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(Poznámka: Testovanie spojenia bez zvuku od 8.59 do 9.12;  

začiatok zasadnutia o 9.12 h) 

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni! 

Takže pokračujeme v línii online zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Všetci už máte inštruktáž, pevne verím, že 

všetkým vám to funguje. Nebudem to celé čítať od začiatku. 

Určite urobíme aj technické hlasovanie, či nám to funguje. 

Iba pre vašu informovanosť – piati občania prejavili záujem 

o online vystúpenie na dnešnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Pán Albert Otruba – bude vystupovať k bodu 

číslo 3, to je Čunovo – zmena názvov ulíc v Čunove. Pani 

Monika Hricárová, pán Marek Novák budú vystupovať k bodu 

číslo 34 – to je územný plán zóny Machnáč. Tam bude potrebný 

váš súhlas. Potom pani Kollárová a pani Eva Hipka sa 

prihlásia o šestnástej – vystúpenie občanov. Takže máme tam… 

a to je vlastne všetko. To znamená, že klasika – (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) v zrkadlovej sieni. Neviem, aká je 

dohoda medzi klubmi, či ďalšie zastupiteľstvo bude online 

alebo naživo. Čakáme na dohodu čím skorej, aby sme sa vedeli 

zariadiť, dobre? Ako poviete, tak bude. 
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Prosím vás, prezentujte sa, čím potvrdíte svoje 

pripojenie a fakt, že nám to funguje. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

 Niekto má nejaký problém? Hláste to, keby bolo treba. 

Nikto mi nič nehlási, nevidím nič, takže poďme ďalej. 

(Poznámka: Za: 36, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 41. Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 

OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Na základe tejto skutočnosti otváram dnešné zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na 

ktorom vás všetkým ešte raz pekne vítam. 

Pre záznam uvádzam, že o ospravedlnenie neúčasti na 

tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadala 

poslankyňa – pani Lucia Štasselová, pán poslanec Michal Brat. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, za overovateľov 

zápisnice z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva 

odporúčam zvoliť Janu Poláčikovú a Radovana Jenčíka. Má 
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niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať o predloženom 

návrhu. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Iba vám pripomínam, samozrejme, aby ste pri hlasovaní 

mali zapnuté kamery, máme to v našich manuáloch.  

Konštatujem, že máme zvolených overovateľov zápisnice, 

ideme ďalej. Do návrhovej komisie na prípravu uznesení 

odporúčam zvoliť Milana Vetráka, Petra Lenča a Gabrielu 

Ferenčákovú. A prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 39, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže máme zvolenú aj návrhovú komisiu. 
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Poďme na program rokovania dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. Pozvánku ste dostali 

24. marca 2022. Teraz dávam hlasovať o návrhu programu 

rokovania mestského zastupiteľstva tak, ako ste ho dostali 

v tento deň. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 38, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 40. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: Návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

splatných k 28. 02. 2022  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2022 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v 

mestskej časti Bratislava-Čunovo  
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- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

 

4. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri 

kríži  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v 

prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre 

nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže a 

STaRZ 

 

7. Návrh na zúženie predmetu nájmu 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 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 

8. Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS, 

s. r. o., so sídlom v Bratislave 
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- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. 

Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi 

Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

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

parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane Magdolénovej a Ing. 

Františkovi Hrdinovi 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. 

Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi 

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

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

13. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so 

Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej 

republiky so sídlom v Bratislave  

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

zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom 

dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na 

prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom 

námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o 

nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov 

uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie 

pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na 

zriadenie a užívanie komunitných záhrad  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre 

Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla 

postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, 
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parc. č. 3392/28, 3392/24 v areáli Čierny les, pre 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, 

so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 

619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 

957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 

zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k 

návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti 

Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 

29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný 

osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava 

Shopping Center AUPARK“ 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

21. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

 

22. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2021 (materiál bude prerokovaný ako 

1. bod po Interpeláciách) 
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- spracovateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 

v Bratislave 

 

23. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 

(materiál bude prerokovaný ako 2. bod po 

Interpeláciách) 

- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

24. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 

podujatí pre rok 2022  

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

 

25. Návrh na pridelenie dotácií v grantovom 

Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích 

podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 

eur 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže 

 

 

26. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

 

27. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej 
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ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)  

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  

 

28. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 

priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  

 

29. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 

priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  

 

30. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka 

obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-

SC73-2021-87) 

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  

 

31. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská 

– Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  
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32. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 

rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 

2014 – 2020  

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

 

33. Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D  

- spracovateľ: sekcia dopravy 

 

34. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny 

Machnáč, v znení zmien a doplnkov 

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

 

35. Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci  

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

36. Informačná správa o odpočte implementácie 

Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030  

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

37. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – 

prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom 

prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves  

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

 

38. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – 

prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom 

prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú 

Karlova Ves  
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- spracovateľ: oddelenie kultúry 

 

39. Návrh na schválenie všeobecných podmienok 

obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných 

podmienok obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

40. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe 

súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku 

parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14 na 

Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

41. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo 

výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod 

na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 

259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom 

námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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43. Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. 

ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

45. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so 

spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v 

Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

46. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 

15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej 

časti Bratislava-Ružinov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

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

Bratislava-Staré Mesto 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

48. Informácia o účasti členov – neposlancov na 

zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021 

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 
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49. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

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

 

51. Rôzne  

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme ďalej. Dovoľujem si vás informovať, že do dnešného 

programu rokovania mestského zastupiteľstva navrhujem 

zaradiť dva materiály pod názvom: Rozhodnutie primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti 

mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy plniť povinnosť obce v súvislosti s poskytovaním 

príspevku za ubytovanie odídenca – ako bod číslo 2a. 

A druhý bod: Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku, Polereckého, a návrh na 

poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku 

na tej istej ulici – ako bod 4a. 

Poprosím vás, aby vy ste navrhli teraz zmeny v takto 

schválenom programe a potom budeme hlasovať o každej zmene 

postupne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Krajčír, máte 

slovo. 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

…sa ospravedlňujem, mne nešlo hlasovanie a asi ma to 

teraz omylom zaregistrovalo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Môžeme ísť ďalej tým pádom. Pán 

poslanec Korček. 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja nemám žiadnu 

pripomienku ani návrh k programu, iba chcem informovať: 

(poznámka: prerušený zvukový signál) …našej naše pauze 

odpojiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Berieme to do záznamu. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja mám len návrh, aby sme zaradili procedúru 

vlastne k bodu 21 – prerokovanie bodu 21 ako bod 2b s tým, 

že tam sú vlastne body, ktoré sa týkajú pôsobnosti 

zastupiteľstva v oblasti kontroly a v oblasti správy 

financií a technicko-zahraničných záležitostí. Čiže 21-tku 

ako 2b. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aký je dôvod toho? Aby sme to chápali všetci… 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Že logicky tá 21-tka v podstate – podľa mňa – správa, 

kontrola je dôležitá záležitosť; a teda bolo by fajn, keby 

to bolo logicky v tých bodoch, kde zastupiteľstvo vykonáva 

pôsobnosť v oblasti kontroly financií a organizačno-

technických záležitostí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK, jasné. Iba som chcel vedieť. Ja som sa pýtal, 

samozrejme. Rozhodnite sa vy. Ďakujem pekne. 

A pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať ako vzhľadom 

k medializovanej informácii ohľadom problémov s preplácaním 

eurofondov, ktoré síce nie sú zapríčinené súčasným vedením 

a týkajú sa električky, že či môžeme dostať aspoň nejakú 

krátku informáciu, lebo sa ma na to strašne veľa ľudí pýta. 

