sme boli vyradení. Čiže naši Rusovčania 

v podstate nedostanú tento rok podporu len kvôli tomu, že 

úradník sa rozhodol, že nás nezaradí. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Iba rýchla reakcia na ten skatepark. To 

bola jedna z najväčších alokácií pre mestskú časť 

60 000 eur, tá sa stavia, pokiaľ som to pochopil. A ja viem 

o tomto probléme a viem, že sme ho zavinili na magistráte, 

aspoň tak mi to bolo vysvetlené. Mám tu kolegyne aj kolegov, 

ktorí sa vyjadria. A určite, keď to bola naša chyba, tak 

budeme hľadať spôsoby, ako to opraviť – to s tým rátajte 

a určite to nie je vašou osobou ani ničím iným. Je to proste 

to, že keď nastala chyba, musíme ju opraviť. 

Ale ak dovolíte, nechám asi dobehnúť celú diskusiu alebo 

respektíve takto: V tomto prípade by som poprosil, aby sme 

sa do diskusie – a možno pôjde iným smerom a budú chcieť 

diskutovať iné veci… Ale čo sa týka Rusoviec a tohto 

problému, že buď si to prediskutujme teraz, alebo ja na to 

dohliadnem a to zistím, ako to je. Mám tu kolegyňu aj kolegu, 

ktorí môžu podať vysvetlenie. Poprosím možno o rýchle 

vysvetlenie, aby aj ostatní počuli. 

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu 

a mládeže: 
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Ďakujem pekne, ak môžem ja, pán primátor. 

Základ diskusie je v tom, že databáza bola otvorená 

v čase pre 21. rok, kde sa upravovali a robili kolegovia 

úpravy. A v tomto istom čase si vlastne občianske združenie 

do 21. roku podávalo žiadosť – nie do 22.-hého. Čiže áno, 

a súhlasím s tým, že poďme si to vydiskutovať a nájsť 

systémové opatrenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

No, tam bola ešte otázka, či to vieme – pán Špaček nám 

možno povie – či to vieme vydiskutovať v tomto prípade. 

Pretože oni ju dali omylom do nejakého roku, ktorý bol 

otvorený kvôli tomu, že sa tam robila nejaká úprava, ako som 

pochopil… Pán Špaček, poviete nám k tomu? 

Jozef Špaček, oddelenie školstva, športu a mládeže: 

Dobrý deň. Ja sa ospravedlňujem za maličkú chybu, ktorá 

nám sa tam stala – a to je to, že mejl tej potvrdzovacej 

žiadosti nám prišiel do spamu. Pravda je taká, ja som aj 

pána Jenčíka informoval, aj pána Lošonského z občianskeho 

združenia, že napriek tomu, že by sme chceli – tak tú zmenu 

sme nemohli urobiť požadovanú, pretože nevieme projekt, 

ktorý si podal prihlášku do roku 21 – cez ten systém, ktorý 

využívame dnes na prijímanie žiadostí a hodnotenie projektov 

– tak nevieme ho proste preklopiť do hodnotenia pre členov 

komisie. Čiže by sme nesplnili ustanovenia štatútu a by sme 

v zmysle štatútu nevedeli hodnotiť tento projekt v roku 22. 

Projekt z roku 21 nevieme ohodnotiť v elektronickom systéme 
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tak, aby sme ho následne vedeli vyhodnotiť. Takže toto sa 

stalo. Na našej strane nie je chyba, že technickou chybou sa 

stalo, že sa zmenil projekt, ktorý občianske združenie 

správne podávalo, takže to nie. Občianske združenie 

nesprávne sa zaregistrovalo do nesprávneho roku a my sme 

nezachytili ten potvrdzujúci e-mail, ktorý prichádza z toho 

systému aj grantov o prijatí žiadosti číslo 58, že prišiel 

z iného roku. A neupozornili sme ich na to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobre, nemusíme to tu ako pred všetkými riešiť. Ja viem 

o tomto probléme, budeme ho riešiť. Poprosím aj Zdenku 

Zaťovičovú, Emu Tesarčíkovú, nech sa na to pozrú. Už sa to 

rieši tu dlhšie, nie je to novinka. A skúsime nájsť nejaké 

riešenie. Ďakujem pekne. 

 Poďme s faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som na Rada len toľko, čo spomenul, že 

aj vďaka tým úsporám alebo tej zníženej celkovej sume na 

alokovanie týchto projektov – tam prakticky ostávajú nejaké 

financie, ale tie nie sú vyčerpané. Tak – pokiaľ si dobre 

pamätám – možno ma Zdenka opraví, tak práve na ostatnej 

komisii – teda na jednej z ostatných komisií – sme sa 

rozhodli, aby bol aj urobený nejaký dotazník, respektíve 

nejaký zoznam projektov, ktoré sú prvé pod čiarou, ktoré keď 

sa nebudú realizovať tie, ktoré sú nad čiarou, aby 

automaticky sa mohli realizovať, aby tie financie proste 
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neostali nevyčerpané. Takže ja si myslím, že na tom sa už 

pracuje. A k takým situáciám by už do budúcnosti dochádzať 

nemalo. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán Jenčík ešte s faktickou. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja budem veľmi rád, keď sa tomu 

povenujeme a budem môcť aj osobne sa zúčastniť nejakého 

stretnutia, keď sa to bude riešiť. Som len chcel povedať, že 

keď pán Špaček tvrdí, že teda občianske združenie Rusovčan 

nebolo možné preklopiť, tak v tejto správe kontrolóra sa 

píše, že dve základné školy so starou žiadosťou – čiže 

normálne porušili všetky pravidlá – a boli zaradené ani nie 

do výberového, ale priamo pridelená dotácia. Čiže preto cítim 

tú skrivodlivosť a je mi to veľmi ľúto. Ešte napriek tomu, 

áno, z našej strany mohlo dôjsť k chybe – jednotka za dvojku. 

Ale my sme nijak nedostali upovedomenie, že sme urobili 

chybu. My sme o tom nevedeli. Ale to, že vy ste to… vy ani 

nedokážete priznať to, že máme mejl v spame, je to naša 

chyba, nedali sme vám vedieť, poďme s tým niečo urobiť. Nie, 

vy ste nám dvakrát odpísali, že v podstate je to náš problém. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Tak skúsim nadviazať na pána kontrolóra 

a hlavne na pani Čahojovú. 

Som rád, že to presne povedala tak, ako to bolo. Totiž 

to – vďaka tejto kontrole, ktorú – ak si pamätáte – som 

inicioval ja, požiadal som o schválenie takejto kontrolnej 

činnosti, tak sa naozaj odkrýva ten absurdný boj o PKO, ktorý 

sme zvádzali ako občianski aktivisti a proti zastupiteľstvu 

a proti bývalému vedeniu tohto magistrátu. Musím povedať, že 

je to presne tak, ako povedala pani Čahojová. Mnohí – alebo 

by som povedal – veľká väčšina to vedela, že táto zmluva 

alebo táto dohoda je naozaj dohoda, ktorá ide v rozpore so 

záujmami mesta a záujmami zastupiteľov. A ešte mnohí, ktorí 

tam boli v tom decembri, si ma určite pamätajú, lebo ja som 

vtedy stál na opačnej strane barikády. Ja som tam v tom 

vchode stál – ak si pamätáte – ja vám to pripomeniem, som 

mal také veľké euro vyrezané z polystyrénu, aby som 

pripomenul, že predávate takýto veľký majetok za jedno euro. 

A my sme na to vtedy ako občianski aktivisti upozorňovali, 

že sa deje čosi nekalé. To nie je, že sa nevedelo. Tie všetky 

prieťahy o tom, že ten Najvyšší súd zrušil to rozhodnutie 

a vrátil to na krajský súd a potom ten krajský súd tam meškal 

48 dní, kým to prešlo na okresný a okresný… A to bolo všetko 

poposúvané práve preto, aby mnohí z vás – tých 28 poslancov 

– naozaj rozhodlo o tom, že sa to PKO cez sviatky – cez 

Silvestra – zbúralo. Aby keď to prišlo potom 7. 1., tak už 

bolo ako zbúrané. 
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Chcem ale teda poprosiť – ak by som mal… poprosím 

o predĺženie – chcem ale poprosiť, že tie konzekvencie 

z tohto zistenia sú ako keby vážnejšie, lebo to rozhodovanie 

nebolo v súlade s VZDN-kom o správnom nakladaní s majetkom. 

Tie rôzne rozhodnutia naozaj z dnešného pohľadu, keď to takto 

pán kontrolór dal pekne hierarchicky aj v takej obsahovej 

štruktúre na papier, tak z toho vyplýva veľa vecí, ktoré 

treba napraviť. Lebo to si dobre pamätáme, že keď to začalo 

ešte za Ďurkovského, keď sa naschvál predal pozemok, aby už 

niekto tušil, že to raz ešte takto spraví, aby potom sa mohli 

búrať budovy… Tak tu musíme proste presne pomenovať tie veci, 

ktoré boli urobené v rozpore. A to pomenovanie znamená, že 

aby sa tie veci nestávali aj v budúcnosti. Lebo totižto teraz 

tá hanebná zmluva, ktorá bola v tom decembri podpísaná, tak 

ono to pokračuje – tá deštrukcia nábrežia pokračuje. Tam 

proste - my tam zrazu v dnešnej dobe sa tam chce stavať ďalší 

megaprojekt, ktorý dnes proste žiada o výrub tej krásnej 

aleje topoľov v šírke 400 metrov. Tam som opäť ako účastníkom 

toho výrobového konania – a musíme brániť tie topole, ktoré 

sú dnes súčasťou identity nášho nábrežia. A tento projekt 

stále pokračuje. A táto zmluva stále o tom hovorí, že má 

mesto zviazané ruky. Naozaj my túto zmluvu musím zrevidovať, 

ju vypovedať a nielen, že to, čo našiel kontrolór – to sa 

musí dotiahnuť aj právne do toho, aby sme my – ako mesto – 

boli pánmi toho územia. A nie ako je to dneska, že my hocičo 

by sme tam spravili ako mesto – teraz hovorím, nie ako 

občiansky aktivista, ako mesto – tak dostane pokutu? Však to 

nie je normálne, že mesto nemôže vydať stanovisko záväzné 

podľa toho, ako si myslí. Nemôže zmeniť územný plán, nemôže 

tam urobiť územný plán, lebo sa zaviazalo. Čiže tá zmluva, 

tá musí byť naozaj vypovedaná. Tá zmluva musí byť 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

256 

 

prehodnotená aj právne. Čiže poprosím, že nielen, že tie 

veci, ktoré kontrolór našiel a ktoré sa musia dnes akože 

dohľadať presne… Musíme sa pýtať: A čo tam sa robí? Kto na 

to z mesta na to pozerá? My sme to žiadali niekoľkokrát na 

kultúrnej komisii – kto pozerá na to, že či tá Mediatéka je 

v súlade s tým, čo mesto potrebuje. Alebo to Planetárium. 

A tie veci. Ale kto napríklad hovorí, že akú promenádu tam 

chceme mať a čo tam chceme mať – zeleň – alebo budeme mať 

stále promenádu, ktorú nám tam diktuje ten developer? Čiže 

toto je množstvo otázok, ktoré by som bol rád… Týmto sa to 

otvorilo a poprosím teda, aby sme v rámci tejto kontroly 

postúpili ďalej. Aby sme sa vrátili, vypovedali to, čo je 

v rozpore s hospodárením mesta, v rozpore so zákonmi mesta 

a sledovali to, čo tam ten developer dnes chce ako nasilu – 

proti záujmom verejnosti – postaviť. 

Ďakujem zatiaľ. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Teraz chvíľku ešte potrebujem. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ja doplním Maťa Vagača. Ja, samozrejme, oceňujem naozaj 

tú vôľu vypátrať príbeh PKO, ale my tu máme rovnako veľmi 

závažné riziká nakladania s majetkom hlavného mesta. Ja som 

viackrát upozornila na to, že tu máme veľmi vážne riziko 

neoprávnenej štátnej pomoci pri prenajímaní pozemkov 
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Petržalka City, kde máme nejakú podmienku, na základe akej 

bola nájomná zmluva urobená, ale ten prenájom vôbec nie je 

ako keby aplikovaný na tie podmienky – zvýhodnené podmienky 

pre toho developera, čo môže vytvárať tú neoprávnenú štátnu 

pomoc. Pretože iný developer by nám možno práve to kultúrno-

spoločenské, športové centrum urobil. 

A druhá vec je, tak isto aj pri územnom plánovaní máme 

tu nejakú požiadavku mestskej časti Petržalka na zmenu 

územného plánu. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ďakujem. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som nejaké body nebola. 

Mali sme v rodine pohreb 99-ročnej pani, takže nemusíme… nie 

som nejak úplne osobne dotknutá. Ale ďalej od rodiny. 

Chcem ale sa vyjadriť trošku k tomu, čo tu bolo začaté 

v súvislosti s nábrežím a možno aj ostatnými nejakými 

rozvojovými plochami. Ja tomu rozumiem. PKO je naozaj veľmi 

nešťastný príbeh hlavného mesta. V podstate je to nejaké 

dedičstvo, s ktorým sa treba vysporiadať. Určite to nikoho 

neteší. Ale naozaj udržiavať rany, to asi nie je úplne 

výsledok toho, čo si myslím, že by malo rozvoj mesta 

sledovať. Územné plánovanie je zložitá činnosť, v podstate 

má svoj proces, v ktorom sa dá do neho vstúpiť, v ktorom sa 

dá dostatočne si presadiť svoje záujmy. Nepríjemné na týchto 
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veciach je, a to je tá – záväzok, s ktorými vstupuje človek 

do verejného života – že preberá zodpovednosť aj za tie zlé 

rozhodnutia predchádzajúceho obdobia a musí sa s nimi 

vysporiadať zákonne. Tu ten rozdiel, na ktorý aj pán poslanec 

Vagač upozornil je, že on už nie je aktivista. On je zástupca 

mesta a keď je niekde podpísaná zmluva o súčinnosti mesta, 

tak je to veľmi kontroverzné. To by sme si naozaj mali nejako 

dohodnúť, pretože sedím aj v územno-plánovacej komisii, kde 

som po dlhom čase bola. A opätovne sa tam zasa prijímajú 

uznesenia, ktoré sú úplne v rozpore so zákonom a aj poslanec, 

ktorý je architekt, ktorého nebudeme kvality nijakým 

spôsobom… sú nespochybniteľné – Graham Petrovič povedal, že 

on nemôže v takejto komisii… vo veciach, kde už je tak ďaleko 

proces, aby sme v ňom vstupovali uzneseniami, návrhmi pána 

poslanca Vagača napríklad o tom, že ako má mesto pokračovať. 

Proste robíme si tu pnutia, ktoré sú neustáteľné a nakoniec 

na to dopláca to mesto, pretože zodpovednosť mesta je v tom, 

že si dokáže nemeniť (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

a rovnakým spôsobom alebo argumentáciou obhajovať svoje 

kroky. Nemôže to skákať z jednej strany na druhú, lebo potom 

prehráva tie spory, keď sa tá druhá strana do toho pustí. Je 

mi to ľúto. To som chcela povedať k tomu, že samozrejme 

vieme, že PKO… ale takouto istou iniciatívou sa ide urobiť 

ďalšia takáto rana a mŕtve miesto niekde pri Istropolise. 

Však aj my máme nejaké stanovisko mesta, nejaké procesné 

veci, ktoré sa rozhodli a potom akceptujme. To je demokracia, 

že áno, keď je tam nejaké rozhodnutie vydané, tak to už nejak 

akceptujeme, že tie procesy prebehli. 

Ešte raz hovorím, že ma mrzí to, ako PKO dopadlo, ale 

dnes sme už niekde… že to, čo tam je teraz, určite nie je 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

259 

 

dopyt verejnosti, aby takto vyzeralo nábrežie ďalších desať, 

pätnásť, dvadsať rokov. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len dovolila si 

pripomenúť, že súčasťou tej dohody je, že mesto sa vzdalo 

práve svojich kompetencií pod hrozbou pokuty – nepamätám si 

či to bolo milión eur alebo koľko, čoho sa vzdalo svojich 

práv na tomto území. A ak chceme nejako ovplyvňovať to, čo 

tam bude na tom nábreží, ako to má vyzerať, tak by sme sa 

týchto práv mali domáhať. A preto mňa by naozaj veľmi 

zaujímalo – keďže to bol akt zastupiteľstva: dohoda 

o urovnaní, či toto zastupiteľstvo od tohto aktu môže 

ustúpiť. Aké by to malo následky pre toto mesto. Takže to by 

bolo veľmi zaujímavé myslím pre nás všetkých a možno by sme 

dokázali niečo odčiniť a niečomu možno aj zabrániť. Ktovie. 

Ja to v tejto chvíli neviem vyhodnotiť, ale naozaj by ma to 

zaujímalo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. S faktickou pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. Ja len takú akože opravu. Lebo ono proti tomu 

PKO… Proti tomu PKO neboli len aktivisti, tam proti tomu 

boli aj poslanci a poslankyne. Mnohí z nás, mnohí z nich, čo 

teraz sedia. A vytýkať pánovi Vagačovi, že už nie je 

aktivista – on mal rovnakú hlavu ako veľa ľudí, ktorí tiež 

boli poslancami. Hej, niečo sa zmenilo – že teraz niekde 

inde sedí. Na tom istom mieste, kde sedeli v minulom volebnom 

období aj ďalší ľudia, ktorí kládli odpor bezprecedentnému 

predaju mestského majetku za jedno euro. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Pani Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán Polakovič, ja už to začínam brať osobne. Vaša 

reakcia – s vami nemám jediný spor, v jedinej veci sme sa 

nepotrebovali stretnúť, naozaj vás poznám iba z obrazovky. 

Keď poviem názor, tak to nehovorím teraz konkrétne. V tejto 

veci PKO som povedala: OK, vyzývame všetci poslanci mesto, 

nech pripraví rozviazanie tej zmluvy. A teraz super. Toto je 

to, čo sa deje na územno-plánovacej komisii. Takto sa to 

nedá robiť. A to, že na tom zastupiteľstve – to nie je prípad 

tohto jedného – neviem, ako to mám povedať – jedného prípadu, 

ale to sú Kollárovo námestie, jeden výrub. V inom výrube, 

kde mesto vyrubáva, tak je pán poslanec Vagač úplne ticho. 

Keď sa jedná o Istropolis, ktorý je naozaj že kontroverzný, 

ale málo sa k tomu potom zastať stanovisko mesto. My vieme, 

že dnes stanovisko mesta je, že nejakým spôsobom akceptujeme 

ten stav – je tam vydané záväzné stanovisko. To nejako my 
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deklarujeme tiež zodpovednosť vedeniu, ktoré vydáva tie 

záväzné stanoviská. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Prosím vás, poďme sa asi posunúť ďalej. 

S faktickou pani Kratochvílová. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja naozaj iba pár faktických. Ja si myslím, že tá 

komisia je dobrý priestor na to, aby sme si tieto rôzne 

názory povedali. Nemám ale vôbec vedomosť o tom, že by sme 

prijali nejaké uznesenie, ktoré nie je naplniteľné. Je to 

poradný orgán zastupiteľstva. Myslím si, že tá diskusia je 

tam niekedy akoby šťavnatá, ale veľmi dobrá. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Prosím vás, držme sa trošku toho bodu – bavíme sa 

o dvoch kontrolách, ktoré vykonal pán kontrolór. Lebo keď 

budeme vetviť, nikdy neskončíme. 

Pani Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja mám len vecnú poznámku. Niekoľko 

poslancov sa dalo dokopy a napadlo túto zmluvu súdnou cestou. 
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Ten proces beží. Samozrejme, v prvom stupni sme neboli 

úspešní. Ale táto zmluva je aj na súde. Takže ja len vecne 

dávam do diskusie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja by som to posunul ďalej. 

Iba za mesto: Čo je mojou úlohou teraz pri všetkom tom hneve 

a tej ľútosti, že prečo PKO tak skončilo a ako nevýhodne to 

celé dopadlo? Je to, aby tá budúcnosť, ktorá v tom celom je, 

aby – jak povedala pani Pätoprstá, Aufrichtová – nejakým 

spôsobom musíme nadväzovať na to, čo sme tu zdedili – bola 

pod kontrolou. 

Takže ja som mal osobne dve stretnutia s developerom na 

tému tých dvoch priestorov, ktoré sú tam k dispozícii. Jedna 

je Mediatéka a druhý je Planetárium. Tu urobím poslaneckú 

nejakú špeciálnu komisiu spolu s MIB-om. MIB to vyjednávanie 

má ďalej na starosti, kde majú byť tie plastiky, ktoré treba 

umiestniť. A budeme sa o tom spolu baviť viac a viac, pretože 

postupne sa to bude diať, či sa nám to páči alebo nepáči. 

A čo je dôležité povedať, je iba to, že dneska Mediatéka 

je mŕtva inštitúcia – to prestalo byť zaujímavé s internetom 

v telefóne a tak ďalej už dávnejšie. Takže budeme sa musieť 

aj my ako poslanci baviť o tom, ako využijeme tých 

350 metrov, ktoré sú v budove tam na rohu – v tých jedných 

budovách. Budeme sa baviť o tom, či mesto trvá na tom, aby 

Planetárium dneska malo najmä v momente, keď sa rozvíjajú – 

virtuálna realita – tak sa ustupuje od toho, že niekto 

premieta hviezdy na veľký oblý sadrokartónový priestor alebo 
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plátno. Čiže toto sú dve ťažké debaty, ktoré nás budú čakať. 

Zapojme do toho poslancov, urobím špeciálnu komisiu na to 

a bude to viesť MIB. Takže to sú odpovede na otázky. A budeme 

to strážiť, dobre? 

Ja odovzdám slovo návrhovej komisii. Ďakujem. 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol 

vybraných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Môžeme 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: 39, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasoval: 3, 

prítomných: 43.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1130/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A JEHO 

ÚTVARU ZA ROK 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod číslo 19: Správa o kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru za rok 2021. 

Nech sa páči. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 
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Jedná sa o štandardný materiál, ktorý každý rok podľa 

zákona som povinný predložiť mestskému zastupiteľstvu. Sú 

tam spísané všetky kontroly a činnosti, ktoré som vykonával 

v roku 2021. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ďakujem. Pán kontrolór, ja som nedostala odpoveď na tú 

predchádzajúcu otázku, ak môžete krátko zareagovať. Na tú 

moju otázku, ak si ju pamätáte… Ak nie, tak to bolo: kontrola 

z uhla efektívneho, hospodárneho nakladania majetku obce pri 

predaji PKO. Porovnanie tej poistnej zmluvy s tým výsledkom, 

s tým určením ceny za PKO. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Odpoviem. Ja som to napísal do četu všetkým, že 

samozrejme sa na to pozrieme a dáme vám vedieť. 

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

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

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru za rok 2021. 

Môžeme 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: 39, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 43.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru za rok 

2021 

Uznesenie 1131/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru za rok 

2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 20 STAV PRÍPRAVY PROJEKTU: NOVÁ ELEKTRIČKOVÁ 

TRAŤ V PETRŽALKE, 2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – 

JANÍKOV DVOR 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme na bod číslo 20: Stav prípravy projektu: Nová 

električková trať v Petržalke, časť Bosákova ulica – Janíkov 

dvor. 

Nech sa páči, za magistrát pán Šebej alebo… 
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Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

Áno, je to tak. Ďakujem pekne. Tak prajem všetkým dobrý 

deň. 

V predloženom materiáli za projektovú kanceláriu 

magistrátu predkladáme informáciu o aktuálnom stave 

električková trať v Petržalke, druhá časť. Znamená to to, že 

v materiáli sumarizujeme v krátkosti činnosti alebo súbor 

činností, ktoré sa odohrali na projekte vlastne od prevzatia 

– odovzdatia staveniska nášmu zhotoviteľovi, následne 

ponúkame krátku informáciu o tom, aké aktivity v rámci 

projektu prebiehajú a zároveň v krátkosti načrtávame 

aktivity, ktoré nás čakajú v najbližšej budúcnosti. Toto 

platí pre – poviem obe časti projektu. To znamená pre 

aktuálne prebiehajúcu realizačnú fázu v rámci výstavby trate 

a rovnako aj pre časť projektu, ktorá sa zaoberá zabezpečením 

externého financovania, respektíve zabezpečením eurofondov 

pre tento projekt. Takže toľko k úvodu z mojej strany. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Nech sa páči, otázky k tejto správe. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať. Dostávam častokrát 

otázky, že sa nevieme dopracovať – teda ani ja, ani 

obyvatelia – že aký je plán a aká je súčasná realizácia. To 
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znamená, že či sme… proste či ideme podľa plánu, akože to sú 

asi najčastejšie otázky. Všetci vidia, že sa pracuje, to je 

proste nespochybniteľné. Naozaj, aj pravidelne ľudia 

pridávajú fotky. Všetci, ktorí tu chodia naokolo, vidia, že 

naozaj sa pracuje. Len by sme mali radi – že keby nám niekto 

vedel povedať, že teda nejaký… nepotrebujem detailne, ale 

povedzme takú skôr hrubú štruktúru prác, ktoré majú nastať. 

Lebo aj keď budú sa robiť nejaké nové cesty alebo teda nové… 

cez Chorvátske rameno sa bude musieť tuto pri Kutlíkovej 

robiť nový prechod, tak asi že na kedy je to predpokladané, 

že sa to má začať robiť, kedy sa to má skončiť a tak ďalej. 

Že či máme nejakú predstavu o týchto nejakých bodoch. Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ja by som odpovedal na túto otázku. Hneď na začiatok by 

som povedal, že urobme nejakú komunikačnú linku aj medzi 

tímom a starostom. Myslím si, že starosta mestskej časti by 

mal v tomto prípade – tak isto, ako to bolo aj v Karlovej 

Vsi – mať nejakú veľmi jasnú linku k tomu, čo sa deje a tak 

ďalej. Tam to myslím, že vtedy pomohlo. Čiže sa tam dobre 

komunikovalo s pani starostkou. Takže to vymyslíme a všetky 

informácie posielajme. Tá stavba je rozdelená na takzvané 

míľniky. Splnenie míľniku bude kompletné, len keď míľnik 

bude mať všetky svoje prvky, ktoré obsahuje, splnené. To 

znamená, že teraz náš čaká míľnik v marci. Tam je – myslím 

– že meškanie najmä prekládky sietí, dlhé jednania s SPP, 

takže iba odpovedám veľmi genericky, že sú niektoré veci, 

ktoré meškajú a sú pomalšie a sú niektoré veci, najmä 

stavebné práce, ktoré sú jednoduchšie, ktoré idú načas 
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a veľmi intenzívne sa tým zaoberáme aj budeme zaoberať. 

Zatiaľ nevidím nejaký dôvod termínový na paniku. 

Pani Kratochvílová. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

No ja by som len navrhla, aby zástupca Petržalky bol 

súčasťou tých kontrolných dní alebo operatívnych dní, ktoré 

bývajú raz do týždňa. Už teda podľa toho, čo sa bude diať. 

A budú mať z prvej ruky informácie. Čiže sa môžu zúčastňovať 

na týchto rokovaniach. Takže Matej poprosím, aby ste zahrnuli 

aj zástupcu Petržalky do tých plánov. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ja by som to ešte trošku vylepšil: že moja skúsenosť je 

taká, že mestská časť niekedy nemá časť byť na každom našom 

stretnutí, ktoré máme, ale keď potrebuje informácie, má ich 

dostať. Takže možno – buď urobíme túto vec – podľa toho, ako 

si to Petržalka zvolí – ale chcem, aby dostali informácie, 

keď si ich vypýtajú. To je hlavné, hej? Nemusíme ich nútiť 

chodiť na všetky naše stretnutia a potom im povedať, že ale 

mali ste byť na stretnutí… To nefunguje, hej? Funguje to, že 

keď majú komu zavolať, keď potrebujú vedieť informácie, 

napríklad kedy bude odstávka tejto cesty alebo kedy tam 

budete kopať a tak ďalej. Dobre? Takže toto ešte doriešime. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem spýtať pani 

Kratochvílovej: Viem, že už sa urobilo výrubové konanie kvôli 

prekládke plynovodu pred Technopolom, ale zaujíma ma, že aké 

je stanovisko SPP – to znamená, subjektu, ktorý by to mal 

realizovať. Či tam naozaj… Lebo ak teda toto zlyhá, tak nám 

to naozaj veľmi vážne posunie termíny. Čiže aspoň nejaké 

informácie krátke, že či je tam perspektíva toho, že to bude 

v tom časovom harmonograme alebo sú tam nejaké prekážky. 

Hovorím teda o plynovode. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viem, že prebiehajú rokovania. Myslím, že je zmluva na 

podpise. Matej nám povie asi presnejšie. Ale chcem povedať, 

že plynovod je iba v jednom mieste, kde sa budú zakladať 

mostné objekty. Tých mostných objektov bude viac. Čiže nedá 

sa povedať, že kvôli prekládke plynu by mohlo alebo malo 

dôjsť k nejakému zdržaniu. Matej, prosím, upresnite to ešte, 

lebo nemám úplne aktuálnu informáciu. 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

Samozrejme. Čo sa týka vlastne drevín a SPP: v tomto 

momente nie sú nejaké komplikácie. To znamená, že presne SPP 

má vedomosť o tom, čo sa má diať. Vie, ktoré dreviny majú 

zostať, ktoré dreviny budú odstránené. Takže… 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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Tie dreviny už sú odstránené. Mňa zaujíma prekládka 

plynovodu. 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

Tak to by som možno odovzdal slovo hlavnému inžinierovi 

stavby, ak chcete presný termín. Ten je medzi nami. 

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

…ma to zaujíma. 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

Peťo Pavla, nech sa páči. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poskytneme ti túto informáciu presnú. Konkrétne zajtra 

mám rokovanie so zástupcom SPP. Takže zajtra ti zavolám, 

dobre? Ďakujem. 

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

 Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

 Ďakujem pekne. Super. Pán starosta Drotován. 
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Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava – Rača: 

Ďakujem. Ja by som možno chcel navrhnúť na premyslenie, 

či by nebolo možné tak, jak aj Jano Hrčka sa pýtal, lebo to 

sú informácie, čo by možno aj celá Bratislava mala rada 

nejaké základné nejaké rámce tej výstavby. My na základnej 

škole Plicková sme zriadili vlastnú stránku plicko.sk, kde 

vlastne dávame nejaký update (aktualizáciu) každý 

týždeň/dva. To znamená, že každý si môže pozrieť. Že či by 

nebolo možné urobiť nejakú že – elektricka.sk vymyslím si – 

kde by boli nejaké základné informácie. Žeby tam boli – ja 

neviem – fotodokumentácie a by bolo uvedené, že teraz sa 

robí toto a podobne. Myslím, že to by pomohlo. Tým pádom by 

odpadli aj tie otázky – tie základné. Samozrejme, do detailov 

ťažko ísť aj do tých nejakých predikcií. Ale že by bolo takto 

nejako to robené, myslím, že by to nemal byť problém. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne za nápad. Matej Šebej, chcete ešte niečo 

povedať k tomu? 

Ing. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová 

kancelária – magistrát: 

Chcem reagovať na pána Drotována. Máme vlastne web: 

www.petrzalskaelektricka.sk, ktorý bol spustený vlastne 

v termíne odovzdania/prevzatia staveniska. V rámci tohto 

webu vlastne interne pripravujeme jeho – poviem – ešte 

doplnenie, pretože v tomto momente neobsahuje všetky 

informácie, ktoré – ste správne povedali – že by vlastne 

http://www.petrzalskaelektricka.sk/
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pomohli – poviem – vyčistiť ten priestor od týchto otázok. 

To znamená, že na ňom okrem iného chceme umiestniť vlastne 

dve veci, ktoré v rámci petržalskej električky máme 

a myslíme si, že po nich je a môže aj byť naďalej byť ten 

dopyt verejnosti. Jednak máme k dispozícii takzvané prelety 

dronov, ktoré na každomesačnej báze nám poskytuje 

zhotoviteľ, a tieto prelety vlastne mapujú celé dianie 

v rámci koridoru trate. Tak isto tieto prelety dronov nielen 

že budú uverejnené na webe petrzalskaelektricka.sk, ale budú 

uverejnené na youtube. A potom máme vec, s ktorou sa 

potrebujeme – poviem – technicky vysporiadať, ale ten cieľ 

je, aby sa tak isto táto vec objavila na webe – a to sú 

vlastne časozberné videá, ktoré dostávame poviem v takej 

surovej forme od zhotoviteľa. Takže potrebujeme vlastne na 

meste už len doklepnúť ten proces spracovania týchto videí. 