Tak aspoň – či nejakú informáciu vieme dostať. Ja viem, že 

to nie je vina tohto vedenia - napriek tomu asi že čo – aké 

sú možnosti riešenia a aké sú veci, ktoré sú možné alebo čo 

všetko to vlastne znamená. Lebo niektorí už mi vypisujú, že 

prečo sa zastavili práce. Ja som sa bol niekoľkokrát pozrieť 
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– práce sa nezastavili. Ale je v tom v celku chaos. Takže by 

som poprosil hocikde zaradiť nejaký bod v rámci toho 

informatívny. Ak to nemáte pripravené, kľudne to dajte na 

neskôr na zastupiteľstvo. By som chcel fakt krátku správu 

len k tomu počuť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak buď pri nejakom bode, ktorý bude pri tom 

alebo v bode Rôzne. Bude to stačiť tak? 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Kľudne. Pre mňa – za mňa aj v bode Rôzne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak poprosím nachystajme odpoveď na túto vec. 

Myslím, že… 

Ďakujem pekne. To znamená, že poďme hlasovať. Hlasujme 

teda o pridaní – ospravedlňujem sa… pridaní bodu 2a: to 

znamená, to je Rozhodnutie primátora o pôsobnosti mestských 

častí hlavného mesta plniť povinnosť obce v súvislosti 

s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca a tak ďalej. 

Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Bod ako 4a – to je Návrh na odvolanie riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 2, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Teraz ide preradenie bodu 21 ako bod 2b. To je vlastne 

ten bod, ktorý – myslím, že súvisí s návrhom pána Tešoviča, 

bod súvisí so správou hlavného kontrolóra. Takže prosím, 

hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25, proti: 4, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 40. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Ideme ďalej. A potom tam bola vec – to bol ten bod 

Rôzne, ale ďakujeme za upozornenie, to – si myslím - že ak 

súhlasí starosta, nebudeme to zaraďovať, rovno to bude ako 

prvá vec v bode Rôzne. Keď je to v poriadku – myslím – že 

o tom nemusíme hlasovať. Pripravíme si odpovede, respektíve 

my ju máme, takže odpoveď môžeme potom dať. 

Dobre? Myslím, že máme všetko. Nikto nie je prihlásený 

do diskusie. Takže ideme na to. 

(Poznámka: Schválený program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 

28. 02. 2022 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 

2a. Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce 

v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca 

2b. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v 

mestskej časti Bratislava-Čunovo 

4. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
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4a. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 

Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava a 

návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v 

prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu 

Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava 

7. Návrh na zúženie predmetu nájmu 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 

8. Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 

č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s. r. o. so 

sídlom v Bratislave 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, 

Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a 

Kataríne Meggyesiovej 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 
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10109/15, PaedDr. Dane Magdolénovej a Ing. Františkovi 

Hrdinovi 

11. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s 

manželkou, Koprivnická ulica 

12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, 

s. r. o., so sídlom v Bratislave 

13. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou 

republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v 

Bratislave 

14. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom 

námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu 

č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. 

ú. Nivy 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s 

Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov na Jasovskej 

ulici v k. ú. Petržalka 
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16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie 

komunitných záhrad 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného 

hokeja so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla postavených na 

pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 

3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a 

informačné stredisko, so sídlom v Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 

10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 

a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu 

nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, 

spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29.09.2011, 

ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa 

dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v 

areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“ 
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22. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava 

za rok 2021 (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 1. BOD PO 

INTERPELÁCIÁCH) 

23. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 (MATERIÁL BUDE 

PREROKOVANÝ AKO 2. BOD PO INTERPELÁCIÁCH) 

24. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2022 

25. Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na 

podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v 

sume od 3 320 eur do 10 000 eur 

26. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v 

Bratislave 

27. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87) 

28. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad - 

Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
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29. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - 

Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

30. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu 

- 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

31. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do 

výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

32. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

33. Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D 

34. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, v 

znení zmien a doplnkov 

35. Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci 

36. Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie 

mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 

37. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom 

časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania 

bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves 
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38. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom 

časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania 

bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves 

39. Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy 

40. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 

7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 

a časti pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. gen. 

Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

41. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 

67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom 

námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 

42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 

v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v 

Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

43. Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 
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44. Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

45. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou 

Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave, trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o 

zriadení vecného bremena 

46. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 

15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

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

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

Staré Mesto 

48. Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

49. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

50. Interpelácie (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke) 

51. Rôzne 

O 16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu 

vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte 

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

na mailovej adrese: zastupitelstvo@bratislava.sk deň vopred. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY SPLATNÝCH K 28. 02. 

2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosíme bod číslo 1: Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy splatných k 28. 02. 2022. Poprosím… 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Áno, ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň všetkým. 

Za mňa len teda krátky úvod. Predkladáme pravidelnú 

správu alebo teda informáciu o plnení uznesení. Možnože by 

som len k nej krátko dodal, že ešte dnes ráno bolo 

distribuované nové uznesenie – aktuálne. Ja sa 

ospravedlňujem, možnože ak ste na 

zastupiteľstvo@bratislava.sk pozerali toto uznesenie, tak sú 

tam v podstate všetky verzie trošku chaoticky pomenované, na 

čo si teda do budúcnosti dáme pozor. Ale teda aktuálne 

uznesenie je nazvané teda Návrh uznesenia – v zátvorke „Nový, 

aktuálny“ s tým, že v bode 2 je trinásť bodov a v podstate 
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aj tá zmena spočívala v doplnení bodu 2.13 v rámci tohto 

uznesenia. 

Takže toľko asi za mňa. Ak sú nejaké otázky, tak nech 

sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. Pán poslanec Kunst, máte slovo. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som k tomuto materiálu jeden 

návrh na zmenu v rámci uznesenia, nakoľko tam sú dva 

materiály. Jeden sa týka mestskej časti Devínu v bode 2.2, 

kde máme termín – pôvodne tam bolo v rámci schvaľovania 

v roku 2018 uznesenie, v roku 2019 sme toto uznesenie 

nezrušili, ostalo v platnosti. Nakoľko k dnešnému dňu nie sú 

žiadne informácie, ako sme sa posunuli v rámci oddĺženia 

Devína, navrhujem – či už to bude to uznesenie plnené alebo 

bude aspoň čiastočne nejaká informácia pri jednotlivých 

krokoch v rámci tohto uznesenia – by tam bol termín zmenený 

na 23. 6., aby bol priestor aj čas. Vieme, že sa majú konať 

nejaké stretnutia aj na magistráte. V Devíne bola petícia 

k tomuto bodu, taktiež je pracovná komisia, ktorá dala nejaké 

závery k nejakej dĺžke a veľkosti toho skutočného dlhu. 

A bolo by dobré v zmysle tohto uznesenia, ktoré malo byť že 

vždy v ročnom intervale k 31. 12., aby bola informácia – tak 

aby sme všetci dostali, ako sme chceli alebo ako aj poslanci 

potvrdili vtedy, že to uznesenie bolo schválené, že sme 

dostali nejakú informáciu aspoň čiastočnú. Po nejakých 
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jednotlivých krokoch, hej, k tomuto poradovému číslu 

uznesenia k bodu 2.2. 

A ešte mám návrh na zmenu termínu v bode 2.12, nakoľko 

na poslednom zastupiteľstve sme žiadali – alebo ja som žiadal 

v rámci nášho klubu – aby sme dostali informáciu o prevádzke 

karanténneho mestečka vrátane finančných nákladov. Bolo 

povedané, že je to bez problémov, vec je pripravená, na 

najbližšom zastupiteľstve to dostaneme. Bohužiaľ, to 

uznesenie nie je splnené, nedostali sme to. Tam bol termín 

do 31. 3. V materiáloch to nie je. Žiadate o dva mesiace… Ja 

by som navrhoval, nakoľko nám bolo prezentované, že to je 

bez problémov a dokážeme to dať, aby to bolo na najbližšom 

zastupiteľstve 28. 4. Takže tieto moje dva pozmeňujúce 

návrhy týchto termínov ja už som aj poslal na zastupiteľstvo 

ako návrh zmien. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tomáš Malec, zareaguješ hneď teraz? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

No, áno. Ja by som sa chcel opýtať k tomu bodu 2.2, že 

teda ak som dobre porozumel, tak vaším cieľom je, aby sa ten 

kontrolný termín doplnil okrem decembra aj k 30. 6., áno? 

Aby bol v zásade že dvakrát do roka. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  
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Nie. K 23. 6., aby bola nejaká správa k tomuto, ako sa 

plní alebo priebežná… Proste, aby to k 23. 6. na 

zastupiteľstvo sme dostali k tomuto materiálu nejaký výstup. 

A to, čo je tam ostatné… Tak. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Čiže áno. V podstate sa tam doplní ten termín kontroly 

tým pádom, ak tomu dobre rozumiem. OK. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Áno. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Ďakujem. A k tomu bodu 2.12 – to priznám sa, že ja za 

seba neviem, možnože skôr riaditeľ by vedel. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak potom asi zareagujeme – neviem, či je tu už 

pripojený riaditeľ sekcie. Takže poprosím, Tomáš, keď sa 

pripojí, aby odpovedal, zareagoval. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

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

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa 

chcela spýtať predkladateľa – pána predkladateľa, že keďže 

máme nové aktuálne znenie – čo ten bod 2.13 vlastne – k akej 

zmene tam prichádza – ktorým ste doplnili uznesenie. Nestihla 

som si to nájsť v tejto chvíli. Takže poprosila by som nejaké 

verbálne vyjadrenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, organizačné. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Ja len – ak by som mohol teda v krátkosti… V zásade dal 

sa tam nový termín kontroly plnenia tohto uznesenia, čiže 

inak povedané – doplnil sa tam termín 30. júna. Štandardne 

to bolo ku koncu roka. Čiže len táto zmena. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

A uznesenie sa týka… 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 
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Uznesenie sa týka petície alebo teda situácie ohľadom 

petície na Mateyovej, Poloreckého – prepáčte, nemám to 

presunuté… 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem, ďakujem, viem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja som to vlastne mohol vyriešiť aj 

faktickou poznámkou na pani Čahojovú. Ja len chcem spresniť, 

lebo sme sa včera viacerí o tom rozprávali, že toto nové 

uznesenie už neobsahuje tie – nazvem to proumatické body, 

ktoré tam pôvodne boli ako 3.1, 4.1. A to, čo sa aj pani 

Čahojová pýtala, je vlastne len spresnením, v akom čase sa 

bude vyhodnocovať plnenie toho uznesenia, čo je absolútne 

nekonfliktná záležitosť tá 2.13-ka. Čiže ja v tomto znení to 

uznesenie podporím a chcem sa poďakovať aj vedeniu mesta, že 

sme nakoniec našli porozumenie v tom, o čom sme sa 

rozprávali. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To znamená, že ešte tam chýbala jedna 

odpoveď na ten bod 2.2 – myslím alebo 2.12? 
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Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

12, hej. Len zatiaľ ešte teda nemáme info. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán poslanec Kunst, stačí, keď vám dôjde nejak 

písomne alebo… 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ja som dával návrh pozmeňujúceho návrhu, aby tam bol 

termín na to najbližšie zastupiteľstvo, čiže 28. 4. Ja si 

myslím, že to sa dá zvládnuť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. OK. Ja si myslím, že to je OK. To znamená, že 

teraz musíme hlasovať o tomto návrhu pána Kunsta. O tom 

hlasujeme o uznesení. Dobre. Najprv pozmeňováky. No dobre. 

Ja tu vlastne mám návrhovú komisiu našťastie, takže jej 

odovzdávam slovo. 

A ideme na to, nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. Áno, najskôr budeme hlasovať 

o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Kunst, 

kde v časti B uznesenia sú body 2.2 a 2.12, kde sú navrhnuté 

nové znenia tak, ako ich pán poslanec predložil. To znamená, 

že pri jednom je nový termín splnenia uznesenia – 

23. 6. 2022, a to je uznesenie 1036/2018 a pri uznesení 

1152/2022 je nový termín plnenia uznesenia – 28. 4. 2022. 

O tomto je ten pozmeňujúci návrh a môžete dať o ňom 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: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Teraz už v znení tohto pozmeňujúceho 

návrhu budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Ja len teda 

pripomínam, že to najnovšie uznesenie, o ktorom hlasujeme, 

je to uznesenie, kde ste mali takým hrubým „boldom“ – takým 
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hrubým písmom vyznačený bod 2.3 a bod 2.13 – takže tá verzia 

uznesenia je tá najnovšia, v znení toho pozmeňujúceho od 

pána Kunsta. 

Môžete dať o nej hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 41, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Môžeme ísť ďalej. Myslím, že bol iba jeden ten 

pozmeňovák. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 

28. 02. 2022 

Uznesenie 1153/2022 

zo dňa 31.03.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

1.1 č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 

1.2 č. 21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 03. 03. 2011 

1.3 č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 

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

 

B. schvaľuje 

2. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy: 

p. 

č. 

nositeľ 

uznesenia 

číslo 

uznesenia 

zo dňa 

pôvodný termín nový termín 

splnenia 

uznesenia 

2.1 primátor č. 

619/2016 

časť B bod 

2.3 

zo dňa 29. 

09. 2016 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 
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2.2 primátor č. 

1036/2018 

časť B 

zo dňa 21. 

02. 2018 

bez termínu TK: 23. 06. 

2022 

2.3 primátor 149/2019 

časť C 

body 1 a 2 

zo dňa 25. 

4. 2019 

Pôvodný termín: 

bod 1 - 28. 2. 

bod 2 - 31. 3. 

Zmena termínu: 

TK: 31. 3. 

26. 5. 2022 

2.4 primátor č. 

220/2019 

časť B 

zo dňa 27. 

06. 2019 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 

2.5 primátor č. 

221/2019 

časť B 

zo dňa 27. 

06. 2019 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 

2.6 primátor č. 

370/2019 

časť B 

zo dňa 12. 

12. 2019 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 

2.7 primátor č. 

377/2019 

časť E bod 

2 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 
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zo dňa 12. 

12. 2019 

2.8 primátor č. 

670/2020 

zo dňa 26. 

11. 2020 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 

2.9 primátor č. 

948/2021 

zo dňa 23. 

09. 2021 

bez termínu T: 29. 09. 

2022 

zasadnutie 

MsZ 

2.10 primátor č. 

1039/2021 

časť B 

zo dňa 18. 

11. 2021 

bez termínu 

po zriadení 

komisie do 3 

mesiacov 

predložiť 

materiál na 

rokovanie MsZ 

T: 23. 06. 

2022 

zasadnutie 

MsZ 

2.11 primátor č. 

1039/2021 

časť C 

zo dňa 18. 

11. 2021 

bez termínu TK: vždy k 

30. 06. 

a k 31. 12. 

2.12 primátor č. 

1152/2022 

zo dňa 24. 

02. 2022 

31. 03. 2022 28. 04. 

2022 

2.13 primátor č. 

746/2017 

bez termínu TK: vždy k 

30. 6. 
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časť B 

body 3 a 4 

zo dňa 23. 

3. 2017 

a k 31. 12 

 

koniec poznámky) 

 

BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2022. A nech sa páči, pán Dobiáš. Alebo vlastne za sekciu 

pána Dobiáša máte slovo. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno, dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem pekne za slovo. 