A tak isto je výhľad, že sa tieto videá na webe objavia spolu 

teda s ďalšími informáciami o tom, respektíve o aktuálnom 

dianí v rámci električky. Takže registrujem, tak isto tu 

uvádzam aj v tomto materiáli, že nás toto doplnenie, 

respektíve „refresh“ čaká. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem za informáciu. Ja som si teda 

petrzalskaelektricka.sk otvoril. Ja len námatkovo – že tam 

na stránke aktuality – je to také vcelku strohé, hej? Za dva 

a pol mesiaca sú tam štyri veci. Možno tam teda – ak je to 
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v názve… Samozrejme my nemáme s tým problém a nejakým 

spôsobom nemám záujem si uzurpovať právo na informáciu. Podľa 

mňa, keď to bude na tej – petrzalskaelektricka – tých 

aktualít písané možno častejšie – raz za týždeň a častejšie, 

tak ako aj tí ľudia budú vedieť o čom. Ale hovorím, že to je 

to, čo sa robí. Možno to, čo je ešte vcelku zaujímavejšie, 

je ten plán – možno tie míľniky, ktoré sú nastavené. Lebo 

predpokladám, že sú tie míľniky podľa niečoho definované. To 

znamená, niekedy sa má urobiť… Ako to, čo je asi kľúčové, 

a čo všetkých zaujíma, sú tie obmedzenia, ktoré s tým 

súvisia. To znamená, že kedy bude uzavretá Jantárova cesta 

od Kultíkovej, kedy bude riešená Rusovská križovatka, 

Rusovská, Námestie hraničiarov. Lebo to bude to, čo bude 

ovplyvnené, ako dlho to predpokladáme, že bude trvať a tak 

ďalej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Jasné. Pochopili sme to – myslím si, že to všetkých 

zaujíma. Akékoľvek obmedzenia zo stavby – veľmi sme to videli 

na DKER-ke, kde sme najmä zo začiatku krvácali tým, že sme 

ten informačný systém nemali vymyslený a Matej Šebej to tak 

diplomaticky povedal. Tá stránka zatiaľ nie je nejaká, že by 

sme sa ňou mali chváliť… Je proste neaktuálna, ale je – 

začneme ju napĺňať tak, aby bola úplne reálna, aby tieto 

veci boli vyriešené. Takže ďakujem za to. 

A myslím, že keď nie sú žiadne ďalšie otázky, tak by 

som to posunul návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave 

prípravu projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. 

časť Bosákova – Janíkov dvor. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Prosím, hlasujte. 

A počas hlasovania ja chcem povedať, že samozrejme 

v nejakom čase, keď bude záujem, môžeme tam urobiť spoločný 

kontrolný deň s poslancami a poslankyňami. Keď budete mať 

záujem, môžeme to spolu celé si prejsť – nejaké zaujímavé 

stavebné úseky toho. Akože je to otvorené, samozrejme, 

každému, kto má záujem. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 39, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2, 

prítomných: 41.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 

Uznesenie 1132/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave prípravy projektu Nová električková trať 

v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. 

koniec poznámky) 

 

BOD 21 INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODPORE ZDRAVIA 

VYKONÁVANEJ HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU V 

ROKOCH 2020 – 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Táňa? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Bod číslo 21: Informačná správa o podpore zdravia 

vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

v rokoch 2020 – 2021. 
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Nech sa páči, Táňa Sedláková. 

Mgr. Tatiana Sedláková, sekcia sociálnych vecí: 

Dobrý deň, ďakujem. Predkladám túto správu za roky 

2020 – 2021 a dôvodom predkladania sú teda dve uznesenia. 

Jedno je z roku 1996 a druhé z roku 2000. Tieto ukladajú 

magistrátu povinnosť informovať poslankyne a poslancov 

mestského zastupiteľstva o správe o zdravotnom stave 

obyvateľov hlavného mesta. Môžete si to pamätať ako takú 

veľkú správu o chorobnosti obyvateľov. Súčasťou predkladania 

tejto veľkej správy sa stala v roku 2015 aj taká menšia 

správa o podpore zdravia. Tú vám teraz aj predkladáme kvôli 

pandémii je mimoriadne teda plná, zahŕňa 26 aktivít 

informačného aj dotačného a preventívneho charakteru smerom 

k štyrom cieľovým skupinám a zahŕňa tak isto aktivity počas 

prvej až tretej vlny pandémie Covidu. 

Rada by som vás, poslankyne a poslancov mestského 

zastupiteľstva, poprosila o prerokovanie tej informačnej 

správy, ale tak isto o zrušenie uznesenia mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta číslo 306/1996, časť B, bod 1 

zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia číslo 234/2000, časť B, 

bod 3 zo dňa 10. 2. 2000. A hlavným dôvodom návrhu zrušení 

tých uznesení je, že v rámci svojich kompetencií 

a zodpovednosti sa hlavné mesto zapája do podpory zdravia 

obyvateliek a obyvateľov Bratislavy predovšetkým 

prostredníctvom realizovania projektov cez grantový program 

Bratislava pre všetkých, ktorý môžete poznať 

z predchádzajúcich rokov. A tak isto prostredníctvom ďalších 

aktivít sekcie, ktoré sú zhŕňané vždycky vo výročnej správe. 

Aj z tohto dôvodu primátorovi hlavného mesta a poslankyniam 
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a poslancom mestského zastupiteľstva navrhujeme, aby naša 

sekcia predkladala raz ročne súhrn týchto projektov vždy 

k 31. 10. 

Prosíme vás teda o prerokovanie materiálu a zrušenie 

vyššie spomenutých uznesení. Som prípadne k dispozícii aj na 

otázky. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja mám jednu len otázku. Rozumiem aj tomu, 

prečo rušíme to uznesenie, ale na druhej strane: Ja si 

pamätám z minulých rokov, že bolo veľmi zaujímavé čítať tú 

analýzu a neblúdiť po rôznych weboch štátnych orgánov. Je 

nejaká možnosť teraz získať tieto analytické údaje 

a poskytnúť ich v tej správe alebo to už vôbec nebudeme mávať 

k dispozícii? O zdravotnom stave obyvateľov, to znamená 

stúpajúcu alebo klesajúcu rakovinu, v ktorých lokalitách 

a tak ďalej. Asi si to všetci poslanci starší pamätajú. Bolo 

to vždycky veľmi zaujímavé čítanie. Alebo teda niekedy aj 

smutné. Ale dávalo to nejaký prehľad, keďže tam bola 

postupnosť jednotlivých rokov, ako sa tie veci menia. 

Mgr. Tatiana Sedláková, sekcia sociálnych vecí: 
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Takúto kompetenciu analyticky spracovávať dáta 

zdravotníckeho charakteru majú inštitúcie, ktoré slúžia na 

ochranu verejného zdravia, čiže NCZI a Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva. A aj tým, že mesto nie je 

analytickým útvarom – aj pri najlepšej snahe tieto dáta 

spracovať takým relevantným spôsobom… jednoducho túto 

schopnosť ani kompetencie nemáme. Tak by som odporúčala 

obrátiť sa na štatistický úrad NCZI a RÚVZ. Vieme vás 

prípadne nasmerovať na nejaké konkrétne odkazy, ktoré sa tým 

chorobnostiam venujú. Mesto má silné kompetencie v oblasti 

sociálnej politiky, ale v oblasti zdravotnej politiky, 

zdravotníckych politík nie až tak silné. Takže aj z tohto 

dôvodu by sme sa my radi sústredili na tú oblasť, v ktorej 

sme silní aj odborní. 

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

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

Ja tomu rozumiem. Len vy keď chcete robiť nejaké 

projekty, tak by ste mali mať analytické dáta, na základe 

ktorých robíte dané opatrenia. A my sme tieto dáta mávali 

ako poslanci. Samozrejme, že to robilo na kolenách hlavné 

mesto, ale napriek tomu to boli také dáta, ako sa napríklad 

robí pri PHSR v časti Zdravie. Čiže toto bolo dosť dôležité, 
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dôležitá podmienka tých projektov. Aby tá analytická časť 

bola podkladom tých projektov. Čiže ja to zase nechcem úplne 

podceniť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ja by som len teda doplnila ešte Táňu Sedlákovú 

v tom, že práve PHSR rieši túto časť a práve po dohode aj 

s pánom Jánom Mazúrom chceme doplniť ešte vlastne túto časť 

PHSR presne o tieto údaje. Čiže je to tak, ako Táňa Sedláková 

povedala, že tie kompetencie mesta sú tak, ako ich 

pomenovala, ale s tým, že táto otázka je, samozrejme, 

zaujímavá. Mesto by malo disponovať týmito informáciami 

a bude sa to riešiť v rámci PHSR. Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán poslanec Vallo. 

MUDr. Jakub Vallo, poslanec MsZ: 

Ja by som chcel iba zopakovať to, čo bolo povedané síce, 

ale chcel som akcentovať to, že na komisii sme túto diskusiu 

mali a tam v podstate išlo o to, že tie dáta sú… Áno, je to 

veľmi zaujímavé čítanie, avšak v podstate tá správa bola len 

kompilátom už existujúcich dát dostupných na verejne 

dostupných zdrojoch. Čiže každý, kto má záujem, má možnosť. 
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Ako ten zamestnanec, ktorý to pre nás vyhľadal a trvalo to 

že strašne – to boli hodiny roboty – aby vyrábal informácie, 

dal nám ich. Ale oni sú verejne dostupné. Všetky. Tam mesto 

nerobilo vlastný výskum, vlastnú nejakú prácu okrem sedenia 

pri internete a dávania dokopy tých informácií. Ale tie 

informácie sú dostupné rovnako ďalej. Toto chcem iba povedať, 

že neprichádzame o ne, áno? Keď ich budeme potrebovať, stále 

vieme pokojne po nich siahnuť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Trošku sekalo, ale myslím, že sme 

rozumeli. 

Nech sa páči, pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážená pani námestníčka, vážení kolegovia, vzhľadom 

k alarmujúcej situácii, ktorá sa momentálne odohráva 

u našich susedov, by som chcel požiadať – budem mať návrh 

uznesenia, ktorý som odkonzultoval s mojím poslaneckým 

klubom. A prečítam ten návrh uznesenia, aby sa mi nestalo, 

že mi prejde čas. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, a ste si určite istý, že to je k tomuto 

bodu číslo 21? 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Áno, je to k tomuto bodu. Týka sa to karanténneho 

mestečka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

„Vzhľadom na zlepšujúcu sa protipandemickú situáciu 

v hlavnom meste žiadam ukončiť prevádzku karanténneho 

mestečka k 28. 2. 2022 a predložiť komplexnú správu 

o prevádzke karanténneho mestečka vrátane finančných 

nákladov do mestského zastupiteľstva na marec 2022.“ To je 

za A). A za B) „Pripraviť priestor pôvodného karanténneho 

mestečka na priestory pre utečencov z Ukrajiny.“  

Tento návrh uznesenia zašlem písomne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Ja sa len spýtam spracovateľa – 

Táni Sedlákovej, je to takto v poriadku z vášho pohľadu? 

Mgr. Tatiana Sedláková, sekcia sociálnych vecí: 

 Aktuálne v karanténnom zariadení sú ľudia, ktorí majú 

teda Omikron ochorenie, tak isto zariadenie sa do polovice 

mesiaca používalo na zimný režim. Čiže tam boli ubytovávaní 
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ľudia, ktorých sme teda chránili pred vysokými teplotami. Už 

počas tohto zastupiteľstva sme počúvali tú časť 

zastupiteľstva, ktorá sa týkala Ukrajiny. Začali moji 

kolegovia spracovávať rôzne varianty pomoci a myslím, že 

o šiestej je k tomu stretnutie. Takže prebiehajú tie 

diskusie paralelne s mestským zastupiteľstvom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne a ja by som teraz poprosila 

návrhovú komisiu, ale teda pán Krajčír, poslali ste ten návrh 

uznesenia, hej? Alebo posielate? 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Akurát posielam. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Takže počkám, naše organizačné oddelenie, čo 

povie a hneď potom dostane slovo návrhová komisia. Nech sa 

páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja ešte mám – teda ak môžem do toho ešte vstúpiť – tuto 

nejaké informácie, že momentálne sú tam ešte ľudia a neviem, 

či to slovo „okamžite“, ako ste použili alebo ako ste teda 

čítali – či je zrealizovateľné. Samozrejme, neodkladne asi 

je možné. Táni, poprosím ťa, aby si zareagovala, ale… 

Mgr. Tatiana Sedláková, sekcia sociálnych vecí: 

 Ak som to správne pochopila, tam bol ten termín 

k 28. 2. – to možné nie je určite. Výhľadovo rozumieme tej 

potrebe, žeby to zariadenie malo slúžiť aj týmto udalostiam. 

Za päť nie je možné ani to zariadenie uspôsobiť tomu, aby 

bolo prichystané na takýto účel. 

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

Je tam neodkladne, Ľuboš. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslankyňa Zaťovičová – námestníčka Zaťovičová, 

nech sa páči s faktickou. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem, ja si myslím, že možno by si Ľuboš mohol zobrať 

aj autoremedúrou, že keď nie neodkladne, ale minimálne zvážiť 

túto možnosť a začať pracovať na tom, že by práve toto 

karanténne mestečko slúžilo v najbližších mesiacoch, keď 

podľa potreby, jak bude možné, práve pre týchto utečencov 

alebo pre rodiny s deťmi, ak naozaj akože máme ten priestor, 
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je to vytvorené, ja si myslím, že je to veľmi naozaj dobrý 

nápad. A využiť to. Pretože má svoje kapacity, ktoré sú teda 

dosť veľké. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne.  

S faktickou pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava – Rača: 

Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať – lebo ten bod, čo 

sa riešil predtým, ten príspevok 100 000 na nejaké 

zabezpečenie, tak pán Krajčír aj teda pán Vetrák ako členovia 

nejakej koalície štátnej vystúpili že je to predčasné 

a poviem, treba čakať na štát. A teraz vlastne pán Krajčír 

naopak o pol dňa navrhuje, aby sa proaktívne riešilo toto 

mestečko za päť dní pre utečencov. Vôbec nerozumiem tomu 

potom. Že keď na začiatku to bol problém, že sa schvaľuje 

100 000, že treba čakať na štátne inštitúcie, ktoré pán 

Vetrák povedal, že fungujú bezchybne, a teda že tam nie je 

žiadny problém… Tak teraz to zrazu je vec, ktorá nie je 

problémom? Že teda mesto má začať zabezpečovať? Veď teda 

nech štát začne zabezpečovať tieto veci, keď je tam 

bezchybnosť. Nerozumiem tomu, lebo na začiatku, bod číslo 3 

bol problém 100 000; a teraz karanténne mestečko prerobiť na 

utečenecké, čo v princípe s tým nemám problém, ale zrazu to 

nie je problém. O päť dní. Takže tomuto nerozumiem. By som 

chcel vysvetlenie. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja teraz ešte poprosím s faktickou… 

No asi by som dala slovo pánovi Košťálovi, lebo už sa 

dlhšie hlási – vecne k tomuto určite povie, že aké sú 

možnosti mesta. A potom, samozrejme, ďalší. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Jasné, že detailne určite nebudem teraz hovoriť určite 

aké sú možnosti, len my naozaj dnes o šiestej k tomu sedíme, 

hneď po zastupiteľstve, a budeme sa baviť presne o tom – čo 

s karanténnym mestečkom, čo s ostatnými… ako keby ostatnou 

infraštruktúrou, ako vieme nejakým spôsobom ju transformovať 

na prípadnú potrebu. Takže ako samozrejme, uznesenie môžete 

prijať, my iba hovoríme, že dnes sú v karanténnom mestečku 

ľudia, Omikron tu stále je, že my musíme toto riešiť, 

samozrejme. Musíme – keby aj odtiaľto ľudia odišli – tak 

musím to pripraviť, musíme to dezinfikovať, musíme to všetko 

nachystať. Takže naozaj že ideme sa o tom dnes baviť. Takže 

iba chcem povedať – budeme múdrejší zajtra. Budeme mať viac 

informácií. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne. 

Zdenka, ty sa ešte hlásiš, alebo to je ešte staré. 
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Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

To je ešte staré. Ale poviem, že áno, presne ako Ctibor 

povedal, my sme len chceli upozorniť na to, že je tu takáto 

možnosť a prijať to uznesenie, že aby sme sa všetci na tom 

zhodli, že ak tá možnosť teda tam bude, tak aby naozaj z toho 

karanténneho mestečka bolo práve pre týchto utečencov. Bolo 

tu už dnes niekoľkokrát deklarované aj inými starostami, že 

v mestských častiach už majú pripravené priestory, kde by 

mohli – tak presne nám napadlo, že toto je jedna z tých 

možností, ktorý by vedelo aj mesto ponúknuť. Takže túto 

možnosť. Takže ja som rada, že teraz aj Ctibor ako povedal, 

pán riaditeľ, že už nad tým aj uvažujú, že to tak bude 

zrejme. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ale súčasne bolo povedané, že aj pre bezpečnosť 

teda utečencov – ak by teda mali záujem alebo keď sa táto 

situácia stane, tak je potrebné pripraviť to karanténne 

mestečko. A to sa asi nedá zo dňa na deň. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Samozrejme. Tam som… Áno, Táni, veď tam som ja povedala, 

že určite nie asi za tých 5 minút, a teda Ľuboš si 

autoremedúrou zoberie teda, že ten termín tam asi nebude 

taký vyhrotený. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej, hej, no dobre. Nech sa páči, pán poslanec Krajčír 

s faktickou. 

Ale ja ešte predtým teda jednu otázku: Že keď vieme, že 

mesto robí pre to všetky potrebné kroky, že už dnes k tomu 

zasadá, nie je to dostatočná záruka? Aby sme neprijali nejaké 

uznesenie, s ktorým môžeme mať problém. Neviem… Uvažujem 

nahlas. 

Nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Akurát som zaslal aktuálnu zmenu uznesenia, kde som 

teda zmenil – nie k 28. 2., ako som pôvodne navrhoval, keď 

majú sa teda ukončiť opatrenia, ale nech zváži túto možnosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ale samozrejme, ale trvám na tom, aby do najbližšieho 

zastupiteľstva sme mali riadnu analýzu – koľko ľudí tam bolo 

otestovaných, koľko bolo ubytovaných, koľko nás to finančne 

stálo – myslím si, že na tom nie je nič zlé a že to kolegovia 

podporia. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hej, to je v poriadku. Ďakujem pekne. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Berka. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja si myslím, že asi všetci sme v tomto 

na jednej lodi, že si uvedomujeme. Situácia je vážna a tá si 

bude vyžadovať od nás pohotovú reakciu vo vzťahu k Ukrajine 

a k ľuďom, ktorí odtiaľ utekajú. Ale práve preto si myslím, 

že by bolo dobré akože robiť uvážené kroky. A mňa veľmi 

zaujíma, aké tie kroky bude robiť mesto a myslím si, že aj 

poslanci a zastupiteľstvo by mali sa koordinovať s tým 

mesto. To znamená, že samozrejme, že som za to, ale navrhovať 

konkrétne riešenia mestu – aby som vedel, aký je vlastne 

pohľad mesta, tak ja neviem – ja čakám skôr na to, že príde 

mesto s riešeniami, že sa tak stane akože v krátkej dobe. 

Teraz vieme, že dnes večer zasadá, a budeme sledovať tú 

situáciu a sme pripravení na to reagovať aj v prípade potreby 

na mimoriadnom zastupiteľstve, ak bude treba. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že teda ten 

spôsob informovania poslancov je úplne štandardný – e-mailmi 

okamžite, keď sa udejú takéto veci alebo projekty a, 

samozrejme, prostredníctvom sociálnych sietí a tlačových 

správ. 

Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja nebudem opakovať to, čo povedal pán Drotován alebo 

teraz pán Berka… My sme dnes prijali to uznesenie podporné, 

kde mimo iného hovoríme, že sme pripravení pomôcť aj ako 

mesto, aj starostovia, aj poslanci. Mne to príde trošku taká… 

ako dobrý nápad, ale to môžeme ísť do detailov, to môžeme 

dať zajtra uznesenie o tom, aby sme vypratali nejakú 

konkrétnu budovu, tak úplne mi to príde zvláštne. Aj som 

pozeral teraz čet gremiálny, či tam niečo k tomu bolo… 

Nebolo. Ja osobne mám dôveru k mestu a skôr pri hlasovaní sa 

zdržím. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Krajčír, už máte červenú. Už vám 

nedám slovo a už dám slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 

Myslím, že už máme vaše uznesenie, takže nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. Takže dostali sme doplňujúci návrh od 

pána poslanca Krajčíra. A teda bolo by to tak, že pod bod C) 
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Žiada 1. by ostalo to, čo je v tom pôvodnom návrhu a toto by 

bolo po 2. 

Čítam to tak, ako som to dostal: „Žiadam vzhľadom na 

zlepšujúcu sa protiepidemiologickú situáciu v hlavnom meste 

ukončiť prevádzku karanténneho mestečka k 28. 2. 20022 

a predložiť komplexnú správu o prevádzke karanténneho 

mestečka vrátane finančných nákladov na rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v termíne 

31. 3. 2022.“ A pod číslom 3 by bolo: „Pripraviť priestory 

pôvodného karanténneho mestečka na priestory pre utečencov 

z Ukrajiny.“ Takto nám to prišlo. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme hlasovať o každom? 

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

Nie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako spoločne o celom? 

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

Nie, tak, ako to prišlo. Nebola požiadavka hlasovať 

zvlášť. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ako som spomínal, ja som poslal aktuálnu… Neviem, prečo 

nemáte aktuálnu. 

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

Toto je aktuálna, ktorá došla. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

To znamená, že tam nie je ten dátum dvadsiateho ôsmeho. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

No veď práve. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ale je tam zvážiť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte ešte jednu prosím… Ďalšie… 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Vraj to prišlo ako prázdny mail. 

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

Tak, keď hovorí ústne, tak doplniť to… 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Nemôžeš si to zobrať autoremedúrou? 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Beriem si to autoremedúrou a nedávam tam termín 28. 2., 

ale navrhujem zvážiť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. Čiže môžeme to teraz opraviť. 

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

Čo má byť zvážiť? Namiesto toho… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

„Vzhľadom na zlepšujúcu sa protiepidemiologickú 

situáciu v hlavnom meste zvážiť ukončenie prevádzky 

karanténneho mestečka a predložiť kompletnú správu 

o prevádzke karanténneho mestečka vrátane finančných 

nákladov do mestského zastupiteľstva na marec 2022.“ 
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Po B) „Pripraviť priestory pôvodného karanténneho 

mestečka na priestory pre utečencov z Ukrajiny.“ by som tým 

pádom odtiaľ vyhodil. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Takže vás poprosím ešte raz, pán Lenč, aby ste 

prečítali, o čom budeme hlasovať. 

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

Dobre, takže čítam to ešte raz. 

To bude v bode C) po 2., čiže „Žiada primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy vzhľadom na zlepšujúcu sa 

protiepidemiologickú situáciu v hlavnom meste zvážiť 

prevádzku karanténneho mestečka a predložiť komplexnú správu 

o prevádzke karanténneho mestečka vrátane finančných 

nákladov na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v termíne 31. 3. 2022.“ 

Nedáva mi to celkom logiku, ale takto to pán poslanec 

navrhol. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to tak v poriadku, ako to prečítal teraz pán Lenč? 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Podľa mňa by tam malo byť „zvážiť ukončenie prevádzky 

karanténneho mestečka“. 

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

…pre účely uteče… 

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

Lebo teraz je, že „zvážiť prevádzku karanténneho 

mestečka“. Neviem, čo to je zvážiť prevádzku karanténneho 

mestečka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

…ukončenie prevádzky… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ja sa ospravedlňujem, ja som čítal, aj som teda zaslal 

– neviem, kde sa stala chyba. Ale aj som aj čítal, že zvážiť 

ukončenie. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Jak si rozumieme – je tam zvážiť ukončenie prevádzky 

karanténneho mestečka a potom presne ďalej už jak to išlo. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  
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Hej, ideálne to rozdeliť, ale neviem, že či teda ešte 

to viete nejako prečítať – ak vás požiadam, návrhovú komisiu. 

Samozrejme, logiku aby to malo, to rozdeliť po A)… Aby sa 

zvážilo ukončenie a, samozrejme, po B) aby nám bola 

predložená komplexná správa o prevádzke karanténneho 

mestečka vrátane finančných nákladov do mestského 

zastupiteľstva na marec 2022. Samozrejme, logiku dáva, že 

som chcel o jednom aj o druhom dať hlasovať samostatne. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, pán poslanec, ale potom sa tam stratil ten účel, 

že za účelom vytvorenia zázemia pre utečencov. To tam nie je 

potom v tomto texte a to tam asi chýba najviac. Lebo tak som 

to pochopila, že to je to naliehavé. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

O tom sa tu celý čas bavíme. Môžem to ešte tam doplniť, 

ak mi dáte minútu, môžem to ešte raz takto poslať. 

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

Ja si myslím, že netreba to rozdeľovať na A a B, to 

kľudne môže byť spolu. Čiže: namiesto „ukončiť“ tam bude 

„zvážiť ukončenie“ a ten dátum odtiaľ vypadne. Všetkým je to 

jasné? 

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

Ale pre účely… 
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Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Pre účely prevádzky potom… áno, pre účely utečeneckého 

tábora alebo tak. 

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

To je v tej časti 3: „Pripraviť priestory pôvodného 

karanténneho mestečka… 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

No tak potom OK. 

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

…na priestory pre utečencov z Ukrajiny.“ Tam sa nič 

nemení podľa toho, čo pán poslanec navrhol. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak potom je to takto v poriadku. Čiže zvažujeme, nie 

je tam dátum 28. 2. 

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

 Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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A ten účel nový je v bode 3. 

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

 Áno. Presne tak. 

 Takže môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prosím, hlasujeme o tomto pozmeňováku. Áno? 

Nech sa páči. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 19, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Nech sa páči, pán Lenč. 

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

Áno, takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, 

v ktorom mestské zastupiteľstvo A) berie na vedomie 

informačnú správu o podpore zdravia za roky 2020 – 2021, za 

B) zrušuje tu uvedené uznesenia zastupiteľstva a za C) žiada 
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primátora hlavného mesta predkladať informáciu o projektoch 

v rámci grantového programu Bratislavy pre všetkých za 

príslušný rok s termínom je raz ročne k 31. 10. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 34 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 

6, prítomných: 42.  

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou v rokoch 2020 – 2021 

Uznesenie 1133/2022 

zo dňa 24.02.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou v rokoch 2020 – 

2021. 

B. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 05. 

1996 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 234/2000 časť B bod 

3 zo dňa 10. 2. 2000. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

predkladať informáciu o projektoch v rámci grantového 

programu Bratislava pre všetkých za príslušný rok. 

T: raz ročne vždy k 31. 10. 

koniec poznámky) 
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BOD 22 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 1798/2014, 

ČASŤ C, BODY 1 – 10, ZO DŇA 23. 10. 2014 

MESTSKÝCH LESOV BRATISLAVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme ešte tri minúty do toho, kým máme plánované 

vystúpenie jedného občana. 

Tak poďme na bod 22: Informácia o plnení uznesenia číslo 

1798/2014, časť C, body 1 – 10, zo dňa 23. 10. 2014 Mestských 

lesov Bratislava. 

Nech sa páči. K tomuto máme nejaké úvodné slovo? 

Ing. Marek Páva, Mestské lesy v Bratislave: 

Ja by som mohol predstaviť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Ing. Marek Páva, Mestské lesy v Bratislave: 

Marek Páva, z Mestských lesov. Predkladáme pravidelne 

každoročne taký report o plnení tohto uznesenia. Je to 

vlastne uznesenie o podpore rekreačnej funkcie lesoparku 

z roku 2014. Malo to pôvodne 10 bodov, väčšina z nich teda 

boli de facto naplnené už pomerne dávno. A toto je vlastne 

taká každoročná správa asi o troch bodoch, ktoré sa tam 
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pravidelne opakuje a predkladáme to posledný raz. Je to 

vlastne o tom, že každoročne zverejňujeme oznámenie o ťažbe 

dreva, o tom, koľko sme vyťažili, oznamy o spoločnom 

vyznačovaní ťažby s ochranármi a takéto záležitosti. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesenia číslo 1798/2014, časť C, bod 1 – 10, zo dňa 

23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

6, prítomných: 41. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1798/2014 

časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Uznesenie 1134/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1798/2014 

časť C bod 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

VYSTÚPENIE OBČANOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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A je presne 16 hodín, takže dávame slovo občanovi – 

pánovi Taričovi. Asi sa nám rovno prihlási. 

Pán Páva, ďakujeme veľmi pekne. 

Pán Tarič, myslím, že ste pripojený, máte slovo. Môžete. 

Vystúpenie občana: Igor Tarič 

Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa spýtať, že teda prečo 

je problém zo strany magistrátu vydať meno toho, kto podpísal 

zmluvu ohľadom informačného systému, čo sa týka tých 

elektronických tabúľ na zastávkach. Každú chvíľu sa kazia 

a proste som sa dožadoval (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

zákona z roku 2000 mena tohto dotyčného, kto je za to 

zodpovedný, a magistrát mi to odmietol dať s tým teda, že to 

je nejaká utajovaná skutočnosť, hoci to majú k dispozícii 

poslanci. Takže by som rád vedel, prečo je s tým problém. To 

je jedna taká vec. 

Druhá taká vec: by som sa chcel spýtať, že som 

poukazoval… ešte takto – prečo ma to zaujíma? Z toho dôvodu, 

lebo tie zastávky sú tmavé a proste nie je tam možné vidieť 

cestovný poriadok v tme, keď sú zle osvetlené. A zase v lete 

tie informačné tabule vypadávajú. 

A teraz ešte by som rád sa spýtal na jednu vec, čo som 

neuviedol vo svojej požiadavke, a to sa jedná o softvér. Ja 

som poukazoval na konkrétnu vec, na konkrétnom príklade. 

Nechcel by som to rozoberať, aby som niekoho náhodou neurazil 

alebo nebodaj neplašil. By som rád sa dozvedel, že prečo mi 

na to magistrát – čo sa týka softvéru – som to uviedol na 
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linke 65, prečo mi nedal výstup. Teda že či je moja sťažnosť 

opodstatnená, respektíve neopodstatnená. 

Čiže toto sú také dve veci. A potom ešte rád by som dal 

do pozornosti a to už mimo magistrátu – poslancom aj občanom, 

aby si dávali veľký pozor, keď budú niečo rekonštruovať – na 

hodinového manžela, ktorý nás tak oklamal, že viac sa ani 

nedalo. Čiže bude to v Občanovi za dverami v nedeľu, takže 

tam to uvidia ľudia, aby si dali pozor na takého, aby 

nedopadli tak, ako my. 

To je všetko z mojej strany. Veľmi pekne ďakujem, pani 

prvá námestníčka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Len k tým tabuliam: že sú dva typy – tie 

staršie – áno, sú často reklamované. Tie nové – myslím, že 

fungujú celkom dobre. A ešte takú informáciu, pán Tarič, 

pripravujeme rekonštrukciu mnohých zastávok vrátane 

budovania prístreškov moderných aj ich osvetlenia. Postupne 

to bude vidieť v Bratislave. Ale ďakujeme za váš príspevok. 

Ďalšieho občana asi nemáme, takže pokračujeme ďalej 

v rokovaní zastupiteľstva, a to je bod číslo 24: a to je 

Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov… 

Aha, pardon. 23, áno. 
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BOD 23 INFORMÁCIA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU KONCEPCIE 

ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV V BRATISLAVE 

NA ZÁKLADE UZNESENIA Č. 1160/2018 ČASŤ B, 

BOD 2, ZO DŇA 26. 04. 2018  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže znova Marek Páv príde s Informáciou o plnení 

Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave 

na základe uznesenia číslo 1160/2018, časť B, bod 2, zo dňa 

26. 04. 2018. 