Za sekciu financií by som chcel predstaviť materiál: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 22. Túto zmenu predkladáme v súlade 

s paragrafom 14 Zákona číslo 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Ide o druhú zmenu rozpočtu 

v tomto roku, ktorú by som charakterizoval ako zmenu 

uskutočňovanú hlavne za účelom doplnenia už schváleného 

rozpočtu. Bilanciu rozpočtu v tejto navrhovanej zmene 

navyšujeme o 394 000 eur a v podstate sa jedná o tieto dve 
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významnejšie zmeny: Prvá je zapojenie rezervného fondu vo 

výške 250 000 eur na navýšenie kapitálových výdavkov 

Oddelenia majetkových vzťahov v programe 8 na novú 

investičnú akciu s názvom: Kúpa podielu vo veľkosti 1/3 na 

rodinnom dome na Ostravskej ulici. Ide o kúpu v zmysle 

schváleného uznesenia na minulomesačnom mestskom 

zastupiteľstve. 

Ako druhá dôležitá zmena je navrhované vytvorenie 

nového podprogramu a prvku v programovej štruktúre rozpočtu 

hlavného mesta. Podprogram 3.4 Humanitárna pomoc, prvok 

3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina a presun prostriedkov 

z bežných výdavkov v celkovej sume 600 000 eur na tento 

novovytvorený prvok. Z toho ide o 100 000 eur už schválených 

– tak isto na minulomesačnom zastupiteľstve – 

a o 200 000 eur presúvaných z prvku 2.4.1 mestského 

rozpočtu. 

Ako ďalšie sú v rozpočte navrhované zmeny na navýšenie 

bežných a kapitálových transferov na úseku školstva, 

prenesený výkon štátnej správy a ďalšie presuny podľa 

požiadaviek útvarov a možností financovania. 

Ďakujem za pozornosť a samozrejme, že som k dispozícii 

otázkam. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán starosta Chren. 
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Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. My sme o tomto veľmi intenzívne 

diskutovali aj na finančnej komisii. Čiže myslím si, že s tou 

zmenou rozpočtu nie je vôbec žiaden problém, čo je dôležité 

povedať. Aj tých 600 000 eur na Ukrajinu, ktoré sa zdá, že 

sa presúvajú odniekiaľ zo životného prostredia, tak naozaj 

sa počíta s tým, že štát tie náklady v rámci krízového 

riadenia preplatí, a teda ten výpadok v životnom prostredí 

v skutočnosti nebude. Je to len ako keby aktuálna účtovná 

operácia. To je možno dôležité pre mnohých poslancov, aby 

toto počuli. 

Ja mám ale skôr jednu takú otázku na pána Dobiáša. Na 

finančnej komisii sme diskutovali o tom, že kde sú aj nejaké 

rezervy pre tento rok. A vyšla z toho taká celkom 

optimistická informácia, že magistrát ráta, že v skutočnosti 

výber z daní z príjmu fyzických osôb by mohol byť o zhruba 

5 percent vyšší, než sa očakávalo. A medzitým vyšli nejaké 

nové informácie, prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

a prognóza, že rast HDP bude u nás nižší. Tak sa chcem 

spýtať, že ako to vnímajú a do akej miery teda odhadujú, že 

sa zmení výber dane z príjmu fyzických osôb. Že či tých 

5 percent navýšenie oproti rozpočtu stále vnímajú ako reálny 

alebo či sa to číslo už posunulo. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Tak prosím odpoveď pre pána Chrena, pán Dobiáš. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 
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Áno. Čo sa týka tých zvýšených príjmov – áno, o tom sme 

diskutovali. My na základe tejto novej prognózy Ministerstva 

financií, ktorá bola akoby (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

čakáme ešte na daňovú prognózu, ktorá by mala každým dňom 

vyjsť – z ktorej by malo vyplynúť, či sa menia aj parametre 

akoby príjmov dane z príjmov fyzických osôb. My neočakávame, 

že by to malo mať významný vplyv práve na túto daň, hej, keď 

makroekonomické ukazovatele, pokým sa nezmení akoby celkovo 

akoby či už trh práce, alebo by to nemalo mať významný vplyv 

na trh práce. To znamená, že tu neočakávame, to znamená, že 

tá akoby optimistická prognóza výberu vyššej dane za nás 

stále platí. Ale na druhej strane sme tak isto aj 

diskutovali, že máme aj nejaké rizikové faktory akoby v tom 

rozpočte. To znamená, že ten zvýšený výber - ním budeme 

musieť kryť niektoré veci, kde je vlastne… tak ako sú 

energie, elektrina, plyn, ktoré sú navyšované zákonom 

o školstve, kde v podstate sú prostriedky, ktoré budeme 

musieť navyšovať v rozpočte. My pripravujeme túto zmenu na 

májové zastupiteľstvo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Ďakujem. Ja ešte poprosím pána Ctibora Košťála, 

chce reagovať – myslím. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, ďakujem. Ja som chcel iba doplniť pána starostu 

Chrena, lebo on to povedal. A ja som chcel nejaké 

konkrétnosti, lebo ste sa aj na mestskej rade na to pýtali 
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viacerí, že akým spôsobom – teda aké sú tie typy výdavkov, 

ktoré tam my riešime v rámci ukrajinskej krízy. Tak jednak 

chcem povedať, že my sme niekde tesne pod hranicou 600 000 

proste teda financií, ktoré buď už boli minuté, respektíve 

sú v procese obstarávania. Platí to, čo povedal pán starosta, 

že predpokladáme, že 90 až 95 percent týchto nákladov budeme 

mať refundované zo strany Ministerstva vnútra, respektíve 

okresného úradu. Boli vydané už tri usmernenia okresného 

úradu k refundáciám plus existuje príkaz prednostu – ten vám 

môžem potom všetkým naskenovať a poslať, prednostu obecného 

úradu, na vykonanie záchranných prác v súvislosti s naším 

veľkokapacitným centrom na Bottovej ulici, kde teda nás 

okresný úrad – ako keby dal príkaz na primátora mesta – 

zabezpečiť tieto služby. Takže máme čierne na bielom 

potvrdené, že si to štát od nás ako keby objednal a my to 

dostaneme refundované. 

Čo sa týka samotných nákladov – len aby ste mali 

predstavu, že tá kríza už prebieha teda štvrtým týždňom – 

ale hlavné náklady, ktoré idú za mesto v tejto súvislosti, 

sú spojené so zabezpečením jednak „hotspotu“ (prístupového 

bodu) na hlavnej stanici a tak isto tohto centra na Bottovej. 

Bavíme sa o zabezpečení komplexnej zdravotnej služby, nákupe 

matracov, občerstvenia pre ľudí na úteku, kartónových 

postelí, vankúšov, matracov, nepremokavých všelijakých 

plachiet a návlekov; preprava osôb, potom tak isto 

upratovanie v obidvoch lokalitách a tak ďalej. Takže k tomu 

bude – môžem vám tak isto zaslať potom detailnejší rozpis 

a môžeme vám ho, samozrejme, poskytovať na mesačnej báze. 

Nie je to absolútne problém. 
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Chcel som teda takýmto spôsobom vysvetliť, aby ste mali 

ten detailnejší prehľad, lebo ste sa viacerí na to pýtali, 

že tie náklady – aké sú a s čím súvisia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Táni, môžem to zobrať. 

Ja iba možno využijem tú šancu, že vás všetkých chcem 

pozvať – a Bruno to zorganizuje – na prehliadku toho, čo 

mesto robí, a teda aj my spoločne všetci na Bottovej ulici, 

aby ste videli, ako funguje to naše centrum. Predvčerom 

prešlo 1100 ľudí cez neho. Včerajšie čísla ešte nemám, ale 

od prvého dňa je veľmi využívané, zaplnené. Takže vás pozývam 

pozrieť sa na to, ako sa k tomu postavila… A tiež, 

samozrejme, ďakujem všetkým starostom a starostkám, lebo 

viem, že mestské časti na tom makajú tiež veľmi výrazne. 

Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Poprosím rovno o predĺženie, ak by to 

bolo dlhšie. Ja idem predkladať pozmeňovací návrh. Mám tu 

taký úvod a potom vlastne ho prednesiem. 

V reakcii na zhoršujúcu sa situáciu na Ukrajine a záujem 

niektorých miest prispieť praktickou pomocou sa dňa 4. 3. 22 

konal špeciálny krízový samit paktu slobodných miest vo 

Varšave (poznámka: jeho anglický názov) a jeho cieľom bolo 

vyslať jasný signál primátorom pre podporu Kyjeva, ktoré je 
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partnerským mestom Bratislavy, a tak isto aj signál podpory 

ďalších ukrajinských miest. Zameranie sa na možnosti 

praktickej a konkrétnej pomoci týmto mestám a ľuďom v nich 

trpiacim a spojenie sa s primátormi Kyjeva, Lvivu… s cieľom 

dozvedieť sa o konkrétnych a najurgentnejších potrebách 

ukrajinských miest. A praktická ukážka riešenia utečeneckej 

krízy vo Varšave. Varšava neskôr informovala o možnosti 

realizácie humanitárnej pomoci smerom k ukrajinským mestám. 

Mestu sa podarilo vytvoriť bezpečný vlakový koridor do 

Kyjeva, ktorý umožňuje realizáciu pomoci pre ukrajinské 

mestá s väčšími aj menšími dodávkami zásob. Mesto je 

v priamom kontakte s Kyjevom a ďalšími ukrajinskými mestami, 

ktoré zasielajú presné materiálne požiadavky, ktoré aktuálne 

potrebujú. A Varšava je schopná prijať materiálnu pomoc 

a zabezpečiť jej odoslanie týmito vlakmi. Zároveň však viem 

aj realizovať prijatie finančné pomoci, ktorú použije na 

nákup materiálnej pomoci a následné odoslanie vlakmi do 

ukrajinských miest, ako aj pre pomoc ukrajinským utečencom. 

Na tento účel bol zriadený Varšavou špeciálny bankový účet. 

Je spravovaný mestom a je určený na nákup zásob vo Varšave 

– v Poľsku a ich následné posielanie železničnou cestou do 

ukrajinských miest; na nákup najpotrebnejšieho materiálu pre 

utečencov. Účet je otvorený pre pomoc zo zahraničia. 

My sme mali krátku diskusiu s predsedníčkami 

a predsedami poslaneckých klubov v rámci zmeny rozpočtu 

a radi by sme navrhli pozmeňujúci návrh, ktorý teda prečítam 

a ktorý by využil túto možnosť špeciálne pre pomoc nášmu 

partnerskému Kyjevu. Čiže predkladatelia sú pani Zaťovičová, 

pani Čahojová, pán Kuruc, pani Aufrichtová a Igor Polakovič. 

A teda dáme návrh na zmenu… Áno, prosím? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik to nebol? Dobre, prepáč, OK. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

No ako boli predsedovia klubov, neviem, že či pán Buocik 

je predseda klubu, ale kľudne to môžeme doplniť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

OK. Čiže návrh na zmenu a doplnenie navrhovaného 

uznesenia teda dáme po B): „splnomocňuje primátora hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyčleniť z programu 

3.4 Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 Humanitárna pomoc – 

Ukrajina, ekonomická klasifikácia 630 sumu 50 000 eur mestu 

Varšava – určeného na účely súvisiace s bojom proti účinkom 

vojnových operácií na Ukrajine, a to do toho istého prvku 

3.4.1 na ekonomickú klasifikáciu 640.“ Toto vlastne umožní 

presunutie tých spomenutých 50 000 eur a vlastne ich 

zapojenie do materiálnej – teda finančnej a potom premenenej 

na materiálnu pomoc ukrajinským mestám. 

To je všetko za mňa. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Otázka teraz – či budeme to 

normálne hlasovať alebo si to mám zobrať autoremedúrou…? 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Predkladáme to ako predsedovia klubov. V zásade je 

účinok dôležitý, čiže za nás je to asi jedno. Pán Malec musí 

povedať. 

Ženský hlas: 

Autoremedúrou. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Osvojujem si to autoremedúrou. Sú to predsedovia 

klubov, čiže dohoda táto je na tom. Dobre? 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. V súvislosti aj s týmto návrhom 

pozmeňujúceho návrhu alebo doplňujúceho návrhu, ktorý 

predniesol pán Igor Polakovič, som navrhla doplniť uznesenie 

taktiež o – poslala som to teraz ako znenie pozmeňujúceho 

návrhu – za bod C): „Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, 

aby poslancom mestského zastupiteľstva bolo zasielané 

vyúčtovanie výdavkov rozpočtovej položky 3.4.1 vždy k 1. dňu 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“ A bola tam dohoda 

v podstate všetkých predsedov klubov, strán a myslím, že aj 

pána Buocika, ale pán Polakovič povedal, že už ten text 
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z pôvodného pozmeňováku nechce meniť. Takže bude to 

samostatný pozmeňovák. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Takže o ňom budeme asi hlasovať. 

A pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som pri tejto 

príležitosti chcela upozorniť: Keďže máme v materiáloch – 

a som za to vďačná – priložený register kapitálových výdavkov 

v rozpočte hlavného mesta na rok 2022, že teda na sanáciu – 

druhú etapu oporného múru Ľudovíta Fullu – zatiaľ sa s ňou 

nepočíta. V tomto roku dúfajme, že nebude ani potrebná, 

a teda že je to pod dostatočným dohľadom, aby nás to 

nezaskočilo nejakou neočakávanou situáciou. Viem, že je to 

finančne veľmi nákladné, aby sa tá druhá etapa mohla 

realizovať, čiže na to treba naozaj väčší objem finančných 

prostriedkov. Dúfajme, že v budúcoročnom rozpočte sa nájde. 

Ale chcem tým pripomenúť, že asi omnoho menší objem 

financií by si vyžadovala ako komunikačná stavba Lávka pri 

obchodnom dome Centrum. Tam naozaj je to prekážka 

komunikačná, vzhľadovo to vyzerá veľmi zanedbane, spustlo, 

že to nemá pána, že sa o to nikto nestará a musím povedať, 

že vlastne už tretí rok sa snažíme to riešiť. My sme ako 

mestská časť dali návrh riešenia, bohužiaľ teda mesto sa 

rozhodlo, že to bude riešiť s vlastnými silami. Takže by sme 

veľmi pekne poprosili… Aj stavebný úrad apeluje na mesto, že 
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túto situáciu treba riešiť, aby sa to udialo čo najskôr. 

Tých prostriedkov finančných určite nebude toľko treba 

a poprosila by som, aby sme pri najbližšej zmene rozpočtu už 

s týmto výdavkom počítali. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Určite áno a ešte to budeme riešiť. 

Ale poďme asi teraz zareagovať na tú… Pardon, faktické 

poznámky. Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, že to riešim takto. 

Už sa nemôžem znova prihlásiť. Nevedel som spätne rýchlo 

zareagovať na pani Aufrichtovú. 