Nech sa páči, pán Páva, máte slovo. 

Ing. Marek Páva, Mestské lesy v Bratislave: 

Áno, ďakujem za slovo. Je to taktiež pravidelný 

každoročný report, ktorý predkladáme. Týka sa takzvaného 

akčného plánu alebo koncepcie rozvoja mestských lesov z roku 

2018. Tento plán má spolu 51 bodov z rôznych oblastí od 

lesníctva cez opravy rekreačných areálov až po rekreáciu 

a šport alebo ekovýchovu. Z týchto 51 bodov máme úplne 

splnených 19, rozpracovaných máme 23 a zatiaľ nesplnených 

máme 5 bodov a 4 sú vlastne mimo kompetencie Mestských 

lesov. Čiže asi toľko v skratke by som k tomu povedal. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Prosím návrhovú komisiu, pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Budeme schvaľovať návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie predložený materiál: 

Informáciu o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia 

číslo 1160/2018, časť B, bod 2, zo dňa 26. 04. 2018. 

 Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 38 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

5, prítomných: 43. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského 
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zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 

Uznesenie 1135/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských 

lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018. 

koniec poznámky) 

 

BOD 24 NÁVRH NA ODPUSTENIE ODPLATY ZA VECNÉ BREMENO 

PRE ŽIADATEĽOV ING. VLADIMÍRA TOMKA A JUDR. 

BARBORU TOMKOVÚ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 24: Návrh na odpustenie odplaty za vecné 

bremeno pre žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru 

Tomkovú. 

Krátke úvodné slovo, prosím. 
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Bc. Michal Daniel, vedúci oddelenia dopravných povolení 

Dobrý deň. Ide o odpustenie odplaty vo výške necelých 

2000 eur za zriadenie vecného bremena týkajúceho sa preložky 

verejného vodovodu v Dúbravke. Dôvodom tejto žiadosti je, že 

hlavné mesto predmetný pozemok odpredalo v roku 2007 inému 

manželskému páru, pričom v kúpnej zmluve neboli uvedené 

žiadne dlhy, vecné bremená ani iné povinnosti. Na pozemku sa 

následne legálne vybudovala garáž. Od 2016 vlastníkmi 

predmetného pozemku sú manželia Tomkovi, pričom v 2020-tom 

sa ukázalo, že cez pozemok pod garážou a múrom vedie verejný 

vodovod, ktorý bol, bohužiaľ, v havarijnom stave. Verejný 

vodovod nebol zaznamenaný ani v Územnom genereli z 2009-ho, 

tým pádom o tom nemala vedomosť ani spoločnosť VDS. Stavebný 

úrad navrhol prekládku verejného vodovodu, ktorú zabezpečili 

vlastníci pozemku na vlastné náklady. Keďže ich vlastné 

výdaje už boli vo výške cez 40 000 eur a vzhľadom na všetky 

okolnosti prípadu – žiadajú hlavné mesto o odpustenie odplaty 

za zriadenie vecného bremena v prospech VDS. 

 Vzhľadom na okolnosti jednoznačne odporúčame 

odpustenie odplaty. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 
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Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje odpustenie odplaty za 

zriadenie vecného bremena vo výške 1999 eur aj 36 eurocentov 

žiadateľom Ing. Vladimírovi Tomkovi a JUDr. Barbore 

Tomkovej. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

8, prítomných: 43. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov 

Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú 

Uznesenie 1136/2022 

zo dňa 24.02.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

odpustenie odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 1 

999,36 eur žiadateľom Ing. Vladimírovi Tomkovi a JUDr. 

Barbore Tomkovej. 

koniec poznámky) 

 

BOD 25 NÁVRH NA VYPOVEDANIE ZMLUVY O NÁJME Č. 052/5-

1/16 TÝKAJÚCEJ SA ČASTI POZEMKU ZA ÚČELOM 

UMIESTNENIA AUTOMATU NA PREDAJ HRAČIEK VO 

VÝMERE 3 M2 NA POZEMKU REG. „C“, PARC. Č. 

3888/3 V ZOO BRATISLAVA, K. Ú. KARLOVA 

VES, S NÁJOMCOM RNDR. MARTIN ŠULÁK SO SÍDLOM 

V HANDLOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

25: Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 

týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na 

predaj hračiek vo výmere 3 m2 na pozemku registračné číslo 

„C“, parcela číslo 3888/3 v ZOO Bratislava, 

katastrálne územie Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin 

Šulák so sídlom v Handlovej. 

Poprosím úvodné slovo. 
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Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry: 

Dobrý deň. Dovoľte mi uviesť predmetný materiál. Daný 

materiál žiada o vypovedanie zmluvy o nájme, ako už zaznelo 

o 3 m2 výmery. Momentálne tento pozemok slúži na umiestnenie 

automatu na predaj hračiek. Zoologická záhrada žiada 

o zrušenie tejto zmluvy z dôvodu začatia stavebných prác pre 

vybudovanie toaliet pre návštevníkov Zoologickej záhrady. 

Súčasťou bude aj ZOO-shop na predaj reprezentačných 

predmetov a suvenírov. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

schvaľuje výpoveď zmluvy o nájme pozemku v katastrálnom 

území Karlova Ves vo výmere 3 m2, ktorá bola uzatvorená 

14. 05. 2016 medzi RNDr. Martinom Šulákom ako nájomcom 

a mestskou príspevkovou organizáciu ZOO Bratislava ako 

prenajímateľom. A potom plus tie ďalšie detaily, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 38 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

5, prítomných: 43. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej 

sa časti pozemku s cieľom umiestniť automat na predaj hračiek 

vo výmere 3 m² na pozemku registra „C“ parc. č. 3888/3 v 

mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava, k. ú. 

Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martinom Šulákom so sídlom v 

Handlovej 

Uznesenie 1137/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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výpoveď zmluvy o nájme pozemku č. 052/5-1/16, k. ú. Karlova 

Ves, pozemok registra „C“ parc. č. 3888/3 vo výmere 3 m², 

uzavretej dňa 14. 05. 2016 s cieľom umiestniť automat na 

predaj hračiek, medzi RNDr. Martinom Šulákom ako nájomcom a 

mestskou príspevkovou organizáciou ZOO Bratislava ako 

prenajímateľom. 

koniec poznámky) 

 

BOD 26 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STAVBE SO 

SÚPIS. Č. 1588 NA POZEMKU PARC. Č. 12081/1 

NA PIONIERSKEJ 15 V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI SLOVENSKÁ 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, PRE 

ZUŠ MILOŠA RUPPELDTA AKO ROZPOČTOVÚ 

ORGANIZÁCIU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA 

(MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 26: Návrh na nájom nebytového priestoru v 

stavbe so súpisným číslom 1588 na pozemku parcelné číslo 

12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, katastrálne územie 

Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ 

UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako 

rozpočtovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava. 

Otváram diskusiu. Pardon, úvodné slovo prosím najprv. 
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Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu 

a mládeže: 

Ďakujem pekne, ak môžem ja. Táto nájomná zmluva sa 

predkladá z dôvodu, že Základná umelecká škola na 

Panenskej 11 sídli v tejto budove, ktorá ide do 

rekonštrukcie od začiatku marca. A náhradné priestory pre 

túto základnú umeleckú školu sme práve našli v priestoroch 

Slovenskej technickej univerzity, v Strojníckej fakulte, na 

Pionierskej 15. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Ďakujem za slovo. Chcem prejaviť radosť 

a poďakovanie, že základná škola – umelecká škola Ruppeldta, 

ktorá sídli na Panenskej ulici, našla a práve v týchto 

priestoroch svoju budúcnosť počas rekonštrukcie. 

Čo je zaujímavé: Ja som bola pri zrode na STU, keď sa 

tento objekt rekonštruoval na inkubátor pre absolventov, 

ktorí si v týchto priestoroch mohli založiť svoje 

podnikanie. V podstate prešla nejaká doba a ukázalo sa, že 

už dopyt po tomto type nie je a ostali tie priestory voľné. 

My sme boli ináč aj za Staré Mesto v rokovaní so Slovenskou 

technickou univerzitou a uvažovali sme vzhľadom na 

nedostatočné kapacity a nebolo jasné, či vôbec bude tá výzva 
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na rozšírenie kapacít základných škôl, na ktorú sme všetci 

čakali – alebo teda väčšina z mestských častí čakala. Takže 

robili sme si taký záložný plán, ako zabezpečiť kapacity. 

Ale keďže sme dostali priznaný ten projekt z MIRY, tak 

v podstate ten priestor bol v inej mestskej časti a ja som 

veľmi rada, že sa týmto spôsobom v podstate našlo miesto – 

alebo dočasná strecha nad hlavou. Chcem poďakovať aj pani 

Zdenke Zaťovičovej a pani riaditeľke popriať, aby teda 

v týchto priestoroch sa cítili dobre a čoskoro sa vrátili na 

Panenskú, ktorú budeme tiež rekonštruovať. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, pani námestníčka Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela poďakovať 

a naozaj aj my sa veľmi tešíme, že veľmi rýchle a promptne 

STU-čka nám ponúkla tieto priestory. A tešíme sa aj z toho, 

že celá vlastne naša základná umelecká škola bude 

presťahovaná do jednej budovy a nebudeme ju musieť trúsiť vo 

viacerých priestoroch, čo je naozaj veľmi výhodné. A preto 

by som vás aj touto cestou chcela všetkých poprosiť o podporu 

tohto materiálu. Je to vlastne návrh na nájom nebytového 

priestoru, ktorý vlastne zmluvu bude v konečnom dôsledku 

potom podpisovať pani riaditeľka priamo s univerzitou. Len 

toľko. Ďakujem. Naozaj sa tešíme. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, návrhová komisia, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje podľa paragrafu 9, odsek 2, 

písmeno e, zo zákona o majetku obcí uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na nájom nebytových priestorov vo výmere 1240,10 m2, 

nachádzajúcich sa na Pionierskej 15 v Bratislave, 

katastrálne územie Nové Mesto, na dobu určitú do 28. 02. 2023 

za nájomné vo výške 65 587 eur aj 50 eurocentov ročne. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 37 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

5, prítomných: 42. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 

1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša 

Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy  

Uznesenie 1138/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov, 

v celkovej výmere podlahovej plochy 1 240,10 m², 

nachádzajúcich sa na 1. poschodí a 3. poschodí v stavbe so 

súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 

v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, na dobu určitú do 28. 02. 

2023, za nájomné vo výške 65 587,50 eur/ročne. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V STAVBE 

SO SÚPIS. Č. 136 NA POZEMKU PARC. Č. 4 NA 

LAURINSKEJ 7 V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 27: Návrh na nájom nebytových priestorov v 

stavbe na Laurinskej 7, v katastrálnom území Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže. 

Nech sa páči, úvodné slovo. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Dobrý deň. Takže predkladáme návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov na Laurinskej 7 formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválených podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. Nájom navrhujeme teda na dobu neurčitú s účelom, 

ktorý navrhne samotný súťažiaci. Zároveň teda uvádzam, že 

ide o klasický komerčný nájom, čiže jediným rozhodujúcim 

kritérium je vlastne najvyššia ponúknutá cena. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje teraz tie podstatné 

náležitosti: nájom nebytových priestorov v celkovej výmere 

201,09 m2 v katastrálnom území Staré Mesto na dobu neurčitú, 

s cieľom, ktorý navrhne súťažiaci, pričom sú tam vymenované 

aj také činnosti, ktoré tam nemožno prevádzkovať. Formou 

verejnej obchodnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie. A s tými podmienkami, ktoré sú potom 

ďalej uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 38 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

4, prítomných: 42. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 

136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 1139/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytových priestorov v celkovej výmere 201,09 m² na 

1. poschodí, na prízemí a v suteréne stavby so súpis. č. 136 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v k. 

ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, na dobu neurčitú, 

s cieľom, ktorý navrhne súťažiaci, pričom službami (hlavnými 

ani vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť 

piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, erotický salón, 

striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných 

prostriedkov, a predaj suvenírov môže byť iba vedľajšou 

službou poskytovanou v predmete nájmu, formou obchodnej 

verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej 

aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1410/2014 

zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia Mestského 
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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 SR 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 28 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA POZEMKU V BRATISLAVE, REGISTRA 

„E“ KN, V K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 8040, 

V ŠKOLSKOM DVORE NA VAZOVOVEJ ULICI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 28: Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na pozemku v registri „E“ KN, v katastrálnom území 

Staré Mesto, v školskom dvore na Vazovovej ulici. 

Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

324 

 

K tomuto materiálu by sme teda doplnili – ako bolo 

spomínané - že sa jedná o uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva k pozemku vo výmere 482 m2 za kúpnu cenu 

celkove 123 711 eur, pričom predmetom nadobúdania by mal byť 

podiel o celkovej veľkosti 22 tridsatín. S tým, že v rámci 

spracovania materiálu máme určité výhrady k tomu uplatneniu 

predkupného práva. Tu by som zhrnula dôvody, prečo 

neodporúčame za sekciu správy nehnuteľností uplatniť 

predkupné právo: V prvom rade je to dôvod, že tento predmet 

kúpy nie je jediným pozemkom v rámci areálu, o ktorý nemáme 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) usporiadané pozemky, 

zároveň sa v areáli školy nachádzajú aj ďalšie pozemky, ktoré 

sú v správe nezistených vlastníkov, v správe Slovenského 

pozemkového fondu. Ďalším dôvodom je taktiež to, že hlavné 

mesto nie je vlastníkom žiadnej stavby v uvedenom areáli, 

stavby v tomto areáli sú vo vlastníctve buď mestskej časti 

Staré mesto, prípadne Bratislavského samosprávneho kraja. 

Taktiež vychádzame z toho poznatku, že v danom areáli 

v podstate nie je možné prevádzkovať nič iné ako areál školy. 

A preto máme za to, že neuplatnením si predkupného práva nie 

je ohrozené užívanie tohto areálu a nie je ani možné jeho 

užívanie iným ako súčasným spôsobom. A taktiež je dôležité 

povedať, že v prípade, ak hlavné mesto nadobudne aj tento 

podiel tohto pozemku, tak nemá usporiadanú prevažnú časť 

daného areálu a taktiež cena tohto výkupu sa nám zdá 

privysoká vzhľadom na to, že mesto má k pozemkom v rámci 

areálu zriadené zákonné vecné bremeno. Pričom mesto 

v opačných prípadoch vykupuje takéto pozemky za sumu 1,16 za 

m2, pričom teda toto sú všetko dôvody, pre ktoré my 

navrhujeme v tomto prípade si predkupné právo na tento 

pozemok si neuplatniť. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Podstatné je povedať, že naozaj tie 

majetkovo-právne nezrovnalosti, ktoré máme aj na areáloch, 

ktoré sú školské a sú naozaj v priamej kompetencii 

vykonávania obce a školstvo a základné školstvo a školský 

dvor, ktorý je športovou plochou, takýmto je… Ja by som 

navrhla procedurálny návrh, ktorý som zaslala, že by sme 

mali hlasovať o tej alternatíve uplatnenia ako prvej s tým, 

že áno, je to čiastočné vysporiadanie sa, ale tie čiastočné 

vysporiadania vedú k tomu, že nakoniec ten majetok bude 

očistený a bude v bezpečí pred akýmikoľvek snahami o to, aby 

sa na školských dvoroch diala výstavba. 

Máme teraz nedávnu skúsenosť práve na základnej škole 

Dubová, kde sme takýmto veľmi náročným a právne náročným 

procesom v podstate sa vyhli tomu, aby sme mohli vôbec 

realizovať obnovu toho školského dvora. A keďže aj – teraz 

sa len dotknem k diskusiám, ktoré vo vec Dubovej boli – kde 

sa rozšírili absolútne dezinformácie, že ideme zastavovať 

školský dvor, čo je úplný blud. My sme len v rámci územného 

plánu práve nechali občanov rozhodnúť o tom, čo takéto územia 

sú cenné. Tak máme teraz v inej škole, ktorá je Vazovova, 

a je to naozaj kľúčová škola, ktorá je ťažisková pre 

Bratislavu a pre Staré Mesto určite – možnosť sa nejakou 

mierou dostať bližšie k vysporiadanému stavu. 
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Takže ja by som iba povedala, že: Hlasujme 

o alternatíve 2 ako prvej – rozhodnú poslanci svojím 

postojom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. A keďže sa už nikto neprihlásil do 

diskusie… Aha, pán Košťál, nech sa páči. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem. Ja sa neviem prihlasovať cez zariadenie, preto 

vždycky zdvíham ruku. Ja chcem zopakovať to, čo bolo povedané 

aj teda pani Palušovou, že jednak my sme na mestskej rade 

dosť dlho diskutovali o tom, akým spôsobom vysporiadať 

majetok alebo teda nájom na plochu parkoviska na Devíne – 

a tam sa starostovia všetci uzniesli spoločne a ten bod nebol 

schválený, že nemáme otvárať Pandorinu skrinku nejakých 

odkúpení alebo vysporadúvaní takýchto majetkových situácií. 

A to tuná teraz sa deje. Lebo my ako mesto máme teraz 

zaplatiť 123 711 eur za to, aby sme vysporiadali jednu malú 

časť školského dvora, kde máme teda ďalších vlastníkov, 

niektorí sú neznámi, niektorí sú známi. To znamená, že keď 

to robíme prvýkrát, tak o mesiac tu máme ďalšiu žiadosť 

a takto sa dopočítame možno k nejakej sume 500 – 600 000 na 

vysporiadanie školského dvora. Keď dnes je zákonné vecné 

bremeno, kde sa nemôže stavať, kde škola môže robiť úpravy, 

tak naozaj akože my sa tu akože doťahujeme pol roka kvôli 

sume 350 000, respektíve nakoniec sme sa zhodli na tých 200 

kvôli teda tej dohode – memorandum so Starým mestom a teraz 

tu sa ideme ako keby že sa zaviazať alebo otvoriť nejaký 
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rámec, ktorá akože vycucá z mestského rozpočtu naozaj že 

státisíce eur. Takto akože za mňa – naozaj že za magistrát 

odporúčame nepodporiť návrh na uplatnenie predkupného práva. 

A zároveň teda, samozrejme, ak mestská časť má záujem v tejto 

lokalite, kde má školu, to riešiť, tak môžete to priamo 

riešiť aj vy ako mestská časť. Ale naozaj nevidím dôvod, aby 

sme… keďže je tam toľko vlastníkov, toľko nárokov, je to 

jeden slíž, ktorý sa nedá nejakým spôsobom zastavať, aby sme 

do toho nejakým spôsobom teraz investovali a hlavne si 

otvorili takúto naozaj že veľmi nebezpečnú vec. Lebo je to 

samotný predaj a kúpa, nie je to iba nájom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja rozumiem argumentom pána Košťála, ale zase 

na druhej strane aj chápem pani starostku, že skutočne asi 

treba vysporiadať tieto školské areály, aj keď teda v tomto 

prípade – ako odznelo – je to majetok mestskej časti a župy. 

A preto mi napadlo, či sa neuvažovalo o takej nejakej 

alternatíve, že teda keď má mesto predkupné právo – myslím, 

že aj na župe sme mali taký balík pozemkov, kedy sme následne 

potom zamieňali si pozemky, ktoré má mesto pod nejakým 

župnými nehnuteľnosťami a naopak. Takže či nevyužiť túto 

príležitosť… Chápem – hovorím – pána riaditeľa, že to je 

Pandorina skrinka, ale to nie sú cesty a chodníky. To sú 

proste školské areály. A ja si myslím, že tie by sme si mali 

nejakým postupom času vysporiadať. A je to fér jednak k tým 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

328 

 

vlastníkom a jednak aj k nejakej istote pre tých 

prevádzkovateľov tých škôl. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Ja rozumiem, že z pohľadu ekonomického to je určite 

že nie úplne vhodná situácia. Čo ale hrozí: že odmietnutím 

predkupného práva – ono tým pádom môže nakladať s tým 

majetkom ako uzná – a keď sa ten majetok dostane do rúk ako 

bolo napríklad na tej Dubovej, tak už dostanete sa do sporu 

pri rekonštrukcii, pri akýchkoľvek eurofondoch, keď nemámte 

čistý ten areál, tak aj tie projekty, ktoré sa tam realizujú 

z obecných alebo z mestského grantu, sú problémové, pretože 

naozaj neviete sa dostať k povoleniu, keď tam nemáte vzťah 

k nejakej časti dráhy. My sme naozaj mysleli, že prerušíme 

antuku kvôli tomu, že tento pásik prechádza cez ten ovál, 

a je to problémová vec. Takže ja teraz nehovorím, že čo je 

správne riešenie, je to teraz deklarovanie toho, že tých 

školských dvorov v Starom Meste je naozaj že obmedzený počet 

a nie je veľmi vízia ani kde by sa budovali ďalšie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Uhler. Nech sa páči. 

Pán Uhler máte slovo. Nevidím vás, možno máte vypnutý… 
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JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ: 

Tu som, len som hovoril s vypnutým mikrofónom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ: 

Ja len krátku informáciu. Keďže u nás plánujeme 

prístavbu základnej školy a pri eurofondoch by to naozaj 

mohlo spôsobovať problémy, tak sme sa pustili do výkupu 

pozemkov na školskom dvore. Ale aj tento týždeň sme teda 

kúpili prvý pozemok, ale je to v cene 30 eur za m2. Takže 

sme niekde úplne inde. A keď sa niekomu podarí vyjednať 

takúto cenu, tak podľa mňa nie je problém otvoriť Pandorinu 

skrinku, lebo za takúto cenu to ani nie je Pandorina skrinka. 

Tak len tak. Poďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Berka. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Moji predrečníci povedali už toho 

veľa a ja som sa snažil otvárať tento bod aj medzi mojimi 

kolegami. Pani starostka to pomenovala jasne – my sme sa 

borili s veľmi vážnym problémom obdobného charakteru na 

základnej škole Dubová a stálo nás to veľa peňazí, aby sme 
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v podstate vysporiadali sa so špekulantom, ktorý sa dostal 

k pozemku a v podstate držal nás v šachu. Bolo povedané 

o otváraní Pandorinej skrinky – ja si myslím, že tú Pandorinu 

skrinku spoločne skôr bude treba otvoriť. Problém 

vysporiadavania sa pozemkov je veľký problém, ale tým, že to 

je veľký problém, neznamená, že by sme nemali smerovať k jeho 

riešeniu. A samotný tento bod ale – ja som samozrejme 

podrobne preštudoval aj tú dôvodovú správu a všetky 

argumenty, ktoré teda sa snažia podporiť to, aby mesto si 

neuplatnilo predkupné právo – uvedomujem si, že tá cena 

123 000 za tento kus pozemku v situácii, keď je tam ďalších 

10 podobných pozemkov… nie je to rozumné rozhodnutie 

uplatniť si tieto predkupné práva. 

Ale bol by som zároveň – je tam veľké ALE – bol by som 

veľmi rád, keby samospráva – a to sa týka rovnako tak 

miestnej ako mestskej samosprávy – hľadala cestu, ako riešiť 

tento problém v budúcnosti. Pretože to nie je problém len 

tejto samotnej základnej školy, ale je to problém celého 

mesta. A jeden z tých takých drobných problémov je zakotvený 

a skrytý v podstate v uznesení mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa nachádza aj v dôvodovej správe – to uznesenie číslo 

628 z roku 2001, ktoré hovorí o výkupe pozemkov od pôvodných 

vlastníkov za účelom majetko-právneho vysporiadania – tam je 

cena za výkup stanovená na 1 euro 16 za m2, to je že extrémne 

nízka cena. My tým, že máme vlastne takúto normu prijatú 

zastupiteľstvom, podľa ktorej sa riadime a na základe ktorej 

dávame aj vypracované dôvodové správy, v podstate toto 

zväzuje ruky mestu akokoľvek konštruktívne pristupovať 

k týmto prípadom. Keby sme zmenili túto cenu – a ja verím 

tomu, že k tomuto dospejeme. Pretože tak, ako pán Uhler 

povedal pred chvíľou, jednoducho keď máme prijaté toto 
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uznesenie, nie je možné – ako nie je reálne, aby sme 

v akejkoľvek časti Bratislavy vykupovali pozemky za cenu 

1 euro za m2. To znamená, že pokiaľ chceme byť konštruktívni 

a pokiaľ by sme aj toto si neuplatnili, tak pokiaľ by sme sa 

chceli posunúť, aby sa nám tieto situácie neopakovali, tak 

toto stojí za prehodnotenie a možno aj zmenu uznesenia. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, ja by som 

chcel upozorniť ešte na jeden problém: V podstate kolega 

Berka to už tak nejako načal, že tam môžu byť potom problémy 

so špekulantmi. A vlastne, kým je tých spoluvlastníkov 

viacero a sú rozdrobení, tak sa v podstate dá s nimi nejako 

osobitne jednať. Tam nejaký nájom, tam nejaká výpožička, 

čiže keď sú tam nejaké investičné akcie, dá sa to nejakým 

spôsobom riešiť. Ale pokiaľ vlastne úplne rezignujeme na 

nejaké scelovanie tých pozemkov a niekto iný ich začne 

scelovať, tak v zásade – pokiaľ sa stane niekto väčšinovým 

spoluvlastníkom a podá žalobu, tak sa môže žalobou domáhať 

na súde v podstate o zrušenie toho podielového 

spoluvlastníctva a môže on práve vykúpiť nás, hej? A vykúpiť 

všetkých. Za nejakú znaleckú radovú cenu. A vtedy už vlastne 

my stratíme absolútne kontrolu nad takýmito dvormi. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som rada dala teraz slovo ešte pánovi Košťálovi, 

lebo chcel niečo podotknúť asi k tej diskusii, ktorá prebehla 

a potom, samozrejme, ďalším. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Iba dve poznámky: Jedna – že je tam vecné bremeno podľa 

66-ky, to nie je, že stratíme kontrolu. To je prvá vec. 

A druhá, že – prosím vás, tá suma 123 000, vie niekto akože 

– teda keď to chceme nejakým spôsobom to riešiť, že ako 

vznikla? Lebo podľa mojich informácií to je jednoducho cena, 

ktorú nám ponúkli. Keby nám ponúkli cenu 180 000, tak sa 

budeme o nej baviť. Ale to nie je založené na nejakom akože 

nejakom posudku znaleckom alebo nejakej reálnej cene. Viete, 

že o tom sa bavíme. Áno, my máme to, čo Adam Berka hovoril, 

my máme stanovené, že to má byť 1,16 na m2, môžeme sa baviť 

o tom, že ako ďalej s touto cenou, že či s ňou niečo robiť. 

Ale určite ako že cena, ktorá je naozaj že vycucaná z prsta, 

123 000 len tak – neviem, akože, mne to nepríde že 

hospodárne, že len tak sa do toho vrhnúť, lebo chceme niečo 

zocelovať. Ak chceme niečo zocelovať a vysporiadať, tak to 

musí ten proces úplne inak predbiehať. Presne že – je tu BS-

ka, sú tu mestské časti, je tu akože veľa školských dvorov, 

ktoré majú rôzne aj také zmiešané vlastnícke vzťahy. A to je 

akože jeden obrovský projekt, to nie je, že by sme mali – 

podľa mňa – takýmto akože postupným ukosovaním, niekde niečo 

riešiť a hlavne nie, keď tá cena nie je nejakým spôsobom 

akoby zhodnotená alebo teda vypočítaná. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Teraz neviem, pani Aufrichtová? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S procedurálnou? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Nedá sa pripojiť. Dnes to trochu blbne, že ten 

stredný prihlasovací gombík nie je aktívny. 

Pán riaditeľ, keď dokážeme nájomné bývanie riešiť kúpou 

jedno- či dvojizbového bytu za 200 000 v Starom Meste, to je 

úplne identický príklad tohto, že si máme záujem uplatniť 

predkupné právo. To, ako je materiál pripravený, zodpovedá 

hlavné mesto. Keď tá cena bola v rozpore, no mohlo si hlavné 

mesto dať urobiť znalecký rozsudok alebo vôbec ten bod 

nepredkladať na zastupiteľstvo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 
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Pardon, prepáčte. Ale to nie je možné, však my nemôžeme 

nepredložiť, keď je tam predkupné právo. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ale vy môžete povedať: predkupné právo na základe tej 

znaleckej ceny a keď on… proste tam je tých úkonov k tomu, 

kedy sa to predkladá na zastupiteľstvo – môže byť ako záver 

rokovaní. Keď nie, tak dobre, však akože. 

Vieme, koľko sme sa bavili napríklad o zapojení sa – ja 

neviem – do tej aukcie, ktorá bola na pozemky okolo Mičurina 

alebo ako sme sa bavili o tom, že či ideme odkupovať majetok 

na Sade Janka Kráľa… V poriadku, je to vec, ktorá Staré Mesto 

trápi a úplne pochopím, keď nebude podporená. Veď nakoniec 

je to naozaj že na hrane toho, že… 

Len preukázať a raz za čas sa rozprávať o tom, ako 

vysporiadať majetky – hlavne tie, ktoré sú pre deti ako na 

šport; chodníky a cesty je obrovský problém. Ale hrdé mestá 

Slovenska naozaj, ja keď sledujem tie okresné a krajské – 

áno, pristúpili k tomu, že naozaj idú skupovať a odkupujú 

tie veci, ktoré sú proste problémové. My sme tu ani 

neustrážili skoro aukciu, ktorá bola na Pešiu zónu. A keď 

som sa obrátila na vás, že či to dokážete ako mesto 

zastrešiť, tak ani odpoveď mi od vás neprišla. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán starosta Chren. 
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Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. K Ctiborovi: Ja mám pocit, ak je to predkupné 

právo, tak by to malo fungovať tak, že on ide predávať ten 

pozemok, má ponuku za nejakú cenu a za tú cenu, na akú má 

reálnu ponuku, ho ponúka nám. Čiže my by sme mali vedieť aj 

to, že kto je ten kupujúci. Podľa toho vieme odhadnúť nejaké 

úmysly. 

A k tomu, čo hovorila aj pani starostka… Ja by som tiež, 

že riešime takéto veci, máme kopec pozemkov pod školami, pod 

škôlkami. Dôležitá otázka je tá spomenutá - vecného bremena. 

A k tomuto je treba vždy vedieť aj tú analýzu – teda či je 

tam to vecné bremeno, či nám hrozí nejaká žaloba od nového 

majiteľa za bezdôvodné obohatenie, za nejaký nájom, za nejakú 

jednorazovú alebo pravidelnú odplatu alebo nie. A či je tam 

nejaký plán rozširovať tú budovu, lebo na takomto (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) aj zákonné vecné bremeno – tak asi sa 

nevzťahuje na novú potenciálnu stavbu alebo či len zachovať 

súčasne areál, kde v prípade toho zákonného vecného bremena 

nejaké riziko nám v zásade nehrozí. A ja ako starosta len 

dodám k Jožovi Uhlerovi – áno, za nejakých dvadsaťpäť euro 

za štvorec, som za to, aby sme vysporiadávali. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ale tu sme úplne v inej cene. Ďakujem. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  
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Ďakujem. Samozrejme, že môžeme sa baviť o tom, že či tá 

cena je OK, či nie je OK, ale keď sme tu už aj v minulosti 

hovorili o tom, že chceme, aby Bratislava bola silným mestom, 

nie slabým mestom, ale silným mestom aj vo vyjednávaní 

s tretími stranami, tak veď nám nič nebráni, aby sme im dali 

protiponuku alebo aby sme im povedali nejaké protipravidlá, 

ktoré budeme vyjednávať, pokiaľ by malo dôjsť k nejakému 

sceleniu, zámene, odkúpeniu a tak ďalej. A to tu vlastne 

nezaznelo. My sme tu vlastne tak nejak v takom v pasívnom 

kŕči, že príde nám tuná nejaký list a riešime tu, že je to 

veľa peňazí. No dobre, ale chcelo by to nejakú protiponuku 

alebo teda nejaké systémové riešenie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem. Ja by som poprosila o reakciu pána doktora 

Bednárika, lebo sa prihlásil práve k tomuto. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Áno. Z nášho hľadiska je hlavne dôležité tú 

hospodárnosť z pozície hlavného mesta. Pre nás nie je účelné 

v súčasnosti si uplatniť to predkupné právo z dvoch dôvodov. 