Ja len teda chcem povedať, že my sme sa nedohodli na 

tom, čo ona predkladá – to vyúčtovanie. Ja teda som v tom, 

že my dostaneme vyúčtovanie tuším každý mesiac – akože 

prehľad faktúr a týchto vecí. Takže napríklad za mňa – ja 

túto vec nepodporím, pokiaľ to bude vyvolávať neúmernú 

byrokraciu alebo teda nech sa k tomu vyjadrí aj magistrát, 

lebo úplne že tomu návrhu nerozumiem. Ďakujem. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nemôžem sa prihlásiť faktickou ani príspevkom… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. Tomáš Malec poprosme, fixnime pani 

starostke, čo sa deje… 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ja len krátku otázku k tomu, čo bolo povedané, že sa 

presúvajú tie financie z položky Životné prostredie – či 

náhodou nebudú ohrozené niektoré výsadby, ktoré sú teraz 

plánované na jar. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pozrite sa. Poviem k tomu nejakú vec. Proste skúšame 

žonglovať s tým všetkým, chceme, aby sme zvládli robiť 

všetko, čo sme sľúbili ľuďom. Ale je tu Ukrajina, musíme to 

brať do úvahy a viete, že sadenie stromov, sadenie kvetov, 

respektíve životné prostredie sú jedna z mojich hlavných 

tém. Ale proste začínam od seba, začínam od mojej témy 

a pevne verím, že tie peniaze odtiaľ teraz zoberieme, ale že 

sa tam vrátia, lebo nám to štát preplatí. Takže všetko, čo 

tam chceme urobiť, aj urobíme. Ale niekde tie peniaze na tú 

Ukrajinu teraz musíme zobrať. A nechcel som to brať nikomu 

z jeho priorít, aj keď chvíľu tam sa… požičajú peniaze 

z poslaneckých priorít, ale to je virtuálne, nechcel som 

brať z iných tém, od ktorých závisia dajme tomu ľudia. 

Nechcel som to brať z iných tém, ktoré sú dôležité, aby… 

Proste išli sme na dreň vyslovene do témy, ktorá je hlavne 
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asi naša, lebo jedna z našich tém, a pevne verím, že sa nám 

ju podarí naplniť a že tie peniaze tam dostaneme. 

Takže áno, ďakujem pani poslankyňa, dúfam, že splníme 

všetko, čo sme si tam naplánovali na tento rok. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela povedať, že tá požiadavka pozmeňujúceho 

návrhu nie je nijako neštandardná. V podstate sa k nej vieme 

dostať interpeláciami. Zdá sa mi to, že je to na ochranu 

mesta. Je to pomerne vysoký balík peňazí. Nešťastné 

vyjadrenie žonglovania s peniazmi verejnými – to naozaj 

nebolo veľmi šťastné. Treba žonglovať tak, aby naozaj straty 

nevyplývali väčšie potom pre mesto. V tej prvej covidovej 

vlne sa tiež nejakým spôsobom mesto rozhodovalo a nakoniec 

štát preplatil koľko? Možno tridsať alebo štyridsať percent 

z toho, čo sa na to určilo? Mňa teraz zaujíma, preto 

nasledujúce obdobie, keďže sme tak isto zástupcovia 

samospráv, ktoré poskytujú tie služby a pred dvoma dňami sme 

mali zastupiteľstvo – zo staromestského rozpočtu bolo možné 

uvoľniť na takéto isté účely 10 000. A tiež poskytujeme 

200 školákom všetky služby súvisiace s chodením do základnej 

školy, pripravujeme jazykové kurzy, množstvo komunitných 

centier, taktiež sa pripravujeme na ubytovanie… Proste ja 

skladám účty svojim poslancom a tak isto žiadam, aby mesto 

skladalo mestským. To je všetko. Veď to nie je nič 

neštandardné. A nevidím prečo by pán Polakovič mal mať s tým 

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

mesta SR Bratislavy: 

Pán Košťál. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Chcem zareagovať. Jednak chcem – možno tá diskusia by 

sa mala skôr viesť o tej forme toho zúčtovania. Myslím, že 

to pán poslanec Polakovič asi teraz mu to nebolo jasné. Lebo 

to, čo som vám aj teraz hovoril – aké typy nákladov – my to 

vieme samozrejme predkladať na mesačnej báze normálne že 

položka – rozpočet – obstaranie – cena finálna. Otázka je, 

že či zúčtovanie znamená, že budete chcieť kópie účtovacích 

dokladov a potvrdení neviem z nákupu nejakých vôd a podobne. 

Dohodnime tú technikáliu podľa mňa. Ale určite to, čo ste, 

pani starostka, povedali a potom absolútne, že by sme nemali 

diskutovať, že budeme zverejňovať detailne to čerpanie a aké 

zdroje do toho idú. My máme aj spoluprácu s rôznymi… akože 

veľmi nadväzujme rôzne partnerstvá, aby sme mali časť tých 

výdavkov vykrytých práve zo súkromných zdrojov, aby sme ich 

nemuseli riešiť z mestského rozpočtu alebo ich dávať 

refundovať a čakať, či budú refundované. Takže myslím, že na 

tomto je zhoda, len si asi povedzme tú technikáliu, že čo 

znamená slovo zúčtovanie alebo zúčtovacie doklady. Lebo 

prehľad vám vieme dávať samozrejme. Ak si budete trvať na 

nejakých zúčtovacích dokladoch, tak samozrejme, ale s tým je 

spojených jednak - veľa administratívnej práce, zároveň aj 

samozrejme budete zahltení množstvom dokumentov, ktoré 

neviem, či sú potrebné. 
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A ešte jedna vec k tomu, čo hovorila pani Pätoprstá, 

že: Nie, nie je ohrozená výsadba teraz jarná. My sme tam 

realokovali niektoré zdroje z možnej jesennej výsadby, ale 

s tým, čo aj pán primátor povedal, že my očakávame, že v tom 

čase už časť tých prostriedkov bude refundovaná. Takže sa 

vrátia akoby rozpočtovo naspäť. Dnes sa bavíme o nejakej 

účtovnej operácii, že to ide z položky Výsadba na Ukrajinu, 

následne, keď sa vrátia tie prostriedky, sa vráti aj tá 

položka. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Presne to, čo povedal pán Košťál… Ja 

veľmi vítam návrh pani starostky o nejakom prehľade, len ide 

mi o tú formu. Lebo tí, ktorí vlastne posledný mesiac boli 

v styku s magistrátom, pomáhali, riešili veci okolo 

imigračnej krízy, tak vieme, akým spôsobom – teraz prepáčte 

mi za slovník „padajú ľudia na hubu“. Tak len aby to bolo 

spravené tak, aby to bolo efektívne, aby to bolo v časoch, 

kedy to je účelné, aby ten prehľad naozaj nezaťažoval 

extrémne ľudí. Lebo mám práve pocit, že teraz o to viac treba 

každého človeka, každú kapacitu venovať na reálnu pomoc 

ľuďom. Čiže len o to mi išlo. Ale samozrejme, budem veľmi 

rád, ak prejde nejaký návrh na racionálne vyúčtovanie alebo 

sprehľadnenie tých výdavkov. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja som si vypočul trošku 

diskusiu a som naozaj veľmi rád a teda chválim mesto za to, 

ako sa naozaj chopilo pomoci pre Ukrajinu. Ale na tom nemôže 

byť nič zlé a nič zložité – netvárme sa, že to je nejaký 

problém administratívny a zaťažovanie zamestnancov 

dokladovať, na čo sa dávajú verejné – podotýkam – verejné 

financie, ktoré my ako poslanci schvaľujeme. Tak prosím, 

nepristupujme k verejným financiám a k nejakému ich 

zúčtovaniu ako k nejakému zdrapu papiera, ale naozaj žiadame 

to riadne zverejniť, riadne stransparentniť. Nič viacej. 

Myslím si, že na tom nie je nič zlé a bol by som rád, keby 

všetci podporili a nestavali pomaly pani Aufrichtovú do 

nejakej témy, že tu ide byrokraticky niekoho zaťažovať. My 

nie sme súkromná firma. My narábame s peniazmi daňových 

poplatníkov; a tie musia byť absolútne prehľadné 

a transparentné a nemôže sa stať – ako kolega Kunst, ktorý 

pýtal zdokladovanie karanténneho mestečka – na poslednom 

zastupiteľstvo bolo povedané: „Jasné, všetko je nachystané.“ 

A dnes sme mali návrh, že by to mohlo ísť až na májové. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

No, uznesenie keď sa prijme tak, ako je navrhnuté, tak 

ja voľne nechávam formu na meste, akým spôsobom. Keď budeme 

nespokojní – poslanci, tak vám zadefinujeme presnejšie. Veď 

to je úplne jednoduché. Určite nechceme účtovné doklady. 