Za prvé: Opäť, ak by sme my mali dať protiponuku, sme 

viazaní tým uznesením mestského zastupiteľstva. 

Za druhé: Nevysporiadávame pozemok pod našou budovou. 

To znamená, že ak to máme riešiť, tak to máme riešiť 

z pozície hlavného mesta. V prípade, ak má mestská časť 

záujem, môže osloviť tých – potom, čo si mesto neuplatní to 
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predkupné právo – môže tých vlastníkov osloviť a môže s nimi 

otvoriť diskusiu a riešiť aj formou nejakej protiponuky, 

zníženia tej ceny. Mestská časť nie je viazaná tým uznesením 

mestského zastupiteľstva. To znamená, môže komunikovať 

o nejakej konkrétnej cene. V prípade, ak má záujem 

vysporiadať ten areál, môže otvoriť aj komunikáciu so 

Slovenským pozemkovým fondom a tak ďalej. 

Z pozície hlavného mesta vzhľadom na to, že sa nejedná 

o nehnuteľnosť v našom vlastníctve, nie je účelné vôbec 

venovať aj prostriedky, aj čas a energiu na vysporiadávanie 

toho areálu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Pán Bednárik nám hovoril zo srdca, 

pretože naozaj môže sa stať, že ak by sme takto postupovali, 

tak kto prv príde, ten prv berie. A na tých, ktorí sa 

prihlásia poslední, nezostane nič. Čiže ak je v silách 

Starého Mesta alebo nejakej inej mestskej časti ktoré je… 

trúfa si vysporiadať sa s takýmito vecami… My máme rovnako 

problém, v každom školskom areáli, pod telocvičňami, pod 

budovami. A to, čo si trúfame, sa snažíme riešiť. Na čo 

nemáme, to, bohužiaľ, nejde. 
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Ďakujem vám pekne, pán Bednárik, za váš príspevok. 

Myslím si, že sme ho pochopili všetci. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová znova s procedurálnou, ale 

tak skús zareagovať, prosím, a už potom nasleduje pán 

poslanec Buocik. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Len v zmysle toho, že všetky majetky sú zapísané na 

liste vlastníctva mestských častí ako Hlavné mesto 

Slovenskej republiky a zverené následne mestskej časti, 

môžeme sa baviť možno o tom, že akým spôsobom sa pri v tomto 

predkupnom práve… – teraz nehovorím o tomto konkrétnom 

prípade, ale bude ich možno do budúcna viac – participovať 

možno na tom, to by mohlo byť nastavenie tých podmienok tiež 

fungovania mesta a mestských častí. 

My sme ale veľmi férovo tiež v rámci tej dražby, ktorá 

bola na tú Pešiu zónu, ktorú som spomenula, a oslovili sme 

mesto, že keďže všetky pozemky Pešej zóny sú na liste 

vlastníctva na hlavnom meste a sú zverené Starému Mestu, to 

si máme teraz my odkúpiť 200 metrov pri Čumilovi a mať ho na 

liste vlastníctva Starého Mesta? To je to správne riešenie? 

A teraz mať nejaký pásik z dvoru školského na staromestskom 

LV-čku stopercentnom jedna jednina a zbytok bude hlavné 

mesto – zverené Starému Mestu? Toto si dohodnime. Lebo toto 
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je fungovanie a hospodárnosť, ako funguje hlavné mesto. 

Preto sme my oslovili, že poďme teda tým systémom, že pri 

zverení vám vyplatíme… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, už skončila minúta. Ja by som len chcela povedať, 

že toto je téma, ktorá – nemyslím si – že vyriešime na 

dnešnom zastupiteľstve. Je otvorený priestor na to, aby – 

teda je veľa priestoru na to, aby sa táto téma rozobrala 

potom medzi mestom a mestskými časťami. 

Nech sa páči, pán poslanec Buocik, máte slovo. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Pani námestníčka, ďakujem pekne. No, takto že: možno ak 

bude treba predĺženie príspevku, tak možno – ak sa 

rozhovorím… Lebo ten problém je oveľa komplikovanejší, ako 

si mnohí možno uvedomujú. Takto že: To, čo zaznelo zo strany 

pána Bednárika, je samozrejme pravda. To, čo nezaznelo, je 

vec, že ten paragraf – ten zákon 66, konkrétne v paragrafe 4 

– on hovorí o zákonnom vecnom bremene. Už dnes je niekoľko 

podaní na Ústavnom súde, v ktorých rieši, že tam vlastne 

zostáva tým vlastníkom len takzvané „holé vlastníctvo“. Ja 

som skoro ochotný sa s vami staviť, že to nie je otázka 

dlhého času – a tie vecné bremená popadajú jedno za druhým, 

pretože nič také ako „holé vlastníctvo“ ani v Listine 

základných práv a slobôd ani v Ústave Slovenskej republiky 

nie je. Hej? Proste to nie je. Ten zákon je zlý, hej? Bol 

prijatý teda za prvej Ficovej vlády, ale je zlý. Teraz 
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nemyslím, že zlý preto, že ho prijali za Fica, ale preto, že 

on je právne a ústavne zlý. A to si myslím, že sa 

s právnikmi, ktorí sedia v zastupiteľstve, na tom zhodnem. 

To, čo ten zákon tiež hovorí a akú povinnosť ukladá 

mestám a obciam je, že majú mestá a obce robiť pozemkové 

úpravy a majú vydávať náhradné pozemky. To sa nedeje. A tiež, 

ak si myslíme, že dlhodobo to bude v stave, že ten zákon 

obmedzuje vlastnícke právo vlastníkov pozemkov a na druhej 

strane nie je žiadna povinnosť zo strany miest a obcí, tiež 

som ochotný sa staviť, že to tak dlhodobo nebude. A čím 

nechcem povedať, že sme mali o tomto… Ja pri tomto tiež sa 

zdržím, nebudem hlasovať za uplatnenie predkupného práva, 

a to práve preto, lebo aj tá cena – myslím, že to vychádza 

256 euro za m2 – ak sa nemýlim… áno, možno tiež mi pripadá 

vysoká. 

Ale my sme sa o tomto bavili na finančnej komisii a už 

to naznačil pán poslanec Berka, že aby – keď príde nejaké 

ďalšie uplatnenie predkupného práva, aby sme sa znova 

nerozprávali o tomto istom, tak neviem, v koho silách je 

navrhnutie zmeny toho uznesenia, ktoré hovorí o tom, že máme 

vykupovať pozemky pod stavbami alebo pod… hej, lebo to sa 

týka cintorínov, to sa týka verejných priestranstiev, hej, 

všeličoho možného, komunikácií, chodníkov… že to máme 

vykupovať za euro šesťdesiatšesť. Lebo presne to tu padlo, 

že to je vlastne – sami na seba si týmto ako keby si zväzujeme 

ruky a nedávame príležitosť na to, aby sme boli schopní 

vysporiadať pozemky za nejakú cenu, ktorá je lepšia ako 

256 euro ako v tomto konkrétnom prípade. 
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A v tomto zmysle – neviem, či nás počúva pán primátor 

alebo nie – ale ja by som možno navrhol aj naozaj zriadenie 

nejakej pracovnej skupiny, ktorá by sa tomuto mala venovať, 

kde sa môžeme baviť aj o tom, kto má čo vykupovať. Čo má 

vykupovať hlavné mesto, čo majú vykupovať mestské časti, či 

sa riadime tým, že kto má čo vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, čo urobíme napríklad s kompetenciou, ako sú že 

základné školy, čo je prenesený výkon. Ale poďme sa o tom 

trošku vecne rozprávať, lebo – áno – ja som poslancom siedmy 

rok, a takáto veľmi podobná debata… už som ju párkrát počul 

a vždycky s tým, že neotvárajme Pandorinu skrinku. Súhlasím, 

neotvárajme Pandorinu skrinku, ale to neznamená, že sa tej 

téme vôbec nevenujme… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

…a z tohto pohľadu – neviem… Uchádzam sa o to, aby… 

Neviem, či tá iniciatíva má prísť naozaj zo strany poslanca 

alebo tá iniciatíva príde zo strany vedenia mesta, že si 

poďme k tomu reálne sadnúť a poďme si trebárs v ideálnom 

prípade povedať, že mesto bude ročne vysporiadávať pozemky 

v hodnote pol milióna eur. Neviem, hej? To berte ako naozaj 

návrh niekde – v tej aktuálnej situácii. 

A možno ešte poviem jednu vec: Keď sme vysporiadavali 

pozemok na Ostredkoch pri Gymnáziu Ostredková kvôli tomu, 

aby župa mohla – Bratislavský samosprávny kraj aby mohol 
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rekonštruovať ten športový areál, čo už sa dnes teda deje, 

tak tam to župa vykúpila za sumu 90 euro za meter štvorcový 

a bolo to asi dva roky – ak sa nemýlim, možnože, bolo to 

ešte pred pandémiou, takže už sú to možno aj tri roky dozadu 

– to znamená, že tá snaha tu je. Nemali by sme to úplne že 

ignorovať, ale keď tento konkrétny príklad… Nemôžeme inak 

postupovať v prípade uplatnenia, respektíve neuplatnenia 

vecného bremena. Ale nenechajme túto tému vyhniť zase do 

ďalšieho zastupiteľstva. To si Bratislava nezaslúži. Ďakujem 

pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik, už ste asi aj vyčerpali čas. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Nie, ja som mal predĺžený. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, tak asi práve teraz.  

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Takže ja len poprosím – vy môžete iniciovať vytvorenie 

takejto skupiny prostredníctvom komisie finančnej. Myslím 

si, že tam to prináleží. Takže to vám dávam ako návrh. 

S faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Práve ste to, pani námestníčka, povedali, že… 

Ja by som asi skutočne uvítal takú nejakú iniciatívu či už 

zo strany vedenia mesta alebo teda zo strany poslancov. Aj 

keď skôr si myslím, že by to mala byť iniciatíva vedenia 

mesta. Aby sme si teda povedali a pripravili sa na to, že 

tento problém nielen stále tlačiť pred sebou, ale proste mať 

niečo poruke, keď tuná príde nereálna ponuka za 250 eur za 

m2, aj keď to je Staré Mesto, tak aby sme mali sa na čo 

odvolať – podľa našej koncepcie prijatej vtedy a vtedy je 

maximálna cena za obdobný pozemok 50 eur za m2. V Rusovciach 

to bolo 30. Takže takýmto nejakým spôsobom by sme – podľa 

mňa – mali mať niečo pripravené a možno skutočne tie prvé 

areály by mali byť tie školské, lebo tam nám to potom robí 

problémy pri tých eurofondoch, kedy kvôli tomu, že nie sú 

vysporiadané, tak prichádzame o finančné zdroje. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. Možno len doplním pána Buocika – my sme ako 

Ružinov teraz vysporiadávali väčšie plochy na Ostredkoch 

vrátane škôlok a vyšlo to na 29 eur za m2, a toto je pre mňa 

reálne taký nejaký „benchmark“ (referenčný bod), že kde sa 

oplatí hýbať. 

Ale teda neodpustím si, Jano, však ty máš tiež nejaké 

pozemky pod škôlkou na (poznámka: nezrozumiteľný názov) 

akože mohol by si ich nám dať ešte aj lacnejšie, hej? Dúfam, 

že teda to nie je tak, že čakáš, kým padnú tie zákonné vecné 

bremená, aby si potom mohol nás nejakým spôsobom pozdierať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani starostka, ja to beriem tak, že sa hlásiš 

s faktickou, hej? Napriek tomu, že… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno, stále mám problém – to stredné tlačidlo. Teda 

faktickú… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dobre. Za týchto okolností sa otvorila táto téma 

a naozaj by bolo dobré si povedať, že do rozpočtu každoročne 

– nejaký kvázi akože fond na vysporiadanie majetkových 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

345 

 

vzťahov s tým, že sa oboznámia tí vlastníci, že takáto je 

jednotková cena – môže byť v Starom Meste možno aj 60 eur 

alebo koľko – možno si to niektorí rozmyslia a vysporiadajú 

si tie veci aj samé. Niekde bude problém. Kto chce robiť zle 

– aspoň sa oddelia tí, ktorí chcú riešiť vec a ktorí chcú 

proste iba na tom mať nejaký benefit. 

Čo chcem ale poprosiť – tak ja by som potom ten 

procedurálny návrh neuplatnila, normálne poďme teda hlasovať 

najskôr o tom neuplatnení. Ja rozumiem tým dôvodom, len 

otvorenie tejto témy malo zmysel. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To je faktická, pán Buocik? Myslím si, že už ste mali. 

Takže neviem, teraz, organizačné, dokedy to budeme… 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

To je reakcia asi na jeho príspevok. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, tak môžete, nech sa páči, môžete, pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem pekne. No, som rád, že Martin Chren si 

spomenul na škôlku. Ale mohol by to teda povedať 
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spoluvlastníkom, ktorí tam majú 80-percenntý podiel na tých 

pozemkoch a konkrétne sú to vnuk a vnučka pôvodných 

vlastníkov, že teda či by to nedarovali mestskej časti. 

Že možno vlastne chcel som tým povedať to, že trochu 

vecnej debaty by nezaškodilo k tejto téme. A ako keby nie 

toto – hej? Že to, čo funguje pred voľbami… Tak… a OK, už je 

zase pred voľbami, rozumiem. Dobre, takže viem, na čo sa mám 

pripraviť, ďakujem pekne za upozornenie. Beriem na vedomie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, ani námestníčka Antalová. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja mám len krátku poznámku, ktorá možno bude vyznievať 

v kontexte tejto diskusie ako „off topic“, ale zaznamenala 

som v tej diskusii apel na to, aby vedenie mesta sa zaoberalo 

riešením nejakej pozemkovej politiky. Tak vás len chcem 

ubezpečiť, že sme teda nečakali na túto dnešnú diskusiu, aby 

sme aj na takomto niečom začali pracovať, a súčasťou 

koncepcie Mestskej bytovej politiky, ktorú sme schválili už 

minulý rok – vo februári 2021, je jedna z úloh, ktorá je 

zadaná v implementačnom pláne tejto koncepcie – je 

vypracovanie mestskej pozemkovej politiky. A touto úlohou sa 

začal zaoberať Metropolitný inštitút práve tento rok. 

A myslím si, že toto by mala byť ambícia – mať pripravenú 

koncepciu, ako nakladať s pozemkami do budúcnosti, aby sme 
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teda potom nemuseli v diskusiách ako je táto riešiť, ako 

nakladať s pozemkom hlavného mesta. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je všeobecne, hej? Všeobecne? 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Netýka sa to iba výstavby bytov – bytových domov? 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to je celkovo – ako nakladať s pozemkami. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže to vlastne aj odpoveď na tie otázky, ktoré tú 

zazneli. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na tom pracujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka, nech sa páči. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som len teda drobnosťou povedal, že 

samozrejme s týmito problémami s nevysporiadanými pozemkami 

sú všade, v Petržalke je to známa oblasť, takzvané Pejšovské 

pozemky na lúkach 7, 8. Napríklad sa občas dostávate do 

situácie, že pod celý areál základnej školy alebo takmer 

celý areál základnej školy a pozemky pod väčšinou budovy 

základnej školy a časť materskej školy sú v súkromných 

rukách. Áno, je tam vecné bremeno, ktoré tam je zo zákona. 

Tak isto máme teda právnu analýzu, kde je napísané teda, že 

tam bolo tri roky na uplatnenie neviem čo. Rovnako ako 

povedal pán Buocik si myslím, že to dlhodobo nebude 

udržateľné v tom režime a teraz akože dotyčný subjekt nám – 

neviem, koľko to vychádza – 15 000 m či 20 000 m2 ponúkal po 

50 eur/m2. Niekde tam sme sa dostali – myslím – ak si dobre 

spomínam. A ja som práve vtedy zaregistroval na internete, 

že Ružinov to kupoval po 29. Ono je to potom niekedy 

problematické, lebo naozaj akože podľa mňa tá cena, ktorá sa 

podarila Ružinovu, je vynikajúca. A aj kvôli tomu, že toho 

bolo veľa a aj kvôli nejakým špecifickým veciam, ktoré tam 

sú. Len na druhej strane sa naozaj dostávame do situácie – 

pokiaľ to nevysporiadame – a ja som nie teda zrovna fanúšik, 

aby sme platili viac – len keď to nevysporiadame, tak len zo 

zákona, keď budeme musieť platiť nejaký nájom alebo vecné 

bremeno, budeme to musieť jednorazovo vysporiadať alebo 
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niečo podobné, tak tie sumy môžu by ďaleko, ďaleko väčšie, 

hej? Čiže ono si to treba uvedomiť. Len pre porovnanie: V tej 

oblasti pozemkov je znalecký posudok 300 eur na m2 a čo si 

treba uvedomiť – že existuje judikát, ktorý hovorí, že 

stavba, ktorá je zaťažená tým, ktorý tam má stavbu, sa 

nepovažuje za ťarchu. To znamená, prihliada sa na ten pozemok 

ako keby bol nezaťažený. To znamená, že proste sú s tým 

problémy a potom sa dostávate k tomu, že či zamieňať pozemky, 

keď začnete zamieňať pozemky, je to lacnejšie a ľahšie, lenže 

potom zas, samozrejme, niekde presuniete vy stavbu. Hej? To 

znamená, že pozemky, ktoré by si mesto mohlo robiť na stavbu 

obecných bytov alebo na nejakú proste inú verejne prospešnú 

infraštruktúru, sa zamenia s niekým a ten tam potom začne 

stavať samozrejme niečo, čo prinesie peniaze. A je to veľmi 

ťažké toto nastaviť. A je to naozaj že… asi súhlasím s tým, 

čo bolo povedané, že by to bolo treba začať postupne 

vysporadúvať s nejakým dielom. A áno, tí, ktorí majú záujem 

to vysporadúvať, sa oddelia od tých, ktorí naozaj to majú 

špekulatívne. Ale treba s tým niečo robiť no určite. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem, pán starosta. 

S faktickou pán Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja len krátko zareagujem, že ak myslel 

pán starosta – teda, Jano, ak si myslel na judikát povedzme 

Najvyššieho súdu, tak tam ten problém s touto problematikou 
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aj s tým, že judikát Ústavného súdu teda kritizoval doterajší 

prístup všeobecných súdov v tom, že všeobecné súdy sa snažili 

v tejto problematike vykladať (ústavu) obyčajné zákony 

namiesto toho, aby sa pridržiavali toho, čo je napísané 

v ústave. Čiže aj to, čo hovorí, že by sa to nemalo brať, 

keď je to zaťažené nejakým objektom ten pozemok, tak to je 

presne – podľa mňa – v rozpore s tým, čo hovorí ústava 

o obmedzovaní vlastníckeho práva. 

Len sa vrátim krátko späť k tomu, čo hovorí Jano Buocik, 

že ten koncept doterajší aj to, ako to vykladali všeobecné 

súdy, je neudržateľný. Aj my chceme na celoštátnej úrovni 

vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude viac dbať na to, aby 

sa zmenila legislatíva tak, že odškodní vlastníkov, ktorým 

sú obmedzované vlastnícke práva. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja by som rád zareagoval na môjho 

predrečníka, pána starostu Chrena. On síce hovorí, že 

„benchmark“ je pre neho 30 eur za meter, ale my sme 

v Ružinove (poznámka: nezrozumniteľné slová) ale kupoval sa 

pozemok, kde cena za meter vychádzala cez 1000 eur za meter. 

Čiže áno, škoda, že teraz je ten „benchmark“ 30 a nebolo to 

pred tými dvoma rokmi. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

 Keďže ten procedurálny návrh pani starostky 

Aufrichtovej bol stiahnutý a predkladateľ viackrát 

deklaroval, že by sme mali hlasovať ako o prvej 

o alternatíve 1: teda o neuplatnení predkupného práva, tak 

budeme schvaľovať uznesenie alebo najskôr budeme hlasovať 

o uznesení. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckym 

podielom tých osôb, ktoré sú v návrhu uznesenia vymenované 

aj s tými podielmi, ktoré sú tam uvedené. Týka sa to pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto vo výmere 482 m2 vedenom na 

LV číslo na liste vlastníctva – číslo 8410 za kúpnu cenu 

celkovo 123 711 eur. 

 Čiže hlasujeme o neuplatnení predkupného práva. Nech sa 

páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 

4, prítomných: 41. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na pozemku v 

Bratislave, registra „E“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici 

Uznesenie 1140/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 16/60 k 

celku vo vlastníctve Mgr. Roxany Petrányiovej, bytom V. F. 

Bystrého 1 , Bratislava, podielu 22/60 k celku vo vlastníctve 

Ing. Františka Ludviga, bytom Prešovská 30, Bratislava, 

podielu 1/10 k celku vo vlastníctve Svätoslava Poláka, bytom 

Bohúňova 14, Bratislava, na pozemku registra „E“ KN v k. ú. 
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Staré Mesto, parc. č. 8040 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 482 m², vedenom na LV č. 8410, za kúpnu cenu celkove 

123 711,00 eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 29 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM NA 

NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, STAVBE SO SÚPIS. Č. 3287 VO VEĽKOSTI 

1/6 VO VLASTNÍCTVE MARTINY KONRÁDY MAGULOVEJ 

A VO VEĽKOSTI 1/6 VO VLASTNÍCTVE MAREKA 

KONRÁDYHO 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Bod číslo 29: Návrh na uplatnenie 

alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 

na nehnuteľnosti v Bratislave, katastrálne územie Staré 

Mesto v Bratislave – Staré Mesto, stavba so súpisným číslom 

3287 vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej 

a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Mareka Konrádyho. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 
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Tak, ako bolo povedané, aj v tomto prípade ide 

o uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva, pričom 

tieto 2/6 dokopy dávajú 1/3 vcelku. Pričom ďalšiu tretinu 

vlastní hlavné mesto a máme tam teda ešte ďalšiu podielovú 

spoluvlastníčku k ďalšej 1/3 tejto stavby. Dôležité je 

povedať, že táto 1/3 je ponúknutá mestu za cenu 250 000 eur, 

pričom 1/3 rodinného domu, ako aj pozemok pod zástavbou 

a záhrada sú zverené do správy mestskej časti. 

My sa aj v tomto prípade prikláňame k možnosti 

neuplatniť predkupné právo, a to najmä z niektorých dôvodov, 

ktorými sú v prvom rade to, že v prípade, ak si hlavné mesto 

uplatní svoje predkupné právo, nestane sa výlučným 

vlastníkom celej nehnuteľnosti, ale teda len jej časti. 

Pričom treba povedať aj to, že tak isto ďalšia podielová 

spoluvlastníčka, ktorá v súčasnosti nemá záujem predávať 

svoj podiel, nemusí v budúcnosti súhlasiť nielen 

s odpredajom, ale ani teda s podielovým vysporiadaním 

podielového spoluvlastníctva. V takomto prípade by hlavné 

mesto by bolo odkázané na vysporiadanie podielového 

spoluvlastníctva prostredníctvom súdu, čo môže teda trvať 

niekoľko rokov. Taktiež je treba povedať, že Sekcia správy 

nehnuteľností nemá v súčasnosti vyčlenené finančné krytie na 

tento účel vo svojom rozpočte, čiže by bolo potrebné vykonať 

aj rozpočtovú zmenu. Taktiež treba povedať, že pri akejkoľvek 

oprave, úprave alebo údržbe tohto domu by hlavné mesto muselo 

vyžadovať súhlas ďalšej podielovej spoluvlastníčky, čo by 

mohlo akékoľvek nakladanie s týmto majetkom mesta spomaliť, 

prípadne aj nejakým spôsobom obmedziť, pretože mesto by mohlo 

konať bez ďalšej podielovej spoluvlastníčky len v prípade 

havarijných stavov. Čiže toto sú asi tie základné informácie. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

V rámci tohto bodu vznikla celkom zaujímavá diskusia na 

miestnej rade, kde miestna rada odporučila uplatniť si – 

a miestna rada zastúpená teda všetkými starostami, 

poslancami, ktorí sú členovia mestskej rady. Dôvodom bolo 

práve uvedomenie si, že tá cena za dva byty alebo teda za to 

ponúknuté, jedna tretina jednej šestiny rodinného domu, 

v ktorom je teda bytová jednotka – je v podstate zaujímavá 

a mesto sa tak stane dvojtretinovým vlastníkom, kde už teda 

ten pomer – a myslím si, že aj v iných majetkoch – nie vždy 

je stopercentným vlastníkom mesto a musí sa naučiť 

v podstate – tak, ako akýkoľvek spoluvlastník bytu, fungovať 

s ostatnými vlastníkmi, ktorým sú nie vždy teda v 1/1 

vlastnené majetky. 

A odporučenie Starého Mesta bolo pôvodne vlastne 

totožné s tým, čo teraz odprezentovala pani Palušová, ale 

pod uvedomením si toho, že naozaj sme kupovali jeden jedno- 

či dvojizbový byt za 200 000, tak toto je ďaleko väčšia 

plocha za dobrú cenu. S tým, že naozaj 2/3 vlastníctva by sa 

dostali do vlastníctva hlavného mesta – alebo teda 

vlastníctva hlavného mesta s tým, že 1/3 je zverená. 

Chcem sa spýtať na názor Lenky Plavuchovej, že ako to 

vníma. Lebo to sú rovno napríklad byty na nájomné náhrady 
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alebo či sa vyjadrovala aj tá jej sekcia k tomu. A zaslalo 

sa myslím všetkým poslancom to zmenené stanovisko, že si 

uvedomujeme, že by bolo možno vhodné uplatniť si v tomto 

prípade predkupné právo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja si myslím, že… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Tá cena je naozaj dobrá akože na Staré Mesto. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že to je skôr otázka na pani námestníčku 

Antalovú Plavuchovú, ale najprv pán Košťál – či už sa 

nehlásiš, Ctibor? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Však na ňu som dala otázku. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Však Lenka si povie. Ja som chcel iba reagovať – presne, 

že pôvodne to, čo máme my v tom našom spise, je, že mestská 

časť bola proti uplatneniu – a za nás teda platí to, že teda 

tá posledná alebo tá tretia vlastníčka tej jednej tretiny 

nemá záujem to teraz odpredávať. Podobných situácií máme 

v mnohých bytových domoch po celom meste. Nie je to úplne že 
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ideálna situácia. Preto sa tomu snažíme tu vyhnúť. 

Samozrejme, je možno lákavá tá predstava, že raz to bude mať 

nejakú väčšiu hodnotu, a v skutočnosti je to teraz veľká – 

ako keby – komplikácia. Pre nás je oveľa jednoduchšie kupovať 

hotové, celé byty, ktoré sú – ako keby – hneď k dispozícii. 

Tu je aj zlý stav, aj potreba rekonštrukcie celej tej 

lokality, respektíve celej tej budovy, hej, kde je teda ešte 

aj iný vlastník. A samozrejme, aj tá cena ešte teda nie je 

nejakým spôsobom preverená, či zodpovedá tej lokalite. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Berka, nech sa páči. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. My sme venovali dosť veľa času tomuto 

bodu v diskusii s kolegami poslancami a ja som toho názoru, 

že je rozumné uplatniť si predkupné právo, a to z viacerých 

dôvodov. My sme si prešli všetky rôzne scenáre. A ja rozumiem 

tomu, že mesto nejakým spôsobom nechce ísť do tých 

komplikovanejších situácií, ale keď boli spomenuté tie 

komplikácie, tuto ide o rodinný dom v lukratívnej oblasti 

Bratislavy – na Kalvárii s výhľadom, pričom v prípade 

uplatnenia si predkupného práva mesto by bolo dvoj-

tretinovým vlastníkom, pričom by tam zostala už len jedna 

majiteľka. To je – ja myslím si – že v rámci všetkých možných 

vlastníckych usporiadaní, ktoré poznáme, jeden z tých 

najmenších problémov. A poznáme bytové domy, kde tých 
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bytových jednotiek je veľmi veľa a tak isto tie vlastnícke 

vzťahy sú zložité. 

Tuto má mesto veľmi dobrú východziu pozíciu pri 

realizácii mnohých scenárov – či už by to bolo pri dohodovaní 

sa s majiteľkou na scelení majetku, či už by išlo 

o rekonštrukciu, či už by išlo o využívanie tej samotnej 

bytovej jednotky, pretože ten rodinný dom je rozdelený na 

viaceré bytové jednotky. A to znamená… Alebo by išlo len 

o samotný jednoduchý predaj majetku. To, vlastne, tento 

scenár je dosť často opomínaný. Že my vlastne sme teraz 

v situácii, kedy môžeme za 250 000 eur získať majetok, ktorý 

násobne prevyšuje túto cenu, pretože vieme, v akej cene sa 

pohybujú ceny nehnuteľností. A kúpiť bytovú jednotku 

v rodinnom dome, kde sa nachádzajú tri byty a z toho jeden 

už vlastníme a kúpiť to za 250 000 na bratislavskej Kalvárii, 

to je že – myslím si – že je luxus ako neuplatniť si to 

predkupné právo. 

A treba si uvedomovať, že my samozrejme môžeme sa na to 

pozerať ako hospodár jednotlivec, ale myslím si, že ak niekto 

má práve ten luxus investovať do nehnuteľnosti 

a nehnuteľných majetkov a nehľadieť len na ten priamy efekt 

z krátkodobého zisku, tak je to práve mesto, ktoré môže ako 

keby túto politiku rozvíjať z dlhodobého hľadiska. A v tomto 

prípade aj pokiaľ ide len o zhodnocovanie financií, tak 

jednoducho – myslím si – že nie je rozumné nechať len tak 

takúto príležitosť. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. S faktickou pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Áno, ja som sa chcel spýtať pána poslanca, lebo hovoril 

aj teda ako, že sa tým zaoberá na finančnej komisii a že 

finančná komisia teda odporúčala– alebo ak som to správne 

pochopil – odporúčala uplatniť predkupné právo. Len predtým 

sme predkladateľa zasa počuli, že ak by sme uplatnili 

predkupné právo, tak zatiaľ na to nie sú peniaze zatiaľ 

vyčlenené v mestskom rozpočte. Že či ak finančná komisia sa 

zhodne na tom, žeby sa niekde malo uplatniť predkupné právo, 

či by zároveň nemala riešiť aj materiál, ktorý sa týka zmeny 

rozpočtu. Lebo tak by to dávalo zmysel. Lebo teraz, ak by 

sme to aj uplatnili, tak sa dostaneme do situácie, kedy to 

nebude v poriadku zase s rozpočtom. Čiže môj názor je taký, 

že by sa to už malo robiť súbežne, ak je naozaj záujem 

a ochota to uplatniť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja by som tiež veľmi rád podporil 

kolegu predrečníka. Tam treba zohnať aj prostriedky, ale 

teda na pána Berku by som chcel zareagovať, že súhlasím 

s tým, že toto je veľmi dobrá kúpa. A nemôžeme sa naozaj 

pozerať na to, že dnes na to – povedzme – nemáme vyčlenené 

peniaze. Ale naozaj na Kalvárii za túto cenu kupovať niečo 
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– aj teda naozaj keby sme to chceli zobrať ako investíciu, 

tak ako ja si myslím, že aj toto je dobrý hospodár. Nielen 

to, že či máme predávať a kupovať, ale kupovať to ako 

investíciu je tiež hodnotenie dobrého hospodára. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Viem si predstaviť – a teraz je to také, že šijeme to 

naozaj trochu horúcou ihlou, ale žeby som so staromestskými 

poslancami a následne potom aj s poslancami hlavného mesta 

otvorila otázku: Pán riaditeľ, poprosím vás teraz naozaj, 

aby ste počúvali. Bolo by možné, že v rámci tej kompenzácie, 

ktorú sme schválili, a tej zmluvy, ktorá bola na tento rok 

– by sme mohli buď tú budúcoročnú 150 000-ovú investíciu, 

ktorú má Staré Mesto pre nejakú mestskú akciu – na tento bod 

uplatniť? Akože keď spravíme nejakým dodatkom a na ďalšom 

zastupiteľstve si schválime, že tých 125 000 vieme teda 

prispieť z tej našej časti, tak si to viem predstaviť. To 

teraz hovorím, že si myslím, že by sme to dokázali 

vykomunikovať, ak by došlo k podpore toho, že by uplatnenie 

predkupného práva bolo zastupiteľstvom podporené. Iba nad 

tým môžeme pouvažovať, lebo je to naozaj že zaujímavá ponuka 

aj vzhľadom na tie investície alebo teda majetky, ktoré sa 

kupovali. 

 Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

361 

 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lamoš. 

Ing. Roman Lamoš, poslanec Msz: 

Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som akurát povedať, že 

finančná komisia bola proti vzhľadom na informácie, ktoré 

sme v čase konania finančnej komisie mali. Následne sme 

s kolegami poslancami si vytvorili takú malú skupinu 

k danému problému a v podstate sme sa zhodli na tom, že táto 

investícia je veľmi, veľmi výhodná pre mesto. Čiže bolo by 

možno dobré – ak už aj nie je záujem teraz sa možno rozhodnúť 

o tom, že kúpiť tento priestor, ale myslím si, že určite 

treba zvážiť a nájsť spôsob, ako túto jednu tretinu tejto 

budovy kúpiť. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pani námestníčka. No, tu je jedna 

dôležitá vec, ktorá tu úplne neviem, či dobre zaznela: Že 

ten pozemok, ktorý je okolo toho domu, má 1077 m2 a je 

kompletne vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. A ja keď 

som si to teraz začal tiež pozerať, ja som asi na tej 

poslednej finančnej komisii nebol, proste nepamätám tiež… 

Tak samozrejme, že ako keby naozaj je asi povinnosťou mesta 

si v tomto prípade to predkupné právo uplatniť, pretože my 

si týmto spôsobom scelíme – nie úplne, áno, rozumiem tomu – 

ale scelíme si vlastne vlastníctvo stavby. Staneme sa 
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väčšinovým vlastníkom stavby a staneme sa – a sme, už sme 

vlastníkom v 1/1 celého toho pozemku, ktorý je okolo tej 

stavby. To znamená, že ako keby tuto – neviem, či to teda má 

ísť tým konštruktom, ako hovorila pani starostka Aufrichtová 

– ale stále sme v lehote. Ďalšie žiadne myslím zastupiteľstvo 

v tej lehote dvojmesačnej nebude. Ja v tomto prípade budem 

hlasovať za uplatnenie predkupného práva. 

Moja technická otázka: Neviem, či tu je ešte pán Dobiáš 

alebo na pána Bednárika je, že ak budeme hlasovať o uplatnení 

predkupného práva, či to automaticky znamená zmenu rozpočtu 

alebo akým spôsobom máme zabezpečiť to, aby prípadné 

uplatnenie predkupného práva bolo vykonateľné vzhľadom 

k rozpočtovým prostriedkom na toto určeným, respektíve 

neurčeným. Ale v každom prípade považujem toto za rozumné 

a správne nakladanie s mestským majetkom. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pani Palušová, mohli by ste, alebo kto bol 

predkladateľom tohto materiálu… Veď tam sa píše, že 

disponibilný zostatok je 185 000 vyhradených v podstate na 

– v prípade uplatnenia. Takže ten zbytok, ktorý chýba, už 

nie je taký veľký. A zamyslime sa nad tým. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Potom poprosím o reakciu. 

Pán poslanec Jenčík, nech sa páči s faktickou. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Aj na územno-plánovacej komisii prebehla 

celkom zdĺhavá debata k tomuto bodu. A ja som presvedčený, 

že sme v tomto prípade povinní vzhľadom na to, v akom je to 

stave a čo všetko môžeme získať a ako vieme účinne zhodnotiť 

vynaložené prostriedky… Je našou povinnosťou uplatniť si 

predkupné právo. Niekde v kútiku duše možno aj rozumiem tým 

pohnútkam neuplatniť si – z mesta, ale my za to sme 

zodpovední, čiže ja tak isto budem hlasovať za uplatnenie. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ja myslím, že pani starostka Aufrichtová odpovedala na 

tie financie, ktoré teda aj v samotnom materiáli sú uvedené. 

Že veľká väčšina z tých financií už sú na to alokované, tak 

preto by som chcel podporiť aj to, čo povedal Jano Buocik, 

že teda by sme niekde teda tie financie mali nájsť. 

A technická otázka je, či už to musí byť v tomto 

uznesení? A ak áno, tak možno teraz by bolo správne na to 

využiť ten rezervný fond, ktorý na takého veci pamätá. Ak to 

teda nevieme takto narýchlo niekde inde nájsť. 
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A po druhé: Pamätám si, že minulý rok sme práve 

presúvali – myslím, že to bolo 40 miliónov z kapitálových, 

ktoré sme nevedeli využiť. Tak ja si myslím, že toto je práve 

taký kapitálový výdaj, ktorý určite zhodnotí ten náš majetok. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja by som ešte poprosila – tam bola nejaká 

otázka zo strany pani Aufrichtovej na spracovateľa. A potom 

pani námestníčka Antalová. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Ja by som – áno – iba potvrdila teda, že my máme 

schválené peniaze v tej sume, ktorú spomínala pani 

starostka. Avšak to sú peniaze prioritne určené na výkupy 

pozemkov, ktoré sme mali k tej téme predtým. Takže vieme ich 

teoreticky použiť aj na toto, len bude musieť prísť 

k rozpočtovej zmene. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Uhm. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tak teraz pán poslanec Jenčík. 
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Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja som sa chcel len faktickou prihlásiť, 

ale nešlo mi to nejak tak. 

Chcel som sa vyjadriť len k tomu, či teraz treba mať 

uznesenie na tie finančné prostriedky. My sme nedávno alebo 

v nejakej minulosti sme hlasovali o pozemku za milióny, 

ktorý sa mal dražiť. Nemali sme to kryté v rozpočte. Hlavný 

kontrolór nás na to upozorňoval. Nikomu to nevadilo. Ja si 

myslím, že nič sa nestane, keď teraz zahlasujeme a na budúce 

zastupiteľstvo dôjde zmena rozpočtu a vybavené. Ďakujem 

pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani námestníčka Antalová. 

(Nejak to skákalo.) 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Keďže som bola oslovená s otázkou, aký 

je môj názor… Môj názor sa stotožňuje s názorom odborných 

útvarov magistrátu – ako Sekcia nájomného bývania a rovnako 

Sekcia správy nehnuteľností a rovnako riaditeľa magistrátu. 

Môj názor je neuplatniť si predkupné právo na túto 

nehnuteľnosť. 

Chcela som len povedať a možno vysvetliť, prečo si to 

myslím a vysvetliť tie faktory, ktoré mne pomohli sa 

rozhodnúť. Nekupujeme pozemok, nekupujeme byt, kupujeme 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

366 

 

podiel na nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť ďalej zostáva 

v podielovom vlastníctve, čo mimoriadne komplikuje – prax 

ukazuje, že to mimoriadne komplikuje nakladanie a ďalšiu 

správu nehnuteľnosti. Preto – je to jeden z najdôležitejších 

argumentov. Druhý je ten, že jeden z týchto bytov, ktorý 

máme v tomto bytovom dome, je pridelený na dobu neurčitú. To 

znamená, že s tým bytom nevieme nakladať a ak by sme s ním 

chceli nakladať, tak musíme primeranú náhradu tomu človeku, 

ktorý v tom byte býva, zabezpečiť. A tretia vec je, že dom 

alebo teda – ako ste mali možnosť vidieť fotografie, ktoré 

sú priložené v tom materiáli – je, že ten dom je vo veľmi 

zlom technickom stave. To znamená, že akékoľvek ďalšie 

využívanie by znamenalo vynaložiť nemalé finančné 

prostriedky. A samozrejme fungujeme všetci v nejakej 

rozpočtovej realite a ak teda máme nejaký balík financií 

určený na vysporiadavanie nehnuteľností, pozemkov alebo 

bytov, tak za seba sa určite prikloním k tomu, aby sme takéto 

financie využili na vysporiadanie takých pozemkov, ktoré nám 

umožnia do budúcnosti masívnejšiu výstavbu a oveľa väčší 

počet bytov, ktoré na nich získame ako vysporiadanie fakticky 

jedného bytu, ktorý budeme mať k dispozícii. Čo je realita 

v tomto bytovom dome. Čiže môj názor je rovnako neuplatniť 

si predkupné právo. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. No v rámci diskusie som nezaznamenal 

procedurálny návrh, aby sa hlasovalo najskôr 

o alternatíve 2. Predkladateľ deklaroval, že by sa malo 

hlasovať o alternatíve 1. Čiže – o neuplatnení najskôr. Tak 

budeme hlasovať najskôr o neuplatnení predkupného práva. 

Čiže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu 

podielu alebo podielom tým, ktoré sú v uznesení uvedené aj 

tie osoby, ktoré sú tam uvedené, na stavbe rodinného domu na 

pozemku v katastrálnom území Staré Mesto vedenom na liste 

vlastníctva číslo 1636 za kúpnu cenu celkovo 250 000 eur. 

 Čiže hlasujeme o neuplatnení predkupného práva. Nech sa 

páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Za: 6 poslancov, proti: 7, zdržalo sa: 20, nehlasovalo: 

7, prítomných: 40. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem, nech sa páči, návrhová komisia. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o alternatíve 2, 

ktorá je o uplatnení predkupného práva. Za tých istých 

podmienok, ktoré som spomínal aj vo vzťahu k tomu istému 

pozemku, ktorý som spomínal už pri hlasovaní pri 

1. alternatíve. 

Čiže hlasujeme o uplatnení predkupného práva za kúpnu 

cenu celkove 250 000 eur. Nech sa páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 21, proti: 2, zdržalo sa: 14, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 40. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 

spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. 
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ú. Staré Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo 

vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo 

vlastníctve Mareka Konrádyho 

Uznesenie 1141/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/6 k celku 

vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej, bytom Fraňa Kráľa 

998/24, Bratislava, a podielu 1/6 k celku vo vlastníctve 

Mareka Konrádyho, bytom Fraňa Kráľa 24, Bratislava, na stavbe 

rodinného domu so súpis. č. 3287, postaveného na pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/8, vedenom 

na LV č. 1636, za kúpnu cenu celkove 250 000,00 eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O 

ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA PRÁVA STAVBY NA 

POZEMOK V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PARC. 

Č. 22224/1, V PROSPECH SPOLOČNOSTI BONES, 

A. S. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 30: Návrh na schválenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby na 

pozemok v Bratislave, katastrálne územie Trnávka, parcelné 

číslo 22224/1, v prospech spoločnosti Bones, a. s. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

V tomto prípade ide o umiestnenie stavby spevnenej 

plochy komunikácie, na ktorú boli vydané všetky potrebné 

stavebné povolenia. Vecné bremeno spočíva v práve trpieť 

existenciu takejto stavby a taktiež umiestnenie verejného 

osvetlenia. Ide o pretržnú odplatu v sume takmer 13 000 eur, 

pričom považujeme túto formu zriadenia vecného bremena za 

najvhodnejšiu, keďže nájom nepovažujeme na vhodný z dôvodu, 

že sa jedná o trvalú stavbu. Predaj nie je vhodný z dôvodu, 

že pred aj za týmto úsekom cesty sa nachádzajú naďalej 

pozemky mesta. Taktiež sa nejedná o cestu, ktorá by bola 

zaradená. Nepôjde o cestu teda 3. triedy, ktorá by bola 

v správe mestskej časti, a z toho dôvodu máme za to, že by 

tam malo byť zriadené vecné bremeno. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie 

vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Trnávka 

v prospech spoločnosti Bones, a. s., na umiestnenie stavby 

– spevnenej plochy komunikácie a umiestnenie/predĺženie 

verejného osvetlenie a s ňou súvisiacich rozvodov. Týka sa 

to pozemku, ktorý má rozlohu alebo výmeru 305 m2. A toto 

zriadenie vecného bremena bude spočívať v povinnosti 

hlavného mesta strpieť existenciu stavby, a to za predbežnú 

odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 12 933 eur aj 

53 eurocentov. A s tými podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. 

 Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 36 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 

4, prítomných: 41. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones, 

a. s. 

Uznesenie 1142/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones, 

a. s., so sídlom Dunajská 25, Bratislava, IČO 44105291, na 

umiestnenie stavby – spevnenej plochy/komunikácie a 

umiestnenie/predĺženie verejného osvetlenia a s ňou 

súvisiacich rozvodov, t. z. budúceho majetkovoprávneho 

zaťaženia časti pozemku parc. č. 22224/1 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere cca 305 m², ktoré bude spočívať v 

povinnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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strpieť existenciu stavby – spevnenej plochy/komunikácie a 

umiestnenie verejného osvetlenia, za predbežnú odplatu za 

zriadenie vecného bremena v sume 12 933,53 eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 

budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim 

oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu 

predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 

dní od podpísania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 31 NÁVRH NA NEUPLATNENIE SI PRÁVA NA ZVÝŠENIE 

NÁJOMNÉHO O INFLÁCIU NÁJOMCOM NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV, KTORÍ BOLI ZASIAHNUTÍ KRÍZOU V 

SÚVISLOSTI S COVID-19 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom 31: Návrh na neuplatnenie si práva na 

zvýšenie nájomného o infláciu nájomcom nebytových 
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priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s 

Covid-19. 

Asi bez úvodného slova, prosím. 

Otváram diskusiu, nech sa páči, pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Keďže teraz musíme nazbierať 

nejaké peniaze na kúpu toho bytu, tak ja som pripravil návrh 

na zmenu uznesenia. Na zmenu a doplnenie navrhovaného 

uznesenia, ktoré textovo zostáva také isté, ako je navrhnuté, 

ale mení sa tabuľka. Pričom z nej vypadávajú niektoré 

subjekty, a to z dôvodu, že s viacerými poslancami sme sa 

zhodli, že to nie sú práve subjekty, ktoré by utrpeli v rámci 

pandémie nejakú ujmu alebo veľkú ujmu. A čím sa teda podarí 

ušetriť zhruba 4000 eur. Čiže vlastne v rámci toho celého 

materiálu ja predkladám novú tabuľku. 

Ale aby bolo jasné, že ktoré veci by sa z nej vyradili, 

tak keď si otvoríte ten materiál, tak ja teraz prečítam tie 

položky – čísla tých položiek a dám k tomu aj krátky 

komentár. Ja poprosím teda o predĺženie, ak to bude potrebné. 

Čiže ide o položku číslo 17 – predajne potravín – tie by sme 

si neuplatnili, keby to tam zostalo, 156 eur; ide o položku 

22 – elektroinštalácie a materiály, teda predajne 

elektroinštalačného materiálu, kde teda neuplatním by sme 

prišli o sumu 136 eur; ide o položku 36 – lekáreň: 

403,54 eur; 49 – servis a predaj bicyklov: 53 eur; položku 

číslo 51 – lekáreň: 393 eur; položku 55 – sklenárstvo 

(poznámka: nezrozumiteľné slová): 112 eur; položku číslo 67 
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– lekáreň: 149 eur; položku číslo 68 – kancelárske priestory: 

75 eur; čítam to bez tých centov, teda ospravedlňujem sa; 

položku číslo 70 – kancelárske priestory: 79 eur; položku 

číslo 73 – tam je vlastne – je to areál stavebnej firmy, 

ktoré teda si nemyslím, že by nejako utrpeli, hlavne ak ide 

o firmu, ktorá robí aj pre mesto veci, tak tam je to 310 eur; 

potom je to prevádzka Slovenskej pošty – to je položka číslo 

79: a to je 135 eur; potom je to položka číslo 82 – Majster 

Papier, Čierny les, sklad a predajňa: 602 eur; položka číslo 

92 – kancelárie: 26 eur; položka 101 – to je veľkopredajňa 

potravín: 576 eur; a posledná je položka 116 – a to je 

Železničná spoločnosť Slovensko, predajňa lístkov: 147 eur. 

Dohromady vlastne vyradením týchto položiek ušetríme alebo 

získame 3388 eur a 77 centov. Ak myslím, že je to dobre 

spočítané. Za mňa asi všetko. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Máme to teda aj v písomnej forme, áno? 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja som to poslal v písomnej forme. Ešte si overím, že 

či to je aj vlastne natiahnuté rovno do systému so všetkým, 

ako to má byť. Možno to… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, Tomáš, prosím, vyjadri sa k tomu a pôjdeme rovno 

na návrhovú komisiu. 
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Aha, tak máme to. Môžeme. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Je to tam. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme rovno požiadať návrhovú komisiu. Ďakujem pekne. 

Takže, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Takže dostali sme pozmeňujúci 

návrh, ktorý pred chvíľou kolega Polakovič vysvetlil. Ja len 

teda pripomeniem, že pôvodne, keď sa pozriete do prílohy 

toho materiálu, tak tam ste mali 116 položiek a teraz 

v dôsledku toho, že vypadli tie položky alebo vypadnú tie 

položky, o ktorých hovoril pán poslanec Polakovič – to 

znamená 17 pôvodne, ako bolo číslovanie: 17, 22, 36, 49, 51, 

55, 67, 68, 70, 73, 79, 82, 92, 111, 116. Tak sa nám skráti 

ten zoznam v prílohe a prečísluje nám 101 položiek. Čiže 

v tomto spočíva ten pozmeňujúci návrh. 

Môžeme hlasovať najskôr o tomto pozmeňovacom návrhu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tom pozmeňujúcom návrhu, dobre. Nech sa páči, 

hlasujte. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

8 poslancov, prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

poslanec MsZ: 

V duchu prijatia tohto pozmeňujúceho návrhu budeme 

schvaľovať aj uznesenie, a to mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje podľa článku 80 odsek 2 

písmena r) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o 

infláciu za rok 2020 nájomcom nebytových priestorov 

uvedených v priloženej tabuľke – teda v priloženej už 

zmenenej tabuľke. 

Nech sa páči, môžete dať hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

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

5 poslanci, prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o 

infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli 

zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19  

Uznesenie 1143/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa čl. 80 ods. 2 písm. r) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy neuplatnenie si práva na 

zvýšenie nájomného o infláciu za rok 2020 nájomcom nebytových 

priestorov uvedených v priloženej tabuľke. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

379 

 

BOD 32 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCOV NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV A POZEMKOV O POSKYTNUTIE ZĽAVY Z 

NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Bod číslo 32: Návrh na riešenie žiadostí nájomcov 

nebytových priestorov a pozemkov o poskytnutie zľavy z 

nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja pozerám, že sme k bodu 32 dostali 

ešte nové doplnené uznesenie, mali by ste mať všetci 

rozposlané. Takže budem čítať z toho nového, doplneného 

uznesenia. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 1. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % 

podľa príslušného zákona nájomcom nebytových priestorov, 

ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so 

zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami 

orgánov štátnej správy a tak ďalej znemožnené alebo 

podstatne obmedzené. A po 2. Neposkytnutie zľavy z nájomného 

nájomcom pozemkov pod stavbou uvedeným v tabuľke č. 2, ktorá 

je prílohou tohto uznesenia.  
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Čiže toto sú také podstatné prvky toho nového, 

doplneného uznesenia, o ktorom môžete dať hlasovať. Nech sa 

páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 38 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

3, prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a 

pozemkov o poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s 

pandémiou Covid-19 

Uznesenie 1144/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % podľa zákona 

č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov nájomcom nebytových priestorov, ktorých 

užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením 

následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami orgánov 

štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva alebo 

uznesením vlády Slovenskej republiky znemožnené alebo 

podstatne obmedzené, za obdobie sťaženého užívania podľa 

tabuľky č. 1, ktorá je prílohou tohto uznesenia, a za 

predpokladu, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

neeviduje ku dňu skončenia obdobia sťaženého užívania žiadne 

pohľadávky voči týmto nájomcom, 

2. neposkytnutie zľavy z nájomného nájomcom pozemkov pod 

stavbou uvedeným v tabuľke č. 2, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 33 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 5186/2, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 33: Návrh na zverenie pozemku v katastrálnom 

území Staré Mesto do správy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. 
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Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

V tomto prípade ide o zverenie pozemku v katastrálnom 

území Staré Mesto do správy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. Medzi mestskou časťou a hlavným mestom bolo v roku 

2019 uzatvorené memorandum o spolupráci, kde boli dohodnuté 

určité podmienky toho, že v prípade, ak sa preukáže vhodnejší 

spôsob využívania nehnuteľnosti buď na strane mesta alebo 

mestskej časti, tak mestská časť s mestom si vzájomne buď 

vrátia alebo zveria takto majetok. Jedným z týchto výsledkov 

je aj zverenie tohto pozemku v lokalite alebo teda pri 

Železnej Studienke, o ktorý požiadala mestská časť. Z tohto 

dôvodu vlastne mesto pripravilo tento materiál, ktorý 

predkladá. A v podstate všetky ostatné pozemky v okolí 

daného pozemku sú už toho času zverené mestskej časti. Takže 

mestská časť požiadala o jeho zverenie z dôvodu scelenia 

a užívania celej tejto plochy. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Pán Vagač, nech sa páči. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že v rámci tohto 

materiálu by som chcel predložiť pozmeňovací návrh. Totižto 
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máme tam že – tento návrh má tri body a chcel by som dať 

4. bod. Totižto to je pozemok, ak si pozriete v danom 

materiáli, veľmi vzácny pozemok v tom, že je to posledný 

pozemok už pod Červeným mostom, to je hneď na hrane 

k lesoparku a on dnes vyzerá veľmi akože pekne, prírodne. 

A je to vlastne ako keby súčasť toho biokoridoru Vydrice, 

ktorá je tiež veľmi vzácnou časťou Bratislavy. 

A tým, že pri tomto zverení nie je daný účel, tak by 

som to chcel doplniť. A chcel by som doplniť tak, že sa to 

zveruje mestskej časti Staré Mesto, ale „mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto sa zaväzuje, že na predmetnom pozemku 

bude rešpektovať súčasný ráz krajiny s ponechaním jeho 

prírodného charakteru a zároveň zabezpečí jeho zachovanie 

bez budúceho (poznámka: nezrozumiteľné slovo), respektíve 

vykonávanie jeho ďalšej zástavby najmä z dôvodu ochrany 

biokoridoru a zázemia pre potok Vydrica.“ Je to veľmi 

dôležité. Totižto tento účel, aby sa tam zachoval. Lebo 

hovorím, že ten biokoridor, ktorý vedie popri potoku Vydrica, 

by sa nemal zastavať žiadnou budovou a malo by to takto 

zostať. Pozrite si posledné fotky v tom materiáli a aj na 

mape – tam sú priložené. Tak sa podľa toho dá zorientovať, 

že kde to práve je. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

A posielam to… 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to som sa chcela spýtať, či to posielaš. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Áno, áno, poslal som to, áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem Maťovi Vagačovi 

poďakovať za ten pozmeňujúci návrh. A ja ho určite podporím 

a musím na rovinu povedať, že bez tohto pozmeňovacieho návrhu 

neodporúčam tento materiál schváliť tak, ako je predložený. 

To znamená, že ak prejde Maťov pozmeňujúci návrh, budem to 

považovať za dobré. Ak neprejde, tak ja určite nemôžem 

hlasovať za niečo takéto. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Jakub Mrva ma predbehol, ale moja 

prvá otázka – keď som čítal tento materiál bola, že aký je 

teda účel – lebo to tu nie je napísané v tej žiadosti, ak si 
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dobre čítam tú žiadosť mestskej časti. Tak možno pani 

starostka nám to vysvetlí. Ale teda naozaj by som očakával 

a by som veľmi ocenil, keby to uznesenie, ktoré Matej pred 

chvíľou naformuloval, aby prešlo. Lebo to územie je veľmi 

vzácne na to, aby sme… Neviem teda, čo tam má byť. Takže 

dúfam, že bude tam teda to, čo Matej Vagač predostrel. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne. 

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Chcem informovať zastupiteľstvo a v podstate aj 

verejnosť a budem to robiť teda naozaj aj z tej pozície 

starostky: Je to úplne obdobná situácia ako nasledujúci bod 

a poslanci by mali hlasovať konzistentne. 

To, že bolo dohodnuté v rámci memoranda nejaké 

vysporiadanie – my sme tak isto odzverili v tomto prípade 

Prüger-Wallnerovu záhradu vo väčšom rozmere s tým, že sme 

nijakým spôsobom nezasahovali a dôverujeme mestu, že dodrží 

tak isto biotopy – tam sú mokrade. Ani nám nenapadlo 

zaväzovať hlavné mesto, aby na tomto území nestavalo, pričom 

tam aj urobilo sa detské ihrisko, bude sa tam robiť nejaké 

ďalšie komunitné centrum. Je to úplne obdobný prípad. Staré 

Mesto za celé pôsobenie, v ktorom som ja v pozícii, nikdy 
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nerealizovali niečo, čo by bolo v rozpore so zákonom alebo 

s územným plánom. 

Tento tlak toho, že teraz sú tam podmienky dané do 

zverovacích protokolov nebol zvykom. Účel, ktorý tam má 

záujem Staré Mesto urobiť, je z eurofondov, s Európskou 

úniou dohodnuté komunitné centrum, ktoré by bolo práve 

ekocentrum pre základné školy celej Bratislavy. Nijakým 

spôsobom nerozširuje novú stavbu na týchto pozemkoch. Takže 

myslím si, že takéto podmieňovanie je absolútne neúčelné, 

naozaj v tom ďalšom bode vyšlo hlavné mesto v ústrety 

starostovi a dalo tie podmienky z tohto zverovacieho 

protokolu preč. 

Starému Mestu sa definujú podmienky, ktoré sú už dnes… 

Ja som preto posielala pozmeňujúci návrh a bolo by logické, 

aby išli v takom poradí, v akom boli zaslané návrhovej 

komisii. Koniec koncov návrhová komisia má právo rozhodnúť, 

v akom poradí o tých pozmeňujúcich návrhoch bude hlasovať, 

pretože teraz to bolo len predbiehačka, kto prvý stlačí 

gombík. V zásade výsledok mi je jedno, ale žiadne 

developerské záujmy neboli na tomto území, lebo už také sa 

mi dostalo do uší z – neviem či – z nejakej komisie finančnej 

alebo nejakej územno-plánovacej, proste… Nie, Staré Mesto 

tam chce urobiť ekocentrum úplne rovnako, ako je Prüger-

Wallnerova záhrada, ktorú realizuje mesto na pozemku, ktorý 

sme odzverili my ako staromestské zastupiteľstvo. 

Zároveň by som poprosila v tom pozmeňujúcom návrhu, 

ktorý som poslala, že vypustiť z tých podmienok bod 2 

a bod 1. My nemáme záujem tento pozemok prenajímať alebo 

predávať. Ak by sa také niečo dialo, tak o tom opätovne 
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rozhoduje mestské zastupiteľstvo, je to dané normálne 

štatútom a podmienkami, ktoré platia všeobecne. Druhou 

podmienkou je: „V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré 

Mesto prestane nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je 

povinná predmet nájmu v lehote šesťdesiat dní vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky.“ – je 

tak isto podmienka, ktorá je že úplne nad rámec toho, že my 

by sme povedali, že keď sa Prüger-Wallnerova záhrada – s ňou 

bude problém, tak si ju žiadame opäť zveriť? Veď naozaj to 

chápme, že toto je vzťah – niečo ako manželstvo – medzi 

hlavným mestom a mestskými časťami. A to nie je o tom, že 

kto z koho. Takže ja by som poprosila pozmeňujúci návrh, 

ktorý podávam, tak isto podporiť. Ak sa to nestane, ten 

projekt nie je ohrozený, my ho vieme zrealizovať. Ale je to 

nad rámec a my potom rovnako by sme museli sa pozerať na to, 

akým spôsobom ísť v ústrety pri odzverovaní/zverovaní… 

Teraz ma oslovila pani viceprimátorka o tom, že ako 

budeme riešiť nejaké parkovacie miesta. Riešte to vy potom 

ako mesto. Lebo my sme tak súčinní za celý čas – aj na 

základe toho memoranda… Policajná stanica na Obchodnej – 

darovaná hlavnému mestu, aby sa tam mohla zriadiť nová 

stanica, dodnes nie je účel využitia vysporiadaný. Ďalej 

všetky tie odzverovačky – mýto sme vám odzverili. To, čo 

potrebovalo hlavné mesto, staromestské zastupiteľstvo 

odzverilo. Naozaj súčinne pre hlavné mesto ako partnera. 

Pohľad hlavného mesta a to, akým spôsobom poslanci niektorí 

vystupujú, ktorí nemajú s mestskou časťou nič… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Takže prosím, áno… Skončil čas. 

S faktickou pán Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja chcem len upozorniť, že práve že 

územný plán zóny, ktorý bol predložený úradom – tam chce 

povoliť, aby sa tam stavala budova 2 + 1 hneď 5 metrov od 

toho koridoru Vydrice. To znamená, že tam naozaj netreba 

stavať nič. Tam je to presne ten biokoridor. A to krásne 

územie okolo potoka má zostať nedotknuté a nepotrebuje tam 

žiadnu akože stavbu. To má byť presne tak, ako to je. Takže 

práve že tu je to nebezpečie, že by sa tam mohlo stavať. 

Lebo takýto územný plán zóny bol predložený, proti ktorému 

som. A keď sa to porovnáva s Prügerkou, tak to je smiešne, 

lebo Prügerka to je chránený areál, tam sa proste nedá nič 

stavať. Tuto práveže územný plán zóny by sa mohol… Takže 

poprosím o podporu môjho návrhu. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pani viceprimátorka. Možno nejaký 

ani nie že návod, ale proste možno by bolo dobré, lebo 

zaregistroval som, že v podstate poslanci mestskej časti 

Staré Mesto ako keby pripomienkovali toto zverenie. Čo mi 

príde trošičku zvláštne. Možno by bolo vhodné, keby možno na 
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zastupiteľstve mestskej časti bolo predom vlastne schválené 

zverenie, že teda poslanci súhlasia. Možno tam by profilovali 

tie podmienky toho zverenia. Tým pádom by to bolo jasné. 

Lebo teraz v podstate ten materiál je teraz na stole na 

meste, ja rozumiem pani starostke a má podľa mňa v tomto 

plnú podporu, že bola tam nejaká dohoda medzi mestom ako to 

zverenie bude, aký bude mať ráz – a teraz dochádza možno 

k nejakým odlišnostiam tej pôvodnej dohody. 

Ale čiže ešte raz poviem: Asi pôvodne malo Staré Mesto 

schváliť zverenie – myslím ako Staré mesto, poslanci Starého 

Mesta – áno, súhlasíme so zverením, aj s určitými 

podmienkami, a tie by mali byť zakomponované. A táto 

diskusia alebo nazvem to tak diskurz alebo rozpor poslancov 

Starého Mesta voči povedzme tomuto materiálu by nebol 

zaujímavý. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja sa ozývam ako člen návrhovej 

komisie. A teda k tomu doplňujúcemu návrhu pána kolegu 

Vagača: On teda doplňuje za podmienku – za tie podmienky, 

ktoré tam sú uvedené, doplniť podmienku číslo 3. A tá znie, 

že mestská časť sa zaväzuje… Ja si myslím, že by tam malo 

byť – ako keď je to v podmienkach, že mestská časť Staré 

Mesto sa zaviaže. My totižto ako mestskí poslanci nemôžeme 
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zaväzovať Staré Mesto k niečomu. To môže urobiť iba Staré 

Mesto. A môže to tam byť ako podmienka. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Chcela by som vás všetkých poprosiť vziať do úvahy to, 

že my tu sme len na nejaké krátke obdobie a všetky tieto 

veci, ktoré sa realizujú, čo sa týka zverenia pozemku, sú na 

dlhšie obdobie – možnože aj našej dĺžky života. A veľmi často 

sa stávalo aj na území mestskej časti Petržalka, že starosta 

sa rozhodol pozemky zverené mestu predať z viacerých 

dôvodov, teraz samozrejme nie súčasný, ale predchádzajúci. 

A bolo to potom chránené a sme to teda zachránili práve tým 

darovacím protokolom, ktorý sme museli v hĺbkach archívov 

hľadať. Berte to naozaj bez nejakých emócií, nie je to iba 

kvôli nám, ale je aj kvôli budúcnosti. A tie zverovacie 

protokoly by mali absolútne obsahovať možno aj také trošku 

jednotné podmienky zverenia toho pozemku – to, čo hovorila 

pani starostka… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. Ale tuto ma 

upozornili z organizačného, že by malo fungovať to 

zariadenie tvoje. Že stále sa prihlasuješ ako 

s procedurálnym. Takže skúsme si to. Alebo poprosím Tomáša… 
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Tomáš, keby si vysvetlil. Lebo potom to vyzerá, že 

nedodržiavame rokovací poriadok. Ďakujem, Tomáš. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Za mňa len teda rýchla vec, že nie je možné sa faktickou 

poznámkou prihlásiť, pokiaľ je rečník a je vo faktickej. 

Faktickou sa dá prihlásiť len na diskusný príspevok. Preto 

vám nejde potom prihlásiť sa na faktickú teda. Ešte raz – je 

možné fakticky sa prihlasovať len počas toho napríklad – čo 

teraz ja… Teraz vám ide faktickou počas toho, čo je môj 

diskusný príspevok. A môžete reagovať na tému predrečníka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tak nech sa páči, pani starostka. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Áno, rozumiem, už si na to dám pozor. 

Podstatné je povedať, že tie vzťahy sú nastavené tak, 

že keď tu bol príklad, ktorý spomínala pani poslankyňa 

Pätoprstá – na to, aby sa odpredal nejaký pozemok zverený do 

správy, je potrebné vyjadrenie hlavného mesta. To sa nedá 

udiať bez toho, aby jedni, druhí vedeli. To je dobre 

nastavená tá kontrola. Takže tu nie je spochybnenie, že platí 

územný plán, platia nejaké ekologické podmienky. Keď to tam 

trváme, že to tam dáme, tak to tam nechajme. Ale robiť to 

iba zase opäť nie prehľadné, vzťah k tomu, že za niečo 
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zodpovedám a neviem vlastne sa dostať… Lebo tu je 

zadefinované niečo, čo je že „účelné využitie a zveľadenie 

účelu“ – ako keď tam má zostať zeleň, tak zveľadenie je čo? 

Že tam vlastne bude bezdotyková zóna alebo že tam niečo 

vysadíme? Nechceme robiť nič, čo je v rozpore so zákonom, 

nechceme robiť nič, chceme robiť pre ľudí miesto, kde by pri 

Železnej studničke z európskych zdrojov mali hradené 

ekocentrum. Ak to bude nejako obmedzené, my sa vieme 

prispôsobiť aj tomu, pretože sme flexibilní. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Polakovič, nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Ja chcem súhlasiť s pani Aufrichtovou, lebo 

vieme, že keď je pozemok zverený, tak stále ho nemôžeme len 

tak predať, ale musíme tam mať ten súhlas mesta. Čiže tam tá 

jedna časť je trochu taká zvláštna. 

Na druhej strane úplne teraz ja som trochu zmätený. 

Lebo poznám to miesto a teraz pchám do toho nos nielen kvôli 

tomu, že som bratislavský poslanec, ale aj vlastne bývam 

v takej časti, ktorá je na hranici Starého Mesta, v Lamači…, 

Dúbravky a Nového Mesta – taký – dokonca Karlovky – unikátne 

miesto. A toto miesto poznám, chodíme do tej lokality veľmi 

často s deťmi a viem, že aká dôležitá je Vydrica vlastne pre 

ten celý ekosystém. Preto je pre mňa dôležité mať nejako 

vyjasnené, že teda aký je tam zámer. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

393 

 

Predpokladám, že keď sa riešila tá Prügerka, tak to 

bolo vyjasnené spolu, že aký je tam zámer, čo tam s tým to 

mesto ide urobiť, či tam chce postaviť alebo nechce postaviť… 

ale chce to dať zároveň do poriadku. Tak asi by bolo fajn, 

keby tuná padlo nejaké vysvetlenie, že vlastne čo presne 

alebo v akých mierkach – počul som tu dva plus jedna, tak 

keby toto nejako bolo možné. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ja by som možno len osvetlil tú podmienku o tom zákaze 

prevodu alebo teda k predaju. Ja si myslím, že to sa tam 

zaviedlo ešte za predchádzajúcich primátorov a je to tam – 

podľa mňa – namieste. Pretože súhlas s odpredajom zvereného 

majetku dáva iba primátor. Takže to o tom ani zastupiteľstvo 

nemusí vedieť, hej? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Uhm. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

To sa proste stalo aj ako v minulosti. Takže preto tam 

je táto poistka a ja si myslím, že to tam je úplne namieste, 

pretože aj v minulosti sa proste stávalo, že nakoniec tie 

pozemky alebo tie veci boli odpredávané bez súhlasu 

zastupiteľstva, ale len po dohode s primátorom. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Uhm. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, ja chcem zareagovať teda na otázku. Pán 

poslanec Polakovič, nie je určite záujem rozširovať 

existujúcu stavbu – ruinu, ktorá tam je. Tá ruina tiež nie 

je dobrou vizitkou hlavného mesta Bratislavy v takom krásnom 

prírodnom prostredí Vydrice. Ona tam žije. Takže jedna 

možnosť je, že budeme čakať entropiou, kým sa nám tá stavba 

rozsype, alebo do nej vieme zainvestovať bez toho, aby menila 

pôdorysnú stopu, a to je projekt, ktorý nemôžeme ešte teraz 

pomenovať, aký presne bude, lebo podlieha príprave, podlieha 

tomu, že sa musí schváliť ja neviem územné rozhodnutie, 

stavebné povolenie alebo teda možno bez územného 

rozhodnutia, iba stavebné povolenie. My sme v procese, že 

chceme uvažovať nad týmto celkom, ktorý máme v správe z 95-

tich percent a chýba nám tam teda vlastne tento jediný 

pozemok, ktorý je tam na nevýhodu hlavného mesta a pre nás 

na výhodu. Tak sme uvažovali, že či to nemá zmysel sceliť. 

A keďže mesto malo záujem v Horskom parku, tam tak isto bolo 

okom Prügerka, bolo to úplne férovo vyjednané podmienky. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. S faktickou pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja len teraz súhlasím, že určite to má význam sceliť. 

Na druhej strane – ako asi bolo by výborné, keby sme videli 

presne nejaký ten účel. Ako nechcem vás nejako naťahovať, že 

aby tam bola vizualizácia. Ale hovorím, že je to veľmi cenné 

prírodné prostredie, to ekocentrum znie lákavo určite. OK. 

Ešte chcem sa vrátiť k tej poznámke - k tej policajnej 

stanici. Tá bola vo vlastníctve mesta, len sa to vlastne 

odzverilo Starému Mestu. Či to nebolo že darovali ste len, 

teda aby to bolo na poriadku… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Tak ale sorry, vy nemáte vôbec prehľad o majetku mesta? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka, prosím vás, Zuzana, prosím ťa, 

dodržujme poriadok rokovací. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ale to nemôže… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Tešovič, máte slovo. 
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Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som sa vlastne hlásil tiež kvôli tomu, že 

tam máme v podstate takú podmienku, že nedôjde k predaju 

alebo k (poznámka: nezrozumiteľné slovo) bez súhlasu 

hlavného mesta. Akože rozumiem tomu, že je asi záujem alebo 

zámer toho, aby nad tým hlavné mesto malo nejakým spôsobom 

že väčšiu kontrolu, len vôbec nejaký právny režim správy 

alebo zverenia nehnuteľnosti mestskej časti je upravený teda 

zákonne a je upravený s nejakými oprávneniami a v podstate 

tieto ďalšie veci, ktoré tam sú dané – že nestačí súhlas 

primátora, treba súhlas zastupiteľstva a tak ďalej, a tak 

ďalej. Tak vlastne on z toho robí… všetky tieto ďalšie 

doplnia z toho vlastne robia už úplne niečo iné ako je 

zverenie samotné, hej? Že toto už de facto je taká výpožička, 

by som povedal, lebo tam sa úplne potláča v podstate nejaké 

oprávnenie toho správcu, tej mestskej časti ako správcu toho 

majetku. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som k tomu chcela 

dodať len toľko, že tá podmienka – pokiaľ ja si pamätám ešte 

od 2007-eho roku, keď som nastúpila do funkcie – tak už bola 

vo zverovákoch. Čiže nie je to žiadne nóvum. A dokonca ja 

nevidím problém v tom, keby Staré Mesto zadefinovalo v tom 

účele, že zriadenie ekocentra – čiže absolútne by to bolo 

kóšer a mesto má aj podmienku – pokiaľ je pozemok zverený 
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mestskej časti a dôjde k zmene funkcie alebo k zmene 

využitia – tak aj vtedy treba požiadať mesto a mesto musí 

s tým súhlasiť. Takže, Zuzka, radím dať tam teda tú náplň 

alebo ten účel a malo by to byť v poriadku. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Môžem? Môžem vstúpiť na sekundu do debaty?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Veľmi rýchlo… Čo keby sme toto, čo si povedala pani 

starostka – je podľa mňa úplne fajn. Čo keby sme tento bod 

ešte nejaký spôsobom – ak môžeme – odložili, dohodneme sa na 

tej formulácii, aby my sme vedeli, že tam bude niečo 

príjemné, pekné, Staré Mesto si tam dá niečo, čo ich nebude 

úplne zväzovať, ale zároveň… a proste normálne to na sekundu 

ešte odložme na mesiac a dohodnime sa nejak mimo tohto. 

A dáme tam, aby to bolo fajn. Boli by ste za to? 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, úplne. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ako to vieme procesne urobiť teraz? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dohodnime si, že to bude naozaj že na budúce 

zastupiteľstvo. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Dohodnime sa tak, ako to vieme procesne urobiť, že 

proste stiahneme ten bod? Ctibor Košťál? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tomáš, povie… 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Áno. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Áno, dobre si ho aj nasmeroval, že riaditeľ je 

predkladateľ, takže on ho môže stiahnuť ešte. 
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Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Presne tak. Ja si myslím, že to stojí za to si to 

vyjasniť, lebo mám pocit, že sa bavíme o veci, kde… Starostka 

tam určite nechce postaviť panelák, na druhej strane 

rozumiem, že naši poslanci tam chcú chrániť tú vec, však to 

sa rozpínajú tie budovy. Vieme nájsť kompromis, tak ho 

nájdime, dobre? Dajme tomu ešte šancu. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dobre. Žiadny panelák, nič tam nechcelo vyrásť, iba 

ekocentrum, ale vizualizácie do mesiaca mať nebudeme, lebo… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Nechceme, nie, nikto nechce vizualizácie. Takže, 

Ctibor, sťahuješ to, hej? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Áno, sťahujem tento materiál, ďakujem. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Tak, Táňa, poďme ďalej, ďakujem. 
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BOD 33A NÁVRH NA VYDANIE SÚHLASU PRE MESTSKÚ ČASŤ 

BRATISLAVA-RAČA S ODSTRÁNENÍM ČASTI STAVBY 

SÚP. Č. III. 7439 NA STRELKOVEJ ULICI Č. 1 

V BRATISLAVE  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem, tak pokračujeme ďalej. Bod číslo 34. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

33a. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, tak sa ospravedlňujem, 33a: Návrh na vydanie 

súhlasu pre mestskú časť Bratislava-Rača s odstránením 

stavby súpisné číslo III. 7439 na Strelkovej ulici číslo 1 

v Bratislave. 

Úvodné slovo asi k tomuto tiež potrebujeme krátke. 

A potom… 

Ing. Zuzana Danišková, vedúca oddelenia ekonomickej 

a technickej správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, máte slovo. Počujeme vás. 

Ing. Zuzana Danišková, vedúca oddelenia ekonomickej 

a technickej správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. Predkladáme návrh na vydanie súhlasu 

s odstránením časti stavby súpisné číslo 7439 na Strelkovej 

ulici číslo 1 na základe žiadosti mestskej časti Rača. 

Ide o stavbu bývalých detských jaslí, ktorá je 

v súčasnej dobe podľa statického posudku, podaného mestskou 

časťou, staticky narušená a silno fyzicky a morálne 

opotrebená. Mestská časť Rača vybuduje na nezastavanom 

pozemku voľnočasový park Strelkova ulica. 

Z uvedených dôvodov sme spracovali tento materiál, 

nakoľko k odstráneniu stavby je potrebný súhlas vlastníka. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Dobrý deň, ďakujem. Ja by som sa možno spýtal na súčasný 

územný plán. Akože samozrejme, ja som za to aj, aby sa tá 
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budova stará, ktorá bola budovaná niekedy v 70-tych rokoch, 

zbúrala. Je už tak – ako bolo spomenuté– aj technicky, aj 

morálne opotrebená, dlho nebola užívaná. 

Aj keď teda moja otázka je – lebo to bola budova, ktorá 

časť bola jasle, časť bola škôlka; jedna polovica tej budovy 

bola ešte pred cca pätnástimi rokmi odpredaná súkromným 

vlastníkom, takže tá ako keby sa zachová, tá ostane. A ďalšia 

budova, ktorá je s ňou spojená, bude zbúraná. Tak otázka 

moja je aj prípadne na mestskú časť, či sa plánuje aj nejakým 

spôsobom vysporiadať s tými susedmi alebo s tými vlastníkmi 

tej priľahlej, tej prilepenej budovy, či bude tam nejaké 

jednanie o tom, aby odpredali oni tie svoje nehnuteľnosti. 

Lebo podľa mojich informácií tam, čo bola reštaurácia, to už 

dnes nefunguje. A neviem, či tam funguje tá tlačiareň, ktorá 

tam je. Bolo tam aj nejaké kaderníctvo, to už tiež je 

nefunkčné. Je to tam opustené. Takže jedna vec je, či teda 

sa bude aj snaha o to nejako to dať ten objekt dole celý. 

A teda ďalšia vec je ohľadne toho územného plánu. Myslím 

si, že asi keď tam boli škôlka a jasle, tak je tam občianska 

vybavenosť v zmysle územného plánu a či teda by nestálo za 

zváženie nezviazať si takto ruky v tom uznesení, že tam je 

iba teda voľnočasový park alebo teda zeleň – aj keď ja som 

za zeleň všetkými desiatimi, ale je volebný rok, za chvíľu 

nám končí volebné obdobie. A možno by bolo dobré tam nechať 

tie nožnice trošku širšie otvorené a myslieť prípadne aj na 

vybudovanie nejakého zariadenia občianskej vybavenosti – ako 

je napríklad školské zariadenie, respektíve predškolské – 

ako je škôlka alebo nejaké zariadenie sociálneho charakteru. 

Preto by som teda ja navrhol ten bod 2 preformulovať 

a doplniť tam tieto možnosti. Takže nové znenie by znelo: 
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„Mestská časť Bratislava-Rača vybuduje na nezastavanom 

pozemku, ktorý sa uvoľní zbúraním časti stavby so súpisným 

číslom 7439, zariadenie občianskej vybavenosti, a to 

predovšetkým: predškolské zariadenie, zariadenie sociálnej 

starostlivosti alebo voľnočasový park, určený širokej 

verejnosti.“ A potom sa tam v tom znení pokračuje. Takže ja 

len navrhujem, že či by nebolo vhodné rozšíriť tam tie 

možnosti toho ďalšieho využitia okrem parku aj na predškolské 

zariadenie, respektíve zariadenie sociálnej starostlivosti. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani námestníčka Antalová 

Plavuchová. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, vzhľadom na otázku, ktorú položil pán poslanec 

Pilinský – aký je tam územný… funkcia územného plánu. A je 

to kód 202, ktorý hovorí o tom, že na tomto pozemku môžu byť 

postavené objekty občianskej vybavenosti lokálneho významu. 

A teda týmto uznesením nemeníme územný plán, to dúfam všetci 

tomu správne rozumieme – a v rámci tohto kódu 202 je možné 

na tomto pozemku do budúcnosti kedykoľvek budovať zariadenia 

administratívy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkvi, 

zariadenie verejného zdravotníctva, služieb a obchodu. To 

znamená všetky tie, ktoré pán poslanec spomenul a, 

samozrejme, územný plán to umožňuje a týmto uznesením to 

nijak nemeníme. Čiže je to funkčný kód 202. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Aj s riadnym príspevkom hneď ideš, 

Lenka. Alebo si povedala, že… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vidím, že sa za mnou prihlásil pán starosta Drotován. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak nechám vysvetliť tú situáciu jeho a ak by bolo 

treba, tak doplním. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Nech sa páči, pán starosta Drotován. 

Si tu, pán starosta? 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava – Rača: 

Som, som, len si to idem zapnúť. OK. 
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Takže čo sa týka toho objektu, tak my sme rokovali – 

ohľadne teda odpovede na otázku pána Pilinského – my sme 

rokovali s majiteľmi priľahlej budovy. Keďže ani túto nie je 

možné búrať bez ich súhlasu, lebo je spojená, tam je 

v podstate nejaká dohoda… A čo sa týka tej vedľajšej budovy, 

tak nejako nemajú záujem ju ani predávať a keby ju chceli 

predávať, tak v rámci stavu súčasných pozemkov v Bratislave 

by bola dosť drahá predpokladáme. Takže s tým sme 

neuvažovali. 

Čo sa týka toho využitia – však, Peter, sám vieš, jak 

to tam vyzerá, jak to tam vyzeralo. Vyzerá to tam každým 

dňom horšie. Takže v princípe tá nehnuteľnosť má negatívnu 

hodnotu, aj keď formálne podľa znaleckého má 21 000, ale 

reálne má náklady na zbúranie hodnotu mínusovú. Takže nedá 

sa využiť na nič. 

Čo sa týka zariadenia predškolského, tak v roku 2019 

sme riešili túto alternatívu samozrejme ako jednu 

z alternatív na výstavbu škôlky. Ukázalo sa to ako vec, ktorá 

by bola veľmi problematická z dôvodu príjazdu, keďže tá 

komunikácia Strelkova je veľmi problematická. A vychádzalo 

tam, že by dopraváci a podobne kvôli tomu, že dovážanie detí 

do škôlky a podobne… bol problém. Takže z toho dôvodu sme 

vyhodnotili, že je lepšia lokalita Tramín, ktorá je 

v podstate hneď vedľa hlavnej cesty, netreba tam zachádzať 

a podobne. Takže v podstate toto bol jeden z dôvodov. A plus 

je to svahovitosť toho pozemku, kde v podstate by bolo 

potrebné ho vyrovnávať, lebo súčasné normy neumožňujú mať 

materskú školu novostavbovú ako keby v kopci. Muselo by byť 

nejaké ihrisko, ktoré je reálne. Takže z tohto dôvodu sme to 

zavrhli. Tá možnosť, jak hovorila pani viceprimátorka, tam 
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je. Keď sa vybuduje park, do budúcna, samozrejme, to berieme 

ako nejakú možnú územnú rezervu. Tá plocha, ktorá je teraz 

tá budova, bude – v podstate tam bude nejaké námestíčko, to 

zamená, nebudú tam ani stromy. To znamená, pre budúcnosť 

môžeme v podstate ten istý priestor – ako je teraz budova –

využiť na nejaký projekt, keby bola taká nejaká potreba. Ale 

hovorím, že v rámci škôlky momentálne je stavebné konanie na 

Tramín. Štyri triedy je stavebné konanie na zmena stavby; 

pred dokončením základná škola Tbiliská, to sú dve triedy; 

prenajímame dve triedy na Rínok Rača a rokujeme so 

železnicami o možnom prípadnom odkúpení bývalej škôlky na 

Rendezi – to sú štyri triedy. Takže momentálne tam nie je 

predpoklad, že by bola potrebná ďalšia škôlka. 

Takže ale hovorím, že do budúcna ten park ako – ja nemám 

problém, keď to tam bude doplnené – a v princípe aj nie veľmi 

rozumiem, prečo tam musí byť ten bod 2, lebo keď dáte súhlas 

s tým zbúraním, tak v princípe viazať čo už bude na tom 

pozemku, je už asi ťažko potom odkontrolovať – keď už to 

bude zbúrané. Takže ale keď tam teda pán Pilinský navrhuje 

doplniť nejaké body, my s tým nemáme problém. Ale hovorím, 

že ten súčasný stav je taký, že zbúrať, urobiť tam parčík, 

ale tá plocha nebude tam nejaká výsadba alebo niečo na tej 

súčasnej ploche budovy. Takže je tam tá rezerva. 

Ďakujem. Ďakujem za podporu, teda ak to podporíte. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne. 
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S faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Takže som rád, že teda súčasný starosta s tým 

problém nemá. Ja som zaslal ten návrh na 

zastupiteľstvo@bratislava.sk, tak dúfam, že to tam prišlo. 

Hovorím, ja som rád za to, že sa tam ide tá stará budova 

zbúrať, pretože tak, ako bolo spomenuté už, je to problém to 

udržiavať. Ale myslím si, že fakt tým parkom si tam zbytočne 

komplikuje Rača ako to ďalšie využitie. A myslím, že keď sa 

tam doplnia tieto dve veci, tak nikoho to nejakým spôsobom 

moc páliť nebude. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava – Rača: 

Určite áno, v podstate my sme to tam preto navrhli aj 

cez pani viceprimátorku, aby bolo jasné, že aký je účel. To 

tam v podstate ten bod 2 ani nemusí byť, hej? Aby bolo jasné, 

že čo je. V princípe najjednoduchšie by bolo, keby ten bod 2 

ani tam vôbec nebol. Ale keď sa rozšíri ten možnože park… 

to, čo si tam ty dal tie veci, o tie ďalšie, tak v tom 

nevidím problém. Nevidím problém, ani že by tam nebol ten 

bod 2. Ale je to na vás. Vy to schvaľujete. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Ukončujem diskusiu k tomuto bodu 

a prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Bol nám doručený pozmeňujúci návrh 

pána poslanca Pilinského, a ten spočíva v tom, že sa nahradí 

znenie bodu 2, teda bodu 2 v podmienkach uvedených 

v uznesení k tomuto materiálu. Ten bod 2 bude po novom znieť 

nasledovne, ja ho celý prečítam: „Mestská časť Bratislava-

Rača vybuduje na nezastavanom pozemku, ktorý sa uvoľní 

zbúraním časti stavby so súpisným číslom 7439, zariadenie 

občianskej vybavenosti, a to predovšetkým: predškolské 

zariadenie, zariadenie sociálnej starostlivosti alebo 

voľnočasový park určený širokej verejnosti, a to najneskôr 

do 5 rokov odo dňa vydania súhlasného stanoviska hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy k odstráneniu časti 

stavby.“ 

Čiže najprv budeme hlasovať o tomto novom znení bodu 2 

v podmienkach uznesenia. Nech sa páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 37 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

2, prítomných: 39. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem. Bod číslo 34. Jaj, pardon, ešte áno, 

pokračujeme. Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

 Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o zvyšnej časti 

uznesenia. To znamená: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje – prečítam podstatné časti: schvaľuje 

odstránenie časti stavby s názvom „Experiment Strelkova“ na 

pozemku v katastrálnom území Rača a udeľuje mestskej časti 

Bratislava-Rača súhlas s odstránením časti stavby za 

podmienok, ktoré sú tam uvedené. S tým, že tá podmienka 

v bode 2 už bola odsúhlasená v tom pozmeňujúcom návrhu, 

ktorý sme schvaľovali pred chvíľou. 

Nech sa páči, môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 36 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

2, prítomných: 38. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 24. 02. 2022: 

Návrh na vydanie súhlasu pre mestskú časť Bratislava-Rača s 

odstránením časti stavby súp. č. III. 7439 na Strelkovej 

ulici č. 1 v Bratislave 

Uznesenie 1145/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

podľa článku 80 ods. 2 písm. v) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy odstránenie časti stavby 

„Experiment Strelkova“, súpis. č. 7439 postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 1607/1, k. ú. Rača, a udeľuje 

mestskej časti Bratislava-Rača súhlas s odstránením časti 

stavby „Experiment Strelkova“, za podmienok: 
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1. Mestská časť Bratislava-Rača odstráni časť stavby so 

súpis. č. 7439 na pozemku parc. č.1607/1 na vlastné náklady, 

zabezpečí všetky potrebné doklady na vydanie povolenia na 

odstránenie stavby a tiež realizáciu likvidácie časti 

stavby, 

a zároveň 

2. Mestská časť Bratislava-Rača vybuduje na nezastavanom 

pozemku, ktorý sa uvoľní zbúraním časti stavby so súpis. č. 

7439, zariadenie občianskej vybavenosti, a to predovšetkým: 

predškolské zariadenie, zariadenie sociálnej starostlivosti 

alebo voľnočasový park určený širokej verejnosti, a to 

najneskôr do 5 rokov odo dňa vydania súhlasného stanoviska 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k odstráneniu 

časti stavby. 

koniec poznámky) 

 

BOD 34 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, 

K. Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, DONSKÁ ULICA, DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ 

BYSTRICA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 34: Návrh na zverenie nehnuteľností v 

katastrálnom území Záhorská Bystrica, Donská ulica, do 

správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. 
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Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

V tomto prípade ide o materiál na zverenie do správy 

mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. V roku 2020 

bolo medzi mestom a Bratislavským samosprávnym krajom 

uzatvorené memorandum, ktorého výsledkom je aj získanie 

areálu bývalého Stredného odborného učilišťa energetického 

do vlastníctva hlavného mesta. Pričom jednou zo súčastí 

uznesenia z roku 2021 bola aj podmienka, že mesto pripraví 

materiál na zverenie časti pozemkov, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) stavieb na týchto pozemkov do správy 

mestskej časti. Preto sme vlastne tento materiál pripravili 

s tým, že v tomto areáli naďalej zostanú v určitom rozsahu 

vykonávať svoje činnosti tak mesto, ako aj Bratislavský 

samosprávny kraj, tak aj mestská časť. A to v oblastiach 

bytového fondu a taktiež aj pri vytvorení nových vyučovacích 

kapacít alebo teda priestorov pre vyučovanie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Štasselová, nech 

sa páči. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Milí kolegovia, ja by som chcela 

vlastne na tomto príklade možno aj ilustrovať tie naše dlhé 

diskusie aj okolo bodu 38 o sceľovaní a zámenách pozemkov. 
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A je to len malý príspevok o tom, že čo vlastne to 

všetko predstavuje tento proces. Bola som totižto na začiatku 

celého procesu, bola som iniciátorom spomínaného memoranda 

a bol to vlastne taký malý projekt o vysporiadanie určitého 

územia. Hovorím „malý“ v úvodzovkách, pretože dnes už sú 

tomu skoro 3 roky. Čiže 3 roky nám trvalo, než sme sa dostali 

sem. Keď sme začali prehliadkami tohto územia, týchto 

objektov – pôvodne to bol 12-hektárový pozemok, teraz už má 

5 hektárov, ale tie budovy sú stále v slušnom stave. A pri 

obhliadke sme vlastne zistili, že budova internátu obsahuje 

61 nájomných bytových jednotiek vhodných pre potreby 

nájomného bývania. Bol to ale len prvý krok. Z druhej strany 

bolo potrebné vybrať nehnuteľnosti, ktoré sa stanú predmetom 

zámeny, ktoré vlastní mesto a ktoré môžu byť zaujímavé aj 

pre župu. Hlavné mesto teda následne dalo nielen pozemky do 

zámeny, ale zároveň sme museli vyriešiť starostlivosť 

o spomenuté pozemky a budovy a nehnuteľnosti a areály. 

Dotknuté strany si tiež museli vopred potvrdiť zodpovednosť 

a starostlivosť o zeleň, o stromy, o drobné stavby, 

o inžinierske siete, ihriská a iný mobiliár na týchto 

pozemkoch. Išlo zväčša o stredné odborné školy alebo DSS-ky, 

alebo gymnáziá na Hliníckej v Rači, pri Vinohradoch, dvakrát 

v Petržalke, v Dúbravke, potom v Karlovej Vsi a ešte vlastne 

v týchto mestských častiach opakovane na iných miestach. 

Toto všetko vrátane nájomných zmlúv, keď sme zapracovali do 

materiálu aj s tým, že všetky tri strany majú povinnosť 

zveľaďovať ten majetok. Všetky tieto nehnuteľnosti museli 

byť riadne zamerané nanovo a nacenené tak, aby sme sa dostali 

vo vzájomnom vzťahu k hodnote nula. Bol to náročný 

porovnávací a negociačný proces na oboch stranách, keďže 

župa mala vyhotovené svoje staršie posudky a bolo ďalej 
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potrebné zriadiť vecné bremeno k prístupovej komunikácii 

k týmto objektom, najmä ku garážam. Následne mesto 

realizovali geodetické práce, zameralo všetky nehnuteľnosti, 

na zámenu vyhotovilo grafický návrh pre partnerov; a vlastne 

celý tento proces bol zachytený v spomínanom memorande. 

A tak sa dostávame dnes a môžeme odhlasovať zverenie 

s tým, že mestská časť vlastne rekonštruuje budovy a zriadi 

tam školu, telocvičňu, materskú školu, exteriérové ihriská 

pre 600 žiakov. Čiže ja som to preletela len veľmi rýchlo. 

Len aby sme si uvedomili, keď niekedy zase budeme hovoriť 

a žiadať a tlačiť na mesto, aby len niečo tak zamenilo alebo 

vymenilo, alebo kúpilo, že je to… Len táto jedna malá časť 

bola trojročný proces a ešte sme nie na konci. Ďakujem pekne 

za pozornosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán starosta Krúpa, nech sa páči. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na pani poslankyňu 

Štasselovú, pretože areál vlastne tohto energetického 

učilišťa bol postavený asi v 70-tych rokoch minulého 

storočia. Bol postavený veľmi kvalitne. Staval ho vlastne 

bývalý Elektrovod, to znamená spoločnosť, ktorá riešila 

veľké energetické siete v rámci celého Slovenska alebo 

Československa. A slúžil vlastne na výchovu nových 

študentov. V rámci vzniku samosprávnych krajov prešla táto 

stredná škola delimitáciou na Bratislavský samosprávny kraj. 
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Žiaľ, v roku 2009 tam vlastne skončila akákoľvek výučba 

a odišiel vlastne odtiaľ posledný študent, respektíve to 

torzo tých študentov prešlo na ulicu Jána Jonáša ako keby do 

Volkswagenu, kde nejaká časť týchto študentov tam ďalej 

pôsobila. Od roku 2009 – to znamená viac ako 13 rokov – tento 

areál, ktorý naozaj je v krásnom prostredí, je postavený 

veľmi, veľmi hardvérovo – takou tou stavbárskou prácou veľmi 

kvalitne – chátra a dostal sa do veľmi, veľmi takého 

nelichotivého stavu, hlavne pokiaľ ide o strieh. 

Ja som sa v roku 2017 aj vďaka tomu stal poslancom 

Bratislavského samosprávneho kraja – bola to vlastne moja 

hlavná téma, ako nejakým spôsobom oživiť tento chátrajúci 

areál. Najmä z dôvodu – pretože rozvoj jednak Záhorskej 

Bystrice, ale aj okolitých mestských častí ako Marianky alebo 

Stupavy – evidentne napreduje takým tempom, že vlastne 

školské a predškolské zariadenia sú v absolútnom závese. Po 

ťažkých dlhých rokovaniach so súčasným županom, kde 

samozrejme bol na to rôzny pohľad, pretože mali s tým aj 

predchádzajúci župani možno rôzne zámery, ale nedostalo sa, 

vďaka Bohu a vďaka príčetnosti niektorých – a poviem tak, že 

od roku 2017 aj vďaka mojej snahe k tomu, aby sa ten areál 

zobchodoval – došlo k takému finálnemu zámeru. A čo som veľmi 

rád, a toto môže byť naozaj ukážkový príklad spolupráce 

všetkých samospráv – to znamená župy alebo samosprávneho 

kraja, Magistrátu hlavného mesta a mestskej časti – kde na 

tomto jedinečnom mieste dokáže každý z nich utvoriť tú svoju 

kompetenciu do podoby, ktorá je pre obyvateľov kraja 

Bratislavy a Záhorskej Bystrice nevyhnutná. Čiže vznikne tu 

na základe tých ťažkých prác, ktoré samozrejme predchádzali 

– to bola tá administratíva, čo hovorila pani Štasselová, čo 

bolo treba už technicky doladiť – ale tá politická rovina 
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vznikla na základe – poviem ešte raz neskromne mojej veľkej 

aktivity. My sme pripravili obrovskú štúdiu, kde sme vlastne 

ukazovali na župe, čo všetko tam krásne môže vzniknúť. A to 

bol jeden z momentov, keď sme nejakým spôsobom ich nalomili 

a v momente, keď začali presne tie problémy, o ktorých sme 

hovorili v predchádzajúcich materiáloch, kde niektoré 

nevysporiadané plochy – od školských areáloch – a niekde 

začali robiť problémy so získavaním eurofondov, tak došlo 

k výbornému modelu, ako vlastne majetok hodnotný dokáže župa 

s mestom vymeniť tak, aby vlastne sa vysporiadali majetky 

v školských a iných areáloch a súčasne mesto získalo 

pozemok, kde môže realizovať svoje aktivity. 