Druhá vec je, že má mesto povinnosť zverejňovať aj 

objednávky, aj faktúry. Neviem si predstaviť, aké účty by 

nám mohlo ukazovať, lebo väčšinou musia byť všetky veci 

verejne obstarané. Takže sa budú opierať alebo sa opierajú 

o nejakú objednávku alebo faktúru. 

A chcem povedať: Ja to úplne rozumiem, že je to, že 

„padajú ľudia na hubu“, ale keď spravia chyby, tak tie chyby 

proste… Najsmutnejšie, keď robíte na dobrej veci – a to by 

vedel povedať aj starosta, ktorý veľmi iniciatívne v dobrej 

viere otváral ubytovanie a potom tam nabehli štyri kontroly 

so zisteniami – to proste nie je stav, ktorý chcem dosiahnuť. 

Takže ja si nesmierne cením pomoc ľudí, nesmierne si cením 

pomoc ľudí, ktorí robia pre mesto, tak isto pre Staré Mesto. 

Myslím si, že aj všetky mestské časti robia, čo môžu, 

a výsledok spolu je naozaj veľmi pozitívny. Len aby sme 

zbytočne potom za dobre vykonanú prácu nemali… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vy asi rozumieme, že my všetko zverejňujeme. Akože táto 

vaša snaha tu hovoriť, akože zverejňujte niečo, čo 

zverejňujeme… No ja to cením. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Nie, my si prosíme ako poslanci, aby sme v halde faktúr, 

ktoré sú tam, mali vybraté tie, ktoré sú v položky 3.4. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Mohli by ste normálne (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

aj k ostatným, nemáte slovo. Ja iba chcem povedať, že to 

zverejňujeme a budeme to zverejňovať. Ja vás prosím, 

nevytvárajte tu náladu, že to nezverejňujeme. Vyjadrí sa 

k tomu šéf magistrátu, Ctibor Košťál. 

Pán Pilinský má slovo. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Pán primátor, ja by som poprosil možno niekoho 

– lebo je to tam v oddelení životného prostredia v tom 

registri kapitálových výdavkov – je tam nákup nejakej 

techniky pre helikoptéru v rámci projektu „Interreg“ okolo 

45 000. Tak by ma zaujímalo, že čo je to za projekt a čo je 

to za techniku a koho je to helikoptéra. Predpokladám, že 

asi nie hlavného mesta, ale nejakej spolupracujúcej 

organizácie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Zodpovieme všetky otázky. Myslím, že sa 

bavíme o komároch, čo sa týka tejto položky. 

Pani Aufrichtová, máte faktickú. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

66 

 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, asi poznáte, akou formou sú zverejnené 

objednávky a zmluvy. To je proste za sebou idúce podľa 

dátumov. Ako ja mám vedieť, že či je to z položky 3.4.1 

rozpočtu… Proste my nič iné nežiadame, čo je – podľa mňa – 

že jednoduchý úkon, natoľko ideme presúvať pomerne veľkú 

čiastku rozpočtu, aby sa to vybralo a ukázalo raz za mesiac 

poslancom, že ako sa na Ukrajinu… pretože to je aj náš výkon 

de facto poslanecký, keď na to uvoľňujeme prostriedky, tak 

dávame zelenú a dôveru mestu a potom vieme povedať, že tieto 

veci sa za to urobili. Je to úplne že prirodzené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka, keď si to poslanci vypýtajú, určite im 

to dáme. 

Ctibor Košťál, poprosím ťa, začnime ešte pani 

starostku. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mám tu tri veci. Tri veci… 

Zabudol som pani Čahojovej – my už dnes máme nejakú 

základnú cenu na tú Lávku Centrum, budúci týždeň si môžeme 

dať k tomu stretnutie alebo nejaký dlhší telefonát, aby sme 

si povedali, aké sú možnosti. Bavíme sa presne o tom, že čo 

z toho vieme vyňať v rámci nejakej úpravy geometrického 

plánu. Dobre? Takže je to taká technická debata, ku ktorej 
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si musíme sadnúť, a potom vám dáme teda informáciu. Ale sme 

akože v tom naozaj že pokročili, že už konečne vieme, aký 

rozsah, aká cena je s tým spojená. A čo sa týka kvality tej 

Lávky a statiky – to je prvá vec. 

Druhá vec k tomu, čo pani starostka Aufrichtová 

hovorila, tak myslím, že my máme akože v tomu aj zhodu, 

nemusíme asi sa doťahovať. Chápem, že nie je prehľadné, keď 

je napísané, že objednávka xy v nejakej sume – chcete vidieť 

väčší detail, ale netrváte na tom, že by ste mali vidieť 

ešte aj nejaké – ako to bolo zaúčtované. Takže my pripravíme 

prehľadnú tabuľku, kde bude vidieť – aké typy služieb alebo 

tovarov boli kúpené v rámci tej faktúry. Lebo niektoré 

faktúry sú naozaj že všeobecne ako keby pomenované. Takže 

aby to bolo jasné poslancom, že čo sú položkovo tie veci – 

tak to tam bude zverejnené. To akože samozrejme, tomu sa 

nijak nebránime, lebo to vyvoláva nejaký dojem, že by sme to 

chceli tajiť – určite nie. 

A posledná vec pánovi Pilinskému: Dáme to ešte preveriť 

a na deväťdesiat percent som si istý, že sa to týka projektu 

komárov – to je ten Interregový projekt, kde sa kupujú nejaké 

nadstavce na možnosť zasahovania v nedostupnom teréne – či 

už dronmi alebo teda nejakou teda helikoptérou. Takže to vám 

preverím a dám vám vedieť ešte dnes. Dobre? Pošleme vám to. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tak si iba povedzme tú požiadavku, čo 

mala pani starostka Aufrichtová – ideme ju nejak 
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sformalizovať a dať to tam do toho alebo to uznesenie tak, 

ako je, je v poriadku. Aby sme sa zase nezaviazali robiť 

niečo možnože zbytočné, ale to, aby každému bolo jasné, čo 

obsahuje nejaká faktúra – ja myslím, že je úplne logické. 

Takže iba to si povedzme, Ctibor, ako toto urobíme. 

Ja si to v kľude osvojím, hej, nemusíme o tom hlasovať. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kľudne si to môžeš osvojiť, ak je to v poriadku. Je na 

tom zhoda, ak sa na tom zhodli aj poslanecké kluby, tak akože 

ohľadne… My to aj proaktívne urobíme, je na tom dohoda. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či Igor Polakovič hovoril, že sa nemali… že sa 

na tom zhodli, ale my to proaktívne urobíme, OK, dobre? 

Tak osvojím si aj túto vec, aj túto požiadavku, ktorá 

tu bola a myslím, že môžeme ísť ďalej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pardon, takže bude súčasťou uznesenia? Lebo taký je 

rokovací poriadok, hej? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. To by malo byť tak, ako to je napísané – ešte raz, 

Ctibor, si to akože povedzme. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, však potvrdzujeme – ty si si to osvojil 

autoremedúrou, takže je to súčasť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Hej. Dobre? Dobre. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Takže k tomu návrhu uznesenia, 

ktoré bolo všetkým zaslané, ktoré budeme schvaľovať, sa ešte 

autoremedúrou doplnili body B – alebo teda ďalšia časť, ktorú 

prečítal vo svojom vystúpení pán poslanec Polakovič 

a následne ešte aj ďalšia časť uznesenia v podobe bodu C, 

ktorú vo svojom vystúpení uviedla pani poslankyňa, starostka 

Aufrichtová. Čiže v tomto novom znení už po prijatých 

autoremedúrach môžete dať o tom návrhu uznesenia hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Takže dávam o tom hlasovať. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

OK. Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 41, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2022 

Uznesenie 1154/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2022 nasledovne: 
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1. zvýšenie bežných príjmov o 12 048,00 eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 12 048,00 eur, 

3. zvýšenie kapitálových príjmov o 130 000,00 eur, 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 382 028,00 eur, 

5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 252 028,00 eur. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

vyčleniť z podprogramu 3.4 Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 

Humanitárna pomoc – Ukrajina, ekonomická klasifikácia 630 

sumu 50.000,00 eur mestu Varšava určeného na účely súvisiace 

s bojom proti účinkom vojnových operácií na Ukrajine, a to 

do toho istého prvku 3.4.1 na ekonomickú klasifikáciu 640. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bolo zasielané vyúčtovanie 

výdavkov rozpočtovej položky 3.4.1 vždy k prvému dňu 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

T: vždy k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Táňa, prosím ťa na chvíľku. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ďakujem. 