Týmto by som chcel naozaj poďakovať jednak pani 

Štasselovej, ktorá to riešila spolu so mnou na začiatku. 

Samozrejme, súčasnej pani viceprimnátorke, ale najmä 

primátorovi a tak isto županovi, že to došlo až do tohto 

záverečného kola. Ale akože – jal sa hovorí, že cieľ je 

cesta… My v podstate teraz iba začíname schválením tohto 

materiálu, ktorý pevne verím, že bude schválený. Vlastne pre 

nás iba začína tá veľká úloha, ktorú chceme vlastne dotiahnuť 

do konca – poprosím, keď sa dá, o predĺženie krátke – aby 

tam naozaj vznikla jednak nová základná škola, materská 

škola, nové športoviská. Mesto vytvorí tam nájomné byty pevne 

verím, že aj pre učiteľov a tak isto aj pre policajtov, pre 

potreby ľudí – Bratislavčanov. A Bratislavský samosprávny 

kraj tam plánuje urobiť DSS-ku. 

Tak, ako sme sa bavili v predchádzajúcej debate o tých 

podmienkach – tie podmienky, ktoré sú tam, ja som ich 

pripomienkoval aj na finančnej komisii, aj na mestskej rade. 

Žiaľ, sa tam nedostali, ale máme to nejakým spôsobom aj 
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s pani viceprimátorkou Lenkou Antalovou dojednané, že ona 

prednesie ako pozmeňujúci návrh v tom duchu. To znamená, my 

rešpektujeme tie podmienky, ktoré tam mesto stanovilo. 

Samozrejme, chceme ich úpravu. A týka sa to hlavne dĺžky 

využitia, kedy vieme realizovať samotný projekt a tak isto 

spôsob financovania. Pretože nemôže to byť financované iba 

z prostriedkov mestskej časti, respektíve z eurofondov, ale 

aj iných zriaďovateľov. Pretože zriaďovateľov – myslím 

školských zariadení, či už sú to okolité obce alebo mestské 

časti. To znamená – to sa týka vlastne doplnenia tých 

pripomienok. 

Takže chcel by som poprosiť o podporu materiálu. Verte 

tomu, že podporíte dobrú vec, ktorá nám všetkým dáva obrovskú 

robotu pred nami na ďalšie obdobie. Minimálne dva až päť 

rokov. Ďakujem veľmi pekne za podporu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. A nech sa páči, pani námestníčka 

Antalová Plavuchová. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda chcela predniesť – 

ako už bolo spomenuté – spoločný pozmeňovací návrh, ktorý 

predkladáme spoločne s pánom starostom Záhorskej Bystrice. 

A samozrejme je tento materiál odkonzultovaný a odsúhlasený 

aj s predkladateľom – odborným útvarom – ktorý materiál 

pripravil. 
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Ale ešte predtým, ako ten samotný pozmeňovací návrh 

prečítam, by som chcela iba potvrdiť slová obidvoch 

predrečníkov, že naozaj sa jedná o mimoriadne unikátny 

projekt, ktorý rieši na jednom území potreby mesta, mestskej 

časti, vyššieho územného celku. A myslím si, že nám to 

ukazuje ideálny model toho, ako by sa malo nakladať so 

zanedbanými areálmi a budovami, pozemkami na území hlavného 

mesta. A naozaj poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, 

aby ten materiál bol dnes predložený na zastupiteľstvo – 

a to najmä odbornému útvaru sekcie správy nehnuteľností, 

sekcie nájomného bývania, rovnako bývalej viceprinmátorke 

Lucii Štasselovej, pánovi starostovi a rovnako zástupcom 

vyššieho územného celku. A verím tomu, že keď sa nám podarí 

tie jednotlivé čiastkové projekty v tomto areáli 

zrealizovať, tak budeme mať vzorový príklad toho, ako by 

malo vyzerať dobré funkčné územie na hlavnom meste. 

A teraz ten samotný pozmeňovací návrh. Ako už povedal 

pán starosta, časť z tých pozmeňujúcich pripomienok, ktoré 

do toho vkladáme, vychádzajú z jeho požiadaviek, ktoré 

predložil na mestskej rade, a plus tam vkladáme jeden, ktorý 

vzišiel z praktickej potreby riešiť statickú dopravu v tomto 

areáli. A návrh teda znie: Podmienka číslo 4: „Mestská časť 

Záhorská Bystrica na seba preberá záväzok, že bude stavebné, 

rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia predmetu zverenia 

realizovať z vlastných finančných zdrojov, z nájmov, zo 

zdrojov zriaďovateľov, resp. zástupcov zriaďovateľov 

školských a predškolských zariadení, resp. prostredníctvom 

dotácií z fondov.“ Čiže v podmienke č. 5 sa text „v lehote 

do 31. 12. 2026“ nahrádza textom: „v lehote do 

31. 12. 2030“. A v podmienke číslo 6: „Mestská časť Záhorská 

Bystrica berie na vedomie, že na časti zverených pozemkov 
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bude hlavné mesto z vlastných finančných prostriedkov 

realizovať napojenie technickej infraštruktúry a plochy 

nevyhnutnej statickej dopravy pre projekt „Bytový dom Holý 

vrch".“ A rovnako bude zmena v dôvodovej správe textu 

v materiáli, kde sa nahrádza časť skutkový stav a dopĺňa sa 

veta: „Hlavné mesto Bratislava bude sčasti využívať pozemok 

parcely číslo 3253/2013, na ktorom sa nachádza 

vnútroareálová komunikácia na prístup k svojim 

nehnuteľnostiam, a preto sa vo zverovacom protokole navrhuje 

zaviazať mestskú časť Bratislava-Záhorská Bystrica na 

umožnenie využívania pozemku za týmto účelom.“ A tam sa 

dopĺňa teda nielen na „prístup, ale aj na umiestnenie 

a využívanie parkovacích miest“. A samozrejme ten materiál 

odošlem návrhovej komisii. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ja by som chcel pánovi starostovi, primátorovi aj 

županovi pogratulovať, lebo tento areál naozaj bol dlhodobo 

nevyužívaný. Viem, že to bolo finančne náročné, majetkovo 

náročné, ale teda už to speje k nejakému reálnemu cieľu. Ja 

si to pamätám ešte ako dieťa, že som sa tam učil plávať. 

Dnes keď človek ide okolo, tak mu je ľúto, že naozaj takto 

funkčný areál je dnes nevyužitý. 

No a dvoch starostov ja mám zafixovaných k nejakým 

konkrétnym projektom – a to je pani Ferenčáková z Čunova, 
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ktorá rieši odkedy ju poznám kaštieľ a (poznámka: prerušený 

zvukový záznam) dokonca. A druhý je teda Jožko Krúpa, ktorý 

rieši Elektrovod. Takže gratulujem a verím, že to všetko 

veľmi dobre dopadne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ja som sa prihlásil pôvodne kvôli tomu, že ešte bude 

treba doručiť ten bod 6 v podmienkach, ale teda mám 

informáciu, že už teda nejakým spôsobom je na ceste. Tak 

budeme musieť chvíľu ešte počkať, kým to dostaneme písomne. 

Až potom budeme vedieť hlasovať o tom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak nech sa páči, zatiaľ pani starostka 

Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Káčerovi, že to 

vôbec spomenul. Čiže skutočne, že sa takáto vec podarila ako 

dnes rieši Záhorská Bystrica, mesto a Bratislavský 

samosprávny kraj – je naozaj obdivuhodné, pretože ja riešim 

– ja som riešila kaštieľ od novembra 2007 – a minulý rok 

v lete sa začala rekonštrukcia. A naša vstupná komunikácia 

možno tento rok bude tiež… od 2007 sa to rieši. Takže naozaj, 
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je to veľký úspech, čo sa deje, a gratulujem im a dúfam, že 

všetko to teda dobre dopadne. K spokojnosti všetkým 

zainteresovaným a obyvateľom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a už dávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. No, budeme najprv hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu, ktorý spočíva v tom, že sa nám menia 

a dopĺňajú podmienky, za akých dôjde k zvereniu 

nehnuteľnosti. Takto – teraz je tam päť bodov a v prvých 

troch bodoch tam ide len o formulačné zmeny že mesto 

a mestské časti – tam bude uvedené mestská časť Bratislava-

Záhorská Bystrica a namiesto hlavného mesta tam bude hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislavy. To sú v tých prvých 

troch bodoch sú len takéto formulačné spresnenia. No a potom 

už – pokiaľ ide o ďalšie body, tak to sú body 4, 5 a 6, ktoré 

prečítam celé, lebo tam sú aj vecné zmeny.  

Takže bod 4 bude po novom znieť takto: „Mestská časť 

Bratislava-Záhorská Bystrica na seba preberá záväzok, že 

bude stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, 

z nájmov, zo zdrojov zriaďovateľov, respektíve zástupcov 

zriaďovateľov školských a predškolských zariadení, 

respektíve prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 

environmentálnych fondov.“  
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Potom bod 5: „Ak mestská časť Bratislava-Záhorská 

Bystrica nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný 

majetok zverený, v lehote do 31. 12. 2030, mestská časť 

Bratislava-Záhorská Bystrica je povinná predmet zverenia v 

lehote do 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislave.“ 

No a ešte by mal pribudnúť nový bod 6 v podmienkach. 

Ďakujem pekne za upozornenie, že nový bod 6: „Mestská časť 

Bratislava-Záhorská Bystrica berie na vedomie, že na časti 

zverených pozemkov bude hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava z vlastných finančných prostriedkov realizovať 

napojenie technickej infraštruktúry a plochy nevyhnutnej 

statickej dopravy pre projekt „Bytový dom Holý vrch".“ 

 No a potom – to sa týka uznesenia – a teda o tom budeme 

hlasovať ako prvý pozmeňujúci návrh. Potom budeme mať ešte 

aj zmeny v samotnom materiáli. Takže to nám došlo až teraz. 

No, s ním sme mali začať, ale začneme už s týmto, čo som 

prečítal. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

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

poslanec MsZ: 

Čiže najprv máme pozmeňujúci návrh k uzneseniu pána 

poslanca Krúpu a pani poslankyne – námestníčky Antalovej 

Plavuchovej. A potom budeme schvaľovať pozmeňujúci návrh 
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k materiálu a nakoniec ešte zvyšnú časť toho pôvodného 

uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže dva pozmeňujúce návrhy… 

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

poslanec MsZ: 

Dva pozmeňujúce návrhy. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

…budeme schvaľovať, tak poďme ten prvý, ktorý bol teraz… 

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

poslanec MsZ: 

…teraz prečítaný. To sa týka podmienok samotného 

uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

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

poslanec MsZ: 

A uvidím,samozrejme… 
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Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Prepáčte, ja si iba myslím, že návrh textu materiálu 

v dôvodovej správe nie je potrebné. To sa môže normálne iba 

doplniť do dôvodovej správy. To je teda môj názor. Dôležité 

je schváliť tú zmenu uznesenia. Ale už nechám na 

organizačnom. Pardon, prepáčte. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, necháme to na organizačnom, lebo už v tom majú 

teraz poriadok a budeme postupne hlasovať. 

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

poslanec MsZ: 

Dobre, čiže o tomto môžeme teraz hlasovať. Ide o zmenu 

časti uznesenia, ktorá sa týka podmienok. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže to je to, čo bolo prečítané. 

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

poslanec MsZ: 

Áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz o tom ideme hlasovať. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Áno, o tom prečítanom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. Tak to je prvý pozmeňujúci návrh, 

nech sa páči. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

4, prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Teraz ideme čítať druhý pozmeňujúci návrh, nech sa páči, 

pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Je to na diskusiu, ale v minulosti sme 

zvykli, aj keď sa menil materiál, tak sme zvykli… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

poslanec MsZ: 

 …schvaľovať zmeny v materiáli. Čiže tuná ide – síce ide 

naozaj len o dôvodovú správu, ale ten materiál v podstate má 

textovú časť – kde budú zmeny, tak aby bol tak schválený, 

ako sa navrhuje. 

V dôvodovej správe v časti Skutkový stav sa text: 

„Hlavné mesto SR Bratislava bude sčasti využívať pozemok 

parcelné číslo 3253/2013, na ktorom sa nachádza 

vnútroareálová komunikácia na prístup k svojim 

nehnuteľnostiam, preto sa vo zverovacom protokole navrhuje 

zaviazať mestskú časť Bratislava-Záhorská Bystrica na 

umožnenie užívania pozemku parcelné číslo 3253/2013 za týmto 

účelom.“ nahrádza textom: „Hlavné mesto SR Bratislava bude 

sčasti využívať pozemok parcelné číslo 3253/2013, parcelné 

číslo 3253/2014 a časť parcelného čísla 3253/3, na ktorých 

sa nachádza vnútroareálová komunikácia na prístup k svojim 

nehnuteľnostiam, umiestnenie a užívanie parkovacích miest. 

Vo zverovacom protokole sa preto navrhuje zaviazať mestskú 

časť Bratislavu-Záhorská Bystrica na umožnenie užívania 

predmetných pozemkov za týmto účelom.“ Čiže toto je jediná 

zmena v samotnom materiáli. A vlastne jeho doplnenie. 

Tak, môžete dať o tomto hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

3, prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: Písomná informácia z dôvodu nefungujúceho 

hlasovacieho zariadenia: 

— p. poslanec Vagač: „Ja som ZA, mne nefunguje zariadenie.“) 

 A teraz ešte jedno hlasovanie, nech sa páči, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ešte jedno spresnenie, že áno, aj to 

druhé bol pozmeňujúci návrh pani Antalovej Plavuchovej 

a pána poslanca Krúpu – pán starostu. A teraz už ten zvyšok 

uznesenia. 

Čiže: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje – prečítam len také tie zásadné časti toho 

uznesenia - zverenie nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Záhorská Bystrica, a to pozemkov, ktoré sú vymenované, 

uvedené v návrhu uznesenia, do správy mestskej časti 

Bratislava Záhorská Bystrica na vybudovanie nových 

vyučovacích priestorov za tých podmienok, ktoré sme už v tom 

pozmenenom variante schválili. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

4, prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-

Záhorská Bystrica 

Uznesenie 1146/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. Záhorská 

Bystrica, a to pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3252 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 321 m², parc. č. 3253/3 
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– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 884 m², parc. č. 

3253/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 083 m², 

parc. č. 3253/11– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 951 

m², parc. č. 3253/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2 442 m², parc. č. 3253/13 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 186 m², parc. č. 3253/14 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 710 m², parc. č. 3253/19 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 39 m², parc. č. 3253/22 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 14 m², parc. č. 3253/26 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 34 m², parc. č. 3253/38 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m², parc. č. 

3253/213 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 066 m², 

parc. č. 3253/214 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

440 m², a stavieb so súpis. č. 7814 Škola s telocvičňou s CO 

krytom umiestnená na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 

3253/10 a parc. č. 3253/11, súpis. č. 7814 Kotolňa umiestnená 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3252, súpis. č. 7814 

Dielne bloky A+B+C umiestnená na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 3252/12, súpis. č. 7814 Garáže umiestnená na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 3253/14, LV č. 9702, Sklad šrotu a 

fliaš na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3253/19, Sklad na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 3253/14 pri budove garáží 

autobusov, Sklad oceľový bez súpisného čísla na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 3253/3, nezapísaná v katastri 

nehnuteľností, spolu s príslušenstvom (Oplotenie areálu, 

severná časť, Vonkajšie osvetlenie I., Vonkajšie osvetlenie 

II., Rozvody vonkajšieho osvetlenia, Prívodný rád vody, 

Areálové rozvody vody I., Areálové rozvody vody II., Areálové 

rozvody vody hlavný prívod, Areálová kanalizácia – odbočky 

I, Areálová kanalizácia – prípojky II, Areálová kanalizácia 

– hlavný rozvod III, Kanalizačné šachty, Vonkajší rozvod 
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elektriny areálový, Vonkajšie rozvody slaboprúdu, 

Stredotlaký rozvod plynu, Vonkajšie rozvody ÚK I – internát, 

Vonkajšie rozvody ÚK II – škola, Vonkajšie rozvody ÚK III – 

dielne, Cesty a chodníky I., Spevnené chodníky betónové, 

Spevnené plochy – chodníky ku objektom, Umývacia rampa), do 

správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie 

rodiny 1, Bratislava, IČO 00604887, na vybudovanie nových 

vyučovacích priestorov, 

s podmienkami: 

 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Záhorská Bystrica v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 

prestane nehnuteľností užívať na uvedené účely, je povinná 

predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Záhorská Bystrica podpísaný do 90 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí 

platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica na seba preberá 

záväzok, že bude stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné 

zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných 

finančných zdrojov, z nájmov, zo zdrojov zriaďovateľov, 

resp. zástupcov zriaďovateľov školských a predškolských 

zariadení, resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych 

a environmentálnych fondov. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 24. februára 2022 

 

 

431 

 

5. Ak mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica nezrealizuje 

projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný majetok zverený, v 

lehote do 31. 12. 2030, mestská časť Bratislava-Záhorská 

Bystrica je povinná predmet zverenia v lehote do 60 dní 

vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislave. 

6. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica berie na 

vedomie, že na časti zverených pozemkov bude hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava z vlastných finančných 

prostriedkov realizovať napojenie technickej infraštruktúry 

a plochy nevyhnutnej statickej dopravy pre projekt „Bytový 

dom Holý vrch". 

koniec poznámky) 

 

BOD 35 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 4, A NASL. NA 

MLYNAROVIČOVEJ ULICI, PARC. Č. 4880 A NASL. 

NA NOBELOVOM NÁMESTÍ A PARC. Č. 1737/4 NA 

PAJŠTÚNSKEJ ULICI, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 35: Návrh na zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Petržalka, na ulici Mlynarovičovej, na 

Nobelovom námestí, na Pajštúnskej ulici, do správy mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 
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Myslím, že tu nepotrebujeme úvodné slovo. Otváram 

diskusiu. 

Nech sa páči, pán Vetrák. Či to už ako… Do diskusie, 

nech sa páči. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja nechcem zdržiavať, ale predsa 

len mi nedá… Nie tak často máme materiály, ktoré sa týkajú 

Petržalky – teda ak si odmyslím električku, lebo však to je 

dlhotrvajúca veľká stavba. Ale skutočne som veľmi rád aj 

chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tomto zverení, 

pretože ide o pozemky, ktoré v najbližšom čase – 

pravdepodobne v najbližších rokoch, lebo ide pomerne o veľké 

investície – budú smerovať k tomu, že aj Petržalka sa 

skrášli, vynoví, modernizuje. A tí, čo ste Petržalčania 

alebo tí, čo poznáte Petržalku, tak určite poznáte trhovisko 

na Mlynarovičovej, ktoré chce Petržalka rekonštruovať 

a zmodernizovať. Tak práve aj tento materiál k tomu výrazne 

napomôže, lebo vytvára predpoklady… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeš pokračovať, Milan, zaskočilo to, hej. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Pre istotu poviem, že ja neviem koľko 

tam bolo – kľudne mi to odrátajte – ale keby som nejako 
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dlhšie hovoril, tak potom to bude ten ďalší príspevok, ale 

myslím, že nie. 

Rovnako okrem pozemku, ktorý sa týka trhoviska, tu máme 

aj pozemok, ktorý umožní, aby sa rekonštruovalo Nobelovo 

námestie so zachovaním súvisiacej cyklotrasy, čo je tiež 

veľmi dôležitá, žiadaná vec. Zasa ja poviem, že samozrejme 

priamo to trhovisko je dokonca – zhodou okolností – v mojom 

petržalskom volebnom obvode, ale Nobelovo námestie je 

dôležité pre všetkých Petržalčanov. Dlhé roky o tom 

hovoríme, neviem sa k tomu veľmi dopracovať, takže tento 

materiál k tomu výrazným spôsobom napomáha. No a už tá tretia 

vec – tá je zase o pešej trase alebo chodníku medzi Branskou 

a Pajštúnskou, čo určite poteší osobitne obyvateľov týchto 

dvoch ulíc. 

Takže veľká vďaka ešte raz všetkým, ktorí na tom 

pracovali, že máme možnosť sa do toho prípadne – alebo do 

niečoho z toho pustiť aj tento rok. Už sme sa o tom 

rozprávali aj na konci minulého roka pri rozpočte na 

petržalskom miestnom zastupiteľstve. Tak verím, že aj 

starosta je pripravený, aby sa dosiahol v týchto veciach 

nejaký posun už v tomto roku. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem a rovno ti odovzdávam slovo ako návrhovej 

komisii. 

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

poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. Budem čítať len také zásadné 

časti toho uznesenia. 

 Čiže Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje jednak teda zverenie nehnuteľností v katastrálnom 

území Petržalka, situovaných na Mlynarovičovej ulici, a to 

pozemkov, ktoré sú tam vymenované, na rekonštrukciu 

trhoviska a jeho okolia, s povinnosťou zachovať jeho 

vybudovanú zeleň a cibuľoviny, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. Potom tiež zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Petržalka, a to na pozemkoch, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia, na rekonštrukciu celého 

Nobeloveho námestia, s povinnosťou zachovať vybudovanú 

cyklotrasu, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

A nakoniec aj zverenie nehnuteľností v katastrálnom území 

Petržalka, situované na Pajštúnskej ulici, týka sa to 

pozemku, ktorý je uvedený v návrhu uznesenia, na vybudovanie 

pešieho prepojenia, chodníkov od vchodov bytových domov 

Branská 1 až 11, chodníku na Pajštúnskej ulici, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, za podmienok, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. 

 Nech sa páči, môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 
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 No, veľa ľudí je odhlásených. Neviem, či to nespôsobil 

ten výpadok. Tak prosím, poprihlasujte sa, aby sme… 

Hlasy poslancov a poslankýň 

Pani viceprimátorka, mňa vyhodilo, takže nemôžem 

hlasovať. 

…keďže toto bolo petržalské uznesenie, tak som chcel 

hlasovať, takže… 

Krúpa tiež za. 

Prosíme o opakovanie hlasovania. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Čiže pani starostka Čahojová, pán starosta 

Krúpa, pán… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Opakujme hlasovanie. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Dajte nám pár sekúnd, aby sme sa prihlásili, prosím. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Áno, bolo to zmätočné hlasovanie, ideme hlasovať ešte 

raz. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Pán Malec na to v čete upozorňoval, aby sa všetci 

prihlásili. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tak čakáme. 

Nech sa páči, poďme hlasovať ešte raz. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

0, prítomných: 31. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 4 a nasl. na Mlynarovičovej ulici, parc. 
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č. 4880 a nasl. na Nobelovom námestí a parc. č. 1737/4 na 

Pajštúnskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Uznesenie 1147/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

- podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. 

Petržalka, situovaných na Mlynarovičovej ulici, a to pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 4 – ostatné plochy vo výmere 1 388 

m², vedeného na LV č. 1748, a novovytvorených pozemkov parc. 

č. 3/11 – ostatné plochy vo výmere 2 413 m², ktorá vznikla 

podľa GP č. 164/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z pozemku parc. č. 

3/1, vedeného na LV č. 1748, parc. č. 3/12 – ostatné plochy 

vo výmere 27 m², ktorá vznikla podľa GP č. 164/2021 zo dňa 

30. 12. 2021 z pozemku parc. č. 3/5, vedeného na LV č. 1748, 

parc. č. 13/3 – ostatné plochy vo výmere 1 029 m², ktorá 

vznikla podľa GP č. 164/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z pozemku 

parc. č. 13, vedeného na LV č. 1748, a parc. č. 14/2 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m², ktorá vznikla 

podľa GP č. 164/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z pozemku parc. č. 

3/1, vedeného na LV č. 1748, na rekonštrukciu trhoviska a 

jeho okolia s povinnosťou zachovať vybudovanú zeleň a 

cibuľoviny, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, - podľa článku 82 

ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, 

situovaných na Nobelovom námestí, a to pozemkov registra „C“ 

KN parc. č. 4880 – ostatné plochy vo výmere 64 m², parc. č. 

4881 – ostatné plochy vo výmere 149 m², parc. č. 4882 – 

ostatné plochy vo výmere 371 m², parc. č. 4885 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1 623 m², parc. č. 4886 – ostatné 

plochy vo výmere 2 885 m², parc. č. 4911 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1 066 m², parc. č. 4921/3 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 829 m², parc. č. 4921/4 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 154 m², parc. č. 4921/5 

– ostatné plochy vo výmere 3 726 m², parc. č. 4921/6 – 

ostatné plochy vo výmere 307 m², parc. č. 4921/7 – ostatné 

plochy vo výmere 102 m², parc. č. 4921/8 – ostatné plochy vo 

výmere 186 m², parc. č. 4921/9 – ostatné plochy vo výmere 

766 m², parc. č. 4921/10 – ostatné plochy vo výmere 119 m², 

parc. č. 4921/13 – ostatné plochy vo výmere 120 m², parc. č. 

4921/14 – ostatné plochy vo výmere 160 m², parc. č. 4921/15 

– ostatné plochy vo výmere 283 m², parc. č. 4921/18 – ostatné 

plochy vo výmere 291 m², parc. č. 4921/19 – ostatné plochy 

vo výmere 80 m², parc. č. 4921/20 – ostatné plochy vo výmere 

1 883 m², parc. č. 4921/23 – ostatné plochy vo výmere 211 

m², parc. č. 4921/24 – ostatné plochy vo výmere 219 m², parc. 

č. 4921/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 302 m², 

parc. č. 4921/28 – ostatné plochy vo výmere 66 m², vedených 

na LV č. 1748, na rekonštrukciu celého Nobelového námestia 

s povinnosťou zachovať vybudovanú cyklotrasu, do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava, IČO 00603201, 

- podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľnosti v k. ú. 
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Petržalka, situovanej na Pajštúnskej ulici, a to pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 1737/4 – ostatné plochy vo výmere 

4 815 m², vedeného na LV č. 1748, na vybudovanie pešieho 

prepojenia (chodníkov) od vchodov bytových domov Brančská 1 

– 11 k chodníku na Pajštúnskej ulici, do správy mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 

00603201, 

s podmienkami: 

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 
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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. Mestská časť Bratislava-Petržalka bude zaviazaná pred 

samotnou realizáciou rekonštrukcie trhoviska na 

Mlynarovičovej ulici, rekonštrukcie Nobelovho námestia a 

rekonštrukcie a vybudovania chodníka na Pajštúnskej ulici v 

Bratislave predložiť návrh projektu na vedomie hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. V prípade, ak si 

mestská časť Bratislava-Petržalka nesplní uvedenú povinnosť, 

pôjde o porušenie podmienok protokolu pri správe zverených 

nehnuteľností a mestská časť Bratislava-Petržalka bude 

povinná nehnuteľnosti vrátiť do priamej správy hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

6. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Petržalka 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 36 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 

POZEMKU V BYTOVOM DOME MEDZILABORECKÁ 12, 

ŠALVIOVÁ 50, PÁRIČKOVA 13, HAGAROVA 15, 

KARLOVESKÁ 29, 31, 35, KUKLOVSKÁ 7, 

HLAVÁČIKOVA 21, ĽUDOVÍTA FULLU 13, MILANA 

MAREČKA 7, IĽJUŠINOVA 6, HÁLOVA 4, GERCENOVA 

13, KAPICOVA 2, KAPICOVA 1, PIFFLOVA 3, 

ČERNYŠEVSKÉHO 23, ROMANOVA 42, BLAGOEVOVA 

10, BLAGOEVOVA 18, BEŇADICKÁ 4, SMOLENICKÁ 

10, VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 36: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, 

Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, Kuklovská 

7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana Marečka 7, 

Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, Kapicova 2, Kapicova 

1, Pifflova 3, Černyševského 23, Romanova 42, Blagoevova 10, 

Blagoevova 18, Beňadická 4, Smolenická 10, vlastníkom bytov. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. A vlastne hneď prosím aj návrhovú 

komisiu, nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje prevod 
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spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich bytom 

v bytových domoch na uliciach, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. S tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 

práva znášajú nadobúdatelia. 

 Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

1, prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, Páričkova 13, 

Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, Kuklovská 7, Hlaváčikova 

21, Ľudovíta Fullu 13, Milana Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 

4, Gercenova 13, Kapicova 2, Kapicova 1, Pifflova 3, 

Černyševského 23, Romanova 42, Blagoevova 10, Blagoevova 18, 

Beňadická 4, Smolenická 10, vlastníkom bytov 
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Uznesenie 1148/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Medzilaborecká 12, Šalviová 

50, Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, 

Kuklovská 7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana 

Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, Kapicova 2, 

Kapicova 1, Pifflova 3, Černyševského 23, Romanova 42, 

Blagoevova 10, Blagoevova 18, Beňadická 4, Smolenická 10, do 

vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto 

uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 

práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 37 NÁVRH NA ZMENU UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY, A TO UZNESENIA Č. 

654/2005 ZO DŇA 31. 03. 2005, UZNESENIA 

Č. 1011/2010 ZO DŇA 27. 05. 2010, 

UZNESENIA Č. 249/2019 ZO DŇA 27. 06. 2019 

– 28. 06. 2019, UZNESENIA Č. 755/2021 ZO 

DŇA 18. 02. 2021, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD BYTOVÝMI DOMAMI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 37: Návrh na zmenu uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, 

uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 

249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia č. 

755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami. 

Bez úvodného slova. 

A prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Takže budeme schvaľovať 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

654/2005 zo dňa 31. 03. 2005 spôsobom, ktorý je uvedený 
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v návrhu uznesenia. Rovnako zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010 tiež tak, 

ako je uvedené v návrhu uznesenia. Zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 

28. 06. 2019 tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

A nakoniec zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

755/2021 zo dňa 18. 02. 2021 tak, ako je uvedené v návrhu 

uznesenia. 

 Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

0, prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 

654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 

27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 
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28. 06. 2019, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, 

ktorými schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovými domami 

Uznesenie 1149/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 

2005 takto 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 4.1., 

1.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Tibor Panyi“ sa nahrádza novou 

nadobúdateľkou „Lenkou Bernackou“, 

1.1.2 pôvodná suma „50,00 Sk (1,66 Eur)“ sa nahrádza novou 

sumou „589,32 eur“, 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 

2010 takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 21.5.1, 

2.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Ivone Siváková“ sa nahrádza 

novými nadobúdateľmi „Ing. Miloslavom Michalíkom a Ing. 

Vandou Michalíkovou“, 
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3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 

2019 – 28. 06. 2019 takto: 

3.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 5.5.4, 

3.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Arpád Nagy a Ing. Zuzana 

Nagyová“ sa nahrádzajú novou nadobúdateľkou „Ivanou 

Gallasovou“, 

4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 

2021 takto: 

4.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 1.1.1, 

4.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Tomáš Lóci“ sa nahrádza novými 

nadobúdateľmi „Ondrejom Lócim a Milotou Lóciovou“. 

koniec poznámky) 
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BOD 38 NÁVRH NA VYPUSTENIE BODOV Z UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, 

A TO UZNESENIA Č. 517/2004 ZO DŇA 28. 10. 

2004, UZNESENIA Č. 943/2006 ZO DŇA 02. 02. 

2006, UZNESENIA Č. 965/2006 ZO DŇA 02. 03. 

2006, UZNESENIA Č. 1109/2006 ZO DŇA 06. 

07. 2006, UZNESENIA Č. 81/2007 ZO DŇA 29. 

03. 2007, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU POD 

BYTOVÝM DOMOM BENIAKOVA 24 – 34 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 38: Návrh na vypustenie bodov z uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to uznesenia číslo 517/2004 zo dňa 

28. 10. 2004, uznesenia číslo 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, 

uznesenia číslo 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia 

číslo 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, uznesenia číslo 81/2007 

zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 

Beniakova 24 – 34. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. A hneď prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 
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 Ďakujem pekne za slovo. Takže budeme schvaľovať 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje vypustenia bodov z viacerých uznesení mestského 

zastupiteľstva, ktoré boli aj v tom úvodnom slove prečítané. 

Čiže ja to len rýchlo prebehnem: číslo 517/2004, 943/2006, 

965/2006, 1109/2006 a 81/2007 tak, ako sú tie body, ktoré sa 

vypúšťajú, uvedené v návrhu uznesenia. 

 Nech sa páči, môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

0, prítomných: 32. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, 
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uznesenia č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 

965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 

06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, 

ktorými schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34 

Uznesenie 1150/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. vypustenie bodov 24.1.2 – 24.6.7 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, 

2. vypustenie bodov 16.1.1 – 16.4.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, 

3. vypustenie bodov 16.1.1 – 16.2.2 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, 

4. vypustenie bodu 10.1.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, 

5. vypustenie bodu 23.1.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 39 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší bod je: Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

O tom hlasujeme? Hlasujeme o tom. 

Takže, bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Pán Vetrák 

nestíha podpisovať. A nech sa páči, návrhová komisia. 

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

poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Takže budeme schvaľovať 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách 

poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

 Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

2, prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1151/2022 

zo dňa 24.02.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 41 RÔZNE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A otváram ďalší bod, a to je bod Rôzne. 41. 

Nech sa páči. Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem, pani viceprimátorka. Ja by som len chcela 

poprosiť pána primátora a vlastne celý výkonný aparát, že 

potrebovali by sme na Rybničnej v smere od kruhového objazdu 

ku (poznámka: nezrozumiteľný názov) majeru alebo smerom na 

Raču – máme také jedno esíčko a ono je dosť nebezpečné, dosť 

často sa tam teraz v poslednej dobe vyskytujú nehody. Vždycky 

v takom určitom časovom rozpätí – vtedy, keď začínajú viac-

menej už aj rašiť tie zeliny alebo tie rastliny, ktoré sa 

tam nachádzajú. A chcela som poprosiť, aby v tom úseku boli 

tie náletové dreviny, lebo to sú vyslovene náletové dreviny, 

aby boli vykosené. Ale úplne že až po spodok, nieže len 

ostrihané. Pretože ten úsek bude omnoho bezpečnejší a hlavne 

bude vidno poza neho, keď budú prichádzať ďalšie autá. Takže 

som chcela veľmi pekne poprosiť, že aby to nestrihali alebo 

neupravovali, ale aby to určite vykosili úplne dospodku. To 

je prvá vec. 

A druhá vec: Chcela som veľmi pekne poprosiť ešte aj 

o zabezpečenie väčšieho počtu hliadok do našej mestskej 

časti. Konkrétne mám takúto požiadavku od našich miestnych 

poslancov a, samozrejme, že aj od obyvateľov. Kedysi bolo 
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zvykom a dobrým zvykom, že vlastne mali sme vždycky aspoň 

toho jedného policajta, ktorý sa striedal s druhým nejakým 

náhradným. Teraz máme jedného, ktorý je tam v stredu od 

tretej do šiestej – to je všetko. Vlastne ešte v priebehu 

týždňa v prípade, že sú nejakým spôsobom zavolaní alebo 

vyslaní na nejaké hliadky. Takže som chcela poprosiť, že 

keby sme vedeli urobiť niečo preto a určite to nie je len 

jediná moja požiadavka, ale určite sa pripoja aj všetky 

ostatné mestské časti, že by sme potrebovali mať každá tá 

mestská časť – aspoň tieto maličké – k dispozícii vždycky 

toho jedného policajta počas celého týždňa. Myslím si, že 

nie je to že úplne nereálne. Viem, že tých policajtov nie je 

až tak veľa, že ich je o tretinu menej, ako bolo kedysi, za 

čias, kedy sme tam mali vždy pridelených policajtov. Ale 

žeby sa mohlo skúsiť naozaj to, čo sa už sľubuje dlhšiu dobu, 

že keď už bude operačné stredisko, ta už sa bude dať vlastne 

lepšie nejakým spôsobom rozvrhnúť tých policajtov aj do tých 

okolitých mestských častí. Lebo nám nestačí, že sú len v Rači 

alebo že sú v Novom Meste. Takže to je taká moja prosbička. 

A ďakujem veľmi pekne vopred za vybavenie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja mám dve veci. 

Prvá vec: Viem, že bola zaslaná petícia z Devína na 

magistrát. Bol by som rád, aby som potom dostal informáciu, 
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ako sa s ňou nakladalo. Je to ohľadom Devína – nútenej 

správy. Viem, že je tam podpora aj zo strany samosprávy, aby 

sme k tomuto sedeli a rozoberali veci. Čiže túto informáciu. 

A ešte ďalšiu. Ďakujem. Ešte jednu vec. Dnes sme pri 

bode 21 rozoberali to naše karanténne mestečko, rozoberali 

tam veci, aké sú tam finančné náklady a tak ďalej. A bolo to 

pospájané aj s tými vecami, čo sa v súčasnej dobe deje. Takže 

by bolo dobré a poslal som aj uznesenie – návrh uznesenia, 

aby sme takú informáciu dostali. A ja môžem prečítať, nechcem 

to zbytočne zdržovať, že by sme na najbližšom zastupiteľstve 

dostali túto informáciu, tento materiál. Týka sa toho 

karanténneho mestečka. Návrh uznesenia je: „Mestské 

zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta o predloženie 

komplexnej správy o prevádzke karanténneho mestečka vrátane 

finančných nákladov do najbližšieho zastupiteľstva – na 

marec 2022.“ Je to aj z toho dôvodu, že keď sa nám tam niečo 

zmení a táto situácia… budeme tam musieť ubytovať nejakých 

ľudí a tak ďakej, ako sme to už dnes rozoberali, koľko by 

nám ostalo v rámci rozpočtu… Myslím, že sú to verejné 

financie, o ktorých by sme mali vedieť. Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že to nebude problém. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa v rámci svojho vystúpenia 

– nemám návrh uznesenia – ale by som sa chcel dotknúť troch 
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vecí. Ak by som náhodou prekročil čas, tak poprosím 

o predĺženie. 

Najprv sa spýtam teda pani námestníčky, lebo nestihol 

som ten bod – musel som… - bod, ktorý sa týka električky 

v Petržalke, lebo som musel odbehnúť na vymenovanie sudcu 

k pani prezidentke. Ale teda my sme na poslednej schôdzi 

parlamentu prijali v rámci jedného z tých zákonov také 

pravidlo, že aj kvôli úspešnejšiemu – nazvem tak – čerpaniu 

eurofondov alebo realizácii tých projektov by sa mala 

vypustiť tá druhá, takzvaná ex ante kontrola. Chcem sa 

opýtať, že či tento krok nejakým spôsobom – a ak áno, tak 

akým – môže skrátiť výstavbu električky v Petržalke. Lebo to 

by sa už malo týkať tým pádom aj električky v Petržalke. Len 

aby som mal predstavu, že skrátime to o dva mesiace, o tri 

mesiace, o pol roka, že čo to vlastne robí v praxi, keď sa 

podarilo dať preč tú druhú ex ante kontrolu. Lebo teraz sa 

robí prvá ex ante kontrola a – myslím – že potom bola 

zvyčajne ešte nejaká druhá ex ante kontrola. Ak mi teraz 

nevieš tak narýchlo odpovedať, tak kľudne mi aj následne daj 

vedieť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak som teda dobre zorientovaná, tak električke to už 

nepomôže, pretože tam vlastne už sa deje stavba, tam je 

podpísaná zmluva. Ale pomôže to pri iných európskych 

projektoch, napríklad pri nákupe dopravných prostriedkov, 

o ktoré teraz vlastne sa uchádza Dopravný podnik. Takže 

v tomto prípade by malo skrátiť ten čas prípravy a vlastne 

tá sa presúva potom vlastne na iný termín. Ale čo sa týka 
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prípravy týchto stavieb alebo nákupu týchto dopravných 

prostriedkov, to pomôcť môže. Nie môže, ale pomôže. Ďakujem. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Druhá téma, na ktorú sa chcem opýtať: 

Medzi informačnými materiálmi bol aj zoznam trestných 

oznámení, ktoré mesto podávalo. Sú to väčšinou také trestné 

činy ako krádež a poškodenie majetku a podobne. Ale chcem sa 

opýtať, že či by nebolo možné aj predložiť poslancom 

informáciu o trestných oznámeniach, ktoré podali vedenia 

jednotlivých mestských podnikov. Lebo – myslím si – že tam 

ide o oveľa zaujímavejšie trestné oznámenia, aby sme vedeli, 

v akom stave sa to nachádza. Lebo však aj v minulom volebnom 

období sa diali rôzne veci. Dochádzalo tam k dosť 

nehospodárnemu nakladaniu v niektorých mestských podnikoch 

s majetkom mesta, s verejnými financiami. Takže či je možné 

takýto prehľad o podaných trestných oznámeniach teda 

zosumarizovať aj za jednotlivé mestské podniky, aby sme mali 

prehľad, že v ako stave to je a v čom sa vlastne vedie 

konanie. To je moja druhá taká téma, otázka. 

A tretia vec: To v zásade je taká informácia najmä pre 

tých poslancov – vlastne pre všetkých poslancov, lebo nás 

znova ako každý rok pomaly čaká odovzdávanie majetkových 

priznaní. Tam je aprílový termín. Čiže do konca apríla. 

Myslel som si, že tie veci pôjdu rýchlejšie, hlavne pokiaľ 

ide o umožnenie – také oficiálne umožnenie – podávania 

elektronicky marcových priznaní. Lebo je fakt, že keď to 

elektronicky zašlete dnes cez ten systém Slovensko.sk proste 

do podateľne magistrátu, tak to odošlete do podateľne 

magistrátu. Ale tak by to nemalo fungovať, pretože zákon 
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predpokladá, že na tomto portáli Slovensko.sk bude 

zaregistrovaný ako osobitný produkt služba, kde bude môcť 

vypĺňať toto majetkové priznanie a potom všetky orgány, ktoré 

majú dostávať tieto majetkové priznania – medzi inými aj 

naša komisia – si zaregistruje tento produkt a potom už tie 

majetkové priznania budú chodiť priamo jej - čiže pani 

tajomníčke tejto komisie a nie teda do podateľne ako 

všeobecné podanie. Pracujeme na tom. Momentálne sme sa 

dohodli s príslušnými orgánmi, kto bude vykonávať v tejto 

veci takzvaný ten „hotline“ – takú technickú službu, keby sa 

niečo pokazilo, teda že naozaj to bude robiť NASES, ktorý 

prešiel od úradu vlády pod MIRI a určite také metodické 

usmernenie bude robiť Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 

Národnej rady. Tie rokovania trvali pomerne dlho 

a momentálne rokujeme ešte o memorande o spolupráci, že ak 

sa to všetko podarí, tak… Obávam sa, že tento rok nám to už 

nepomôže, keďže sa blíži aprílový termín a niektorí už možno 

podáte aj v najbližších týždňoch, ale na sto percent od 

1. 1. budúceho roka už bude možné, aby si aj mesto 

zaregistrovalo tento produkt a mohli byť oficiálne teda 

podávané majetkové priznania elektronicky. Zároveň robíme na 

manuáli, ktorý vysvetlí podrobnejšie, ako vypĺňať tieto 

majetkové priznania. Chceme to ale robiť v spolupráci 

s Úniou miest, so ZMOS-om aj s SK Osem, aj s Výberom pre 

nezlučiteľnosť funkcie sme na tom dohodnutí. To vlastne 

prebehne v priebehu marca. Čiže tí z vás, ktorí budú vypĺňať 

v priebehu apríla, tak by už mohli podľa všetkého mať 

v rukách aj ten podrobnejší, aktualizovaný manuál. Tí, ktorí 

to budete robiť v priebehu marca, tak si ešte budete musieť 

vystačiť s tým, čo bolo spracované Výborom pre 
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nezlučiteľnosť funkcií minulý rok. Toľko teda na ozrejmenie, 

že ako sa tieto veci hýbu. 

Ja na záver len dodám, že toto mal urobiť pán Pellegrini 

a jeho vláda do konca roka 2019. Neurobili to a v zásade – 

poviem tak úplne, ako to je – že keby som sa toho nechytil 

ja, tak sa toho asi nechytí nikto a nič sa s tým nerobí. 

Ďakujem pekne teda za pozornosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Milan, my ti ďakujeme ako poslanci, že si sa 

toho chytil. A dúfam, že už tento rok nebudeš mať toľko práce 

s opravou tých našich oznámení, ako to bolo ten minulý rok. 

Ale teraz vážne: Chcem sa spýtať, či sa neuvažuje, že 

by sa v nejakej blízkej dobe už uskutočnilo prezenčné 

rokovanie zastupiteľstva. Pretože pomaly sa teda blíži 

koniec volebného obdobia, tak myslím si, že nejaké prezenčné 

stretnutia, ak to teda umožňujú tieto pandemické opatrenia, 

by prišli celkom vhod. Viem, že niektoré mestá, respektíve 

mestské časti, majú normálne prezenčné zastupiteľstvá. Tak 

nevidím dôvod, prečo by sme my mali mať stále tieto virtuálne 

internetové. 

A druhé bolo o tých majetkových priznaniach, ale to už 

povedal Milan, takže ďakujem. 
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Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ja na to zareagujem, pán poslanec. 

Stále máme mimoriadnu situáciu, ktorá ako nám umožňuje 

mať online stretnutia, ale stále platí to, čo som povedal – 

ako sa dohodnú poslankyne, poslanci, my to tak zariadime. 

OK? Myslím, že ďalšie zastupiteľstvo máme naplánované ešte 

online, ale to je jedno, ako sa dohodnete vy – kluby nech si 

sadnú, tak to urobíme, OK? Viem, že veľa ľudí sa na to 

naučilo, veľa ľuďom to vyhovuje z logickým dôvodov. Viacerým 

to nevyhovuje. My sa prispôsobíme - to chcem povedať, dobre? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. A ešte pani starostka Kolková ako posledná 

diskutujúca. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

Ďakujem. Vopred sa ospravedlňujem. Chvíľu som nebola 

pripojená a pokiaľ sa táto moja otázka zodpovedala niekedy 

v priebehu rokovania, tak mi len povedzte, kde nájdem tú 

odpoveď. 

Ale kvôli aktuálnej bezpečnostnej situácii: Dostali sme 

nejakú informáciu takú veľmi stručnú a krátku zo ZMOS-u 

v rámci tej starostovskej diskusie. Sú tam nejaké veľmi 

strohé a stručné usmernenia, ktorými zákonmi sa riadia, aké 

sú postupy, aké sú nejaké kapacity a tak ďalej, a tak ďalej. 

Pýtam sa, má niečo podobné mesto? Uvítala by som ozaj nejaký 
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praktický manuál – čo robiť, keď zaznejú sirény. Nechcem 

kuvikať, nechcem maľovať čerta na stenu, ale, žiaľ, mám 

informácie, že Kyjev bombardujú, mám informácie, že pán ruský 

prezident sa vyjadril, že je nespokojný s tým, že Slovensko 

podpísalo tú zmluvu s USA o ochranu. Môžeme sa úplne kľudne 

stať cieľom. Pýtam sa na aktualizáciu rôznych tých krízových 

štábov, telefónnych čísiel, kontaktov – a teda usmernení. 

A pýtala som sa, či také niečo urobíme aj súvisiace s – 

napríklad s povodňami. Alebo teraz môžu vznikať rôzne 

krízové situácie. Aktuálna situácia – si myslím – že by stála 

za to takýto manuál a návod urobiť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím… No dobre, pán primátor. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Táňa, povedz ty. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som chcela dať slovo Ctiborovi Košťálovi, lebo on 

vie, že teraz sa kolegovia zaoberajú momentálnou situáciou. 

Alebo ty? 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

No tak ja poviem.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ctibor, kývni mi, keby chceš niečo doplniť. Martin 

Královič od rána rieši túto situáciu. Sme v spojení so 

všetkými krízovými štábmi, respektíve s hlavným krízovým 

štábom a ľuďmi, ktorí sa na úrovni štátu touto situáciou 

zaoberajú. Zvoláme nejaké stretnutie starostov, aby sme si 

povedali. Stretnutie starostov to je ešte niečo iné, ako 

bratislavský krízový štáb. A povieme si, ako na to ísť. 

Určite musíme byť pripravený. Nie je na to manuál. Ľubka, 

máš pravdu, nie je na tom vôbec nič zlé. Ešte dnes sme ráno 

všetci verili, že sa to nikdy nestane. Teraz sa to stalo. 

Takže naše mesto aj mestské časti musia byť pripravené. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Takže budeme informovať aj starostov, 

samozrejme. 

S faktickou pán Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja už len doplním k tomu, čo bolo 

povedané, keď pani starostka sa pýtala, že či sa nemôžeme 

stať cieľom. Cieľom by sme sa skôr stali, keby sme tú dohodu 
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nepodpísali. Ale to by bolo na dlhšiu diskusiu. A pokiaľ ide 

o tie ďalšie veci, no tak všetci tí, čo majú niečo v tejto 

veci konať aj pokiaľ ide o obranu východnej hranice NATO, 

tak zasadajú. Dnes zasadal európsky výbor alebo Výbor pre 

európske záležitosti, zasadala aj Európska rada v Bruseli, 

v podstate Slovensko – podrobnosti nemôžem hovoriť, lebo to 

sú utajované skutočnosti – ale to, o čom môžem – je, že 

existujú jednotky nasadenia, rýchla reakcia, jednotka 

nasadenia super rýchla reakcia… Čiže o tomto všetko sa už 

jedná a koná tak, aby tá východná hranica bola ochránená 

členských štátov EÚ aj členských štátov NATO. Čiže toho by 

som sa neobával. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

Pán Vetrák, aby sme sa nerozumeli zle. Ja som veľmi 

rada, že tá dohoda s USA bola podpísaná a obávam sa, že teda 

keby sme ju nemali, tak tá situácia by mohla byť aj horšou. 

Ale je teda – to vyjadrenie sa pána Putina je pre mňa dôvodom 

obavy. A mám skúsenosti z toho, ako to vyzerá v praxi 

v mimoriadnych situáciách. Obávam sa, že ani povodeň z roku 

2013 nebola zabezpečená. Predstavte si, že ste starosta, 

začnú vám hučať sirény. Ja mám k dispozícii nejakých sto 

plesnivých CO-masiek, hej, možno ešte z druhej svetovej 

vojny a to je asi tak všetko, čo viem. Na všetkých školeniach 

dostávame milión päť zákonov, ktorými sa máme riadiť, ale 

žiaden praktický manuál. Rob to, rob to, rob to. To by bolo 
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potrebné zmapovať, aké, čo máme k dispozícii, koho volať, 

kedy, kto nám vie účinne pomôcť. To je akože, žiaľ, na 

základe zažitého a praxe požiadavka, aby sme boli lepšie 

pripravení. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem veľmi pekne. Je to celkom smutný záver 

dnešného zastupiteľstva. Ja už odovzdávam slovo pánovi 

primátorov, aby to uzavrel. Veľmi rada by som… 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Táni, bol návrh uznesenia, mali by sme hlasovať o ňom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, dobre, dobre. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Hlási sa ešte pán riaditeľ. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Pán Košťál, nech sa páči. 
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Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Pán riaditeľ, nech sa páči, Ctibor. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Chcem iba povedať, že my máme na najbližšej porade 

primátora budúci týždeň materiál, ktorý sa týka využitia 

karanténneho mestečka. Takže, samozrejme, ak je záujem, tak 

my ho spracujeme alebo teda rozšírime do takej podoby, aby 

na budúcom mestskom zastupiteľstve bol ten materiál 

prezentovaný. Je to vec, ktorú my máme ako keby 

zosumarizovanú. Nie je to naozaj nejaká extra úloha pre 

sekciu sociálnych vecí. Takže v poriadku, budeme to 

akceptovať a vieme to pripraviť. Ďakujem. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Asi poďme to odhlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte chcel Milan Vetrák teda vlastne už ako návrhová 

komisia – zrejme, hej? Nie? 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 
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Ja len krátko. Ja som vlastne v rámci toho vystúpenia 

mal ešte otázku, či by mohol byť pripravený taký informačný 

materiál, ktorý sa týka aj trestných oznámení, ktoré podali 

jednotlivé mestské podniky a ich vedenia za veci, ktoré sa 

udiali pred ich nástupom. 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Milan, určite áno. Niečo také máme, takže určite áno. 

Môžeme to dať aj ako infomateriál do ďalšieho zastupiteľstva. 

OK? 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže nech sa páči… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Milan… 

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

poslanec MsZ: 

 Áno. Ďakujem za slovo. V rámci bodu rôzne sme dostali 

návrh jedného uznesenia, a to od pána poslanca Kunsta, ktoré 

znie: Mestské zastupiteľstvo… neviem, či po prerokovaní 
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materiálu… lebo k tomu nie je materiál, ale teda, ak si môžem 

dovoliť túto úpravu… Čiže: „Mestské zastupiteľstvo žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o predloženie komplexnej správy o prevádzke karanténneho 

mestečka vrátane finančných nákladov do najbližšieho 

mestského zastupiteľstva na marec 2022.“ 

 Tak môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

4, prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie 1152/2022 

zo dňa 24.02.2022 
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Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

predloženie komplexnej správy o prevádzke karanténneho 

mestečka vrátane finančných nákladov na najbližšie rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

T: 31. 03. 2022 

koniec poznámky) 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Dobre. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, Matúš… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, dnes to bolo 

relatívne zložité zastupiteľstvo. Ale je jeden veľmi, veľmi 

smutný deň. Takže od symbolov, ktoré aj sme dnes prijali, 

určite bude naše mesto musieť prejsť k činom. A ja opäť chcem 

podčiarknuť ten záväzok, že určite urobíme všetko preto, aby 

to dobre dopadlo pre našich obyvateľov alebo kohokoľvek, kto 
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bude potrebovať našu pomoc. Samozrejme, stojíme pri 

Ukrajine, to stále platí. Dávajte na seba pozor, vidíme sa 

na komisiách, vidíme sa na stretnutiach. Vidíme sa o mesiac. 

Vy rozhodnite, či sa uvidíme naživo alebo online. Opakujem, 

prispôsobíme sa. 

Ďakujem veľmi pekne za dnešný deň. Dovidenia. 

(Poznámka: koniec rokovania o 18:55 h) 
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PRÍLOHA: HLASOVANIA 



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
5 14 Michal Brat Team Vallo NEHLASOVAL
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 ZDRŽAL SA

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
11 Gábor Grendel 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 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
16 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
18 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
20 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
21 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
22 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
23 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
24 35 Roman Lamoš Team Vallo ZDRŽAL SA
25 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
26 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
27 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
28 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
29 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
30 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
31 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
32 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
33 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
34 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
35 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
36 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZDRŽAL SA
37 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
38 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
39 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
40 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
41 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
43 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
44 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel 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 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
16 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
18 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
20 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
21 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
22 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
24 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
25 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
26 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
27 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
28 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
29 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
30 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
31 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
32 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
33 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
34 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
35 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
36 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
37 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
38 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
39 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
40 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
41 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
43 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
44 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel 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 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
16 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
18 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
20 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
21 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
22 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
24 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
25 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
26 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
27 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
28 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
29 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
30 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
31 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
32 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
33 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
34 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
35 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
36 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
37 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
38 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
39 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
40 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
41 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
43 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
44 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Grendel 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 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
16 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
18 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
20 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
21 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
22 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
24 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
25 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
26 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
27 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
28 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
29 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
30 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
31 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
32 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
33 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
34 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
35 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
36 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
37 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
38 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
39 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
40 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
41 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
43 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
44 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
13 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
14 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
15 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
18 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
20 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
21 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
22 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
24 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
25 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
26 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
27 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
28 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
29 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
30 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
31 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
32 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
33 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
34 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
35 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
36 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
37 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
38 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
39 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
40 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
41 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
43 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
44 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   09:18

(Poznámka: zaradenie bodu "Vyhlásenie HM SR BA" - 1a)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 03. - Program rokovania
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
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 Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
9 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA

10 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
11 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
12 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
13 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
14 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
15 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
16 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
17 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
18 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
19 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
20 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
21 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
22 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
24 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
25 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
26 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
27 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
28 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
29 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
30 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
31 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
32 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
33 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
34 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
35 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
36 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
37 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
38 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
39 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
40 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
41 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
43 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
44 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   09:19

(Poznámka: zaradenie bodu - 33a - "Rača - odstránenie časti stavby")

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 03. - Program rokovania

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora 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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo NEHLASOVAL
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   09:28

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 1. - Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Jána Bučana na 
uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   09:43

(Poznámka: procedurálny návrh - Štasselová)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 1a. - Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   09:44

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 1a. - Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZDRŽAL SA
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 ZDRŽAL SA
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZDRŽAL SA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZDRŽAL SA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZDRŽAL SA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   09:58

(Poznámka: návrh p. Vetráka)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 2. - Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2021 a k 31. 01. 2022 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:00

(Poznámka: ako celok)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 2. - Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2021 a k 31. 01. 2022 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA

45
0

45

44
0

0
1

Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:45

(Poznámka: návrh poslancov MsZ)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 3. - Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2022
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:47

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 3. - Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2022
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:51

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 4. - Návrh VZN HM SR BA, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM 
SR BA č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:54

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 5. - Strategický rámec - PHSR Bratislava 2030
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:56

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 6. - Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 
spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   10:58

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 7. - Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo NEHLASOVAL
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   11:18

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 8. - Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   11:20

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 9. - Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   11:28

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 10. - Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej 
organizácie Mestské lesy v Bratislave 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   12:58

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 11. - Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
5 14 Michal Brat Team Vallo ZA
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
16 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   12:59

(Poznámka: časť a, b, )

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 11. - Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZDRŽAL SA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo NEHLASOVAL
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo NEHLASOVAL
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo NEHLASOVAL
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo NEHLASOVAL
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:05

(Poznámka: prezenčné hlasovanie )

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 40. - Interpelácie
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo NEHLASOVAL
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:12

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 12. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
nebytových priestorov v Domove seniorov Archa 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:14

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 13. - Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - časti 
pozemku v k. ú. Ružinov, manželom Gazdíkovcom
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:16

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 14. - Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - 
pozemkov v k. ú. Rača, Dane Hauserovej
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:30

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 15. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
pozemkov v k. ú. Rača, spoločnosti FLORABEL s. r. o., so sídlom v Bratislave
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:35

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 16. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
časti pozemku v k. ú. Ružinov, občianskemu združeniu Náš prievoz, so sídlom v Bratislave

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   14:38

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. 17. - Návrh na zmenu uznesenia MsZ hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný os. zreteľa nájom časti 
pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za 

účelom vybudovania a užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska  OC 
Galéria Lamač
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   15:20

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. 18. - Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   15:22

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. 19. - Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2021 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   15:34

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. 20. - Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 
2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZDRŽAL SA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo NEHLASOVAL
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZDRŽAL SA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZDRŽAL SA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZDRŽAL SA
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZDRŽAL SA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZDRŽAL SA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZDRŽAL SA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZDRŽAL SA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZDRŽAL SA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZDRŽAL SA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZDRŽAL SA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   15:56

(Poznámka: navrh p.Krajčír)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. 21. - Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020  2021
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZDRŽAL SA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   15:57

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. 21. - Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020  2021
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   15:59

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 35 - BOD č. 22. - Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-
10 zo dňa 23.10.2014 Mestských lesov Bratislava

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 NEHLASOVAL
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   16:04

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 36 - BOD č. 23. - Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   16:07

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 37 - BOD č. 24. - Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre 
žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 NEHLASOVAL
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   16:09

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 38 - BOD č. 25. - Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 
týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na 

pozemku reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so 
sídlom v Handlovej 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   16:13

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 39 - BOD č. 26. - Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe na 
Pionierskej 15 v k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V 
BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislava
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo NEHLASOVAL
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   16:15

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 40 - BOD č. 27. - Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe na 
Laurinskej 7 v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 ZDRŽAL SA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   16:53

(Poznámka: neuplatnenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 41 - BOD č. 28. - Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v registri „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, v školskom 

dvore na Vazovovej ulici
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA PROTI
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci PROTI
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZDRŽAL SA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZDRŽAL SA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci PROTI
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA PROTI
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola PROTI
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo PROTI
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZDRŽAL SA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
31 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci PROTI
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZDRŽAL SA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZDRŽAL SA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZDRŽAL SA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZDRŽAL SA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZDRŽAL SA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:13

(Poznámka: Neuplatnenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 42 - BOD č. 29. - Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, 
v stavbe vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve 

Mareka Konrádyho
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 PROTI
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZDRŽAL SA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora PROTI
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZDRŽAL SA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZDRŽAL SA
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZDRŽAL SA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZDRŽAL SA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZDRŽAL SA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZDRŽAL SA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:14

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 43 - BOD č. 29. - Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, 
v stavbe vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve 

Mareka Konrádyho
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:16

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 44 - BOD č. 30. - Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena práva stavby na pozemok v k. ú. Trnávka, v prospech spoločnosti Bones a.s.
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora NEHLASOVAL
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:22

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 45 - BOD č. 31. - Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o 
infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci PROTI
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo NEHLASOVAL
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:23

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 46 - BOD č. 31. - Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o 
infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo NEHLASOVAL
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:25

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 47 - BOD č. 32. - Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových 
priestorov a pozemkov o poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:58

(Poznámka: návrh p. Pilinský)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 48 - BOD č. 33a. - Návrh na vydanie súhlasu pre mestskú časť Bratislava-
Rača s odstránením časti stavby súp. č. III. 7439 na Strelkovej ulici č. 1 v Bratislave
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   17:59

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 49 - BOD č. 33a. - Návrh na vydanie súhlasu pre mestskú časť Bratislava-
Rača s odstránením časti stavby súp. č. III. 7439 na Strelkovej ulici č. 1 v Bratislave

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:19

(Poznámka: návrh p. Antalovej a p. Krúpu)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 50 - BOD č. 34. - Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Záhorská 
Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:21

(Poznámka: návrh p. Antalovej )

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 51 - BOD č. 34. - Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Záhorská 
Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 NEHLASOVAL
28 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:22

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 52 - BOD č. 34. - Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Záhorská 
Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
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 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 Dana Čahojová Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora 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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA

29
16
45

29
0

0
0

Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:26

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 53 - BOD č. 35. - Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a nasl. 
na Mlynarovičovej ulici, a nasl. na Nobelovom námestí na Pajštúnskej ulici, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora 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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:27

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 54 - BOD č. 35. - Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a nasl. 
na Mlynarovičovej ulici, a nasl. na Nobelovom námestí na Pajštúnskej ulici, do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:29

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 55 - BOD č. 36. - Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome vlastníkom bytov
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:31

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 56 - BOD č. 37. - Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, 
uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 - 28. 06. 2019, 
uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod 

bytovými domami
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:33

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 57 - BOD č. 38. - Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia 
č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo 
dňa 06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24  34
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202204 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  24.02.2022   18:34

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 58 - BOD č. 39. - Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo NEHLASOVAL
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
19 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo ZA
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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............................       .......................... 

    Mgr. Ctibor Košťál        Ing. arch. Matúš Vallo 

         riaditeľ               primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR            hlavného mesta SR 

        Bratislavy              Bratislavy 

 

 

 

Overovatelia 

 

 

........................      .......................... 

  Ing. Soňa Svoreňová       JUDr. Mgr. Jozef Uhler      

        poslankyňa          poslanec 

Mestského zastupiteľstva          Mestského zastupiteľstva 

     hlavného mesta SR       hlavného mesta SR 

        Bratislavy        Bratislavy 
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