 

BOD 2A ROZHODNUTIE PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY O PÔSOBNOSTI 

MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY PLNIŤ POVINNOSTI OBCE V 

SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM PRÍSPEVKU ZA 

UBYTOVANIE ODÍDENCA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Pokračujeme bodom číslo 3: Rozhodnutie primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí… 

Pardon, bod 2a. Ja som stále čakala, že ideme bod 3, 

takže sa ospravedlňujem. 

Bod 2a: Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce 

v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie 

odídenca. 
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Prosím o krátke úvodné slovo. 

Tak ešte raz, máme tu predkladateľa materiálu? 

JUDr. Ivana Ozábalová, sekcia právnych služieb, oddelenie 

vnútornej právnej podpory: 

Máme. Dobrý deň prajem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. 

JUDr. Ivana Ozábalová, sekcia právnych služieb, oddelenie 

vnútornej právnej podpory: 

Dňa 30. 3. 2022 nadobudol účinnosť zákon 92/2022 

o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou 

na Ukrajine. V zmysle článku 5, odsek 3 tohto zákona, 

sa paragrafe 36a, odsek 2 zákona o azyle teda mení 

ustanovenie v nasledovnom znení, že príspevok poskytuje obec 

osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej 

územnom obvode, ktorá v nej poskytuje bezplatne ubytovanie 

odídencovi. V zmysle článku 9, odsek 7 štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v neodkladných 

prípadoch primátor rozhoduje o pôsobnosti mestských častí 

plniť úlohy samosprávy Bratislavy a vykonávať prenesenú 

pôsobnosť, ktoré nie sú upravené týmto štatútom. Toto 

rozhodnutie predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

na jeho najbližšom rokovaní. Ak mestské zastupiteľstvo 

rozhodnutie primátora schváli, zároveň určí lehotu, v ktorej 
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primátor predloží na jeho rokovanie návrh príslušného 

dodatku štatútu. 

V súvislosti s povinnosťou obce poskytovať príspevok 

osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej 

územnom obvode, ak teda v nej poskytne bezodplatne 

ubytovanie odídencovi podľa vyššie uvedeného ustanovenia, sa 

prenáša v zmysle predkladaného rozhodnutia primátora táto 

kompetencia na mestské časti. Obec vypláca príspevok 

jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším 

oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy 

poukázanej aj ministerstvom. 

Taktiež dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 

dnešného dňa vstúpilo do platnosti nariadenie vlády 

o poskytovaní príspevku za ubytovanie cudzinca. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Pán starosta Krajčír, nech sa páči. 

Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves: 

Dobrý deň. Vážené starostky, starostovia, vážené 

poslankyne, poslanci! 

Na mestskú časť Bratislava – Devínska Nová Ves takýto 

rýchlo šitý návrh nepodporím a Devínska s ním nesúhlasí. 

Zatiaľ mám aj taký „feedback“ (spätnú väzbu) od nás z úradu 
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a poprosil by som k tomuto bodu zvolať mimoriadnu mestskú 

radu a až následne ho predložiť na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Pán poslanec Tešovič, nech sa páči. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa bojím, že toto je síce návrh, 

ktorý možnože – určite je potrebné riešiť že čím skôr, ale 

týka sa naozaj do takej miery mestských častí, že naozaj to 

treba konzultovať s mestskými časťami. Ja preto vás aj 

vyzývam na to, aby sa starostovia s vedením mesta nejakým 

spôsobom stretli a prekonzultovali to. 

Jedna taká logika, že keď sa snažíme centralizovať 

niektoré činnosti tak, ako máme to jedno miesto na Bottovej, 

kde keď ten cudzinec príde, môže tam využiť služby 

cudzineckej polície, môže tam využiť nejaké poradenstvo od 

mesta, od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; čiže vybaví 

tam v zásade na jednom mieste väčšinu agend, tak nedáva mi 

logiku, prečo by sme mali práve túto ďalšiu agendu, ktorá je 

druhovo úplne rovnaká, rozčleňovať na jednotlivé mestské 

časti. Prečo by to nemohlo byť práve v tom jednom centre 

a nemohlo by to zabezpečovať hlavné mesto. Vďaka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Ďakujem pekne. My sa tuto ešte radíme. Počkajte sekundu, 

prosím. 

Nech sa páči, pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja by som sa len opýtal, že či tieto 

veci boli konzultované so starostami a možnože ich názor, 

pretože sú tam viacerí, sú to aj mestskí poslanci; a pokiaľ 

naozaj je nejaký problém alebo niečo nie je odkonzultované, 

tak možno to naozaj stiahnuť. Ja len túto informáciu. Pre 

nás to bolo tiež také nové. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. S faktickou pani starostka Kolková. 

Pani starostka, nepočujeme ťa. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

Áno, nevidíme sa veľmi v kamere. 

Ja sa chcem len pripojiť ku kolegom, hej? Je to ozaj 

šité horúcou ihlou. Ja rozumiem, aká je situácia, ale 

nemyslím si, že takto jednoducho to proste presunúť na nás 

bez toho, aby sme vedeli, ako to realizovať… Hovorím, 

rozumiem tomu, že ani to mesto asi zrejme nemá veľký priestor 

to riešiť. Takže len by som tiež prosila o akýsi odklad 

a prerokovanie. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno. Prepáčte, ja preruším tú diskusiu, lebo ja mám 

tuto trošku iné informácie. Mám informáciu, že to bolo 

dvakrát prerokované. Poprosím Bruna Konečného, aby sa 

vyjadril. Nech sa páči. 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské 

časti: 

Ďakujem. Dobrý deň. O tomto zákone, respektíve 

o Lex Ukrajina v zásade vieme už niekoľko dní. Predminulý 

utorok na stretnutí k tejto téme sme sa o tomto rozprávali. 

Naposledy sme sa rozprávali medzi starostami a ľuďmi, ktorí 

pracujú s témou Ukrajina alebo teda utekajúcich ľudí 

z Ukrajiny. Tento týždeň v utorok sme si jednoznačne 

hovorili, že dáva logiku, aby táto úloha bola vykonávaná 

mestskými časťami, že to nie je možné dedikovať na Centrum 

Bottova, ktoré aktuálne ide naozaj vo vysokých obrátkach. 

Keď uvidíte ten priestor a ten pohyb ľudí, ktorí tam sú, tam 

nie je naozaj kam takúto službu zaradiť. Čiže bolo to 

komunikované, mali sme v zásade na tom zhodu. Dokonca samotná 

vyhláška alebo teda usmernenie Ministerstva vnútra, ktoré 

k tejto téme je vydané, predpokladá, že úkony, ktoré sa tam 

budú robiť, aspoň ich časť, je viazané na inštitút ohlasovne 

a touto ohlasovňou sú aj podľa štatútu, aj podľa zákona 

mestské časti. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Ďakujem. Pokračujeme v diskusii. S faktickou pán 

starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel v podstate podporiť 

v tomto pána starostu Krajčíra v takom v duchu, že my s tým 

nemáme problém, ale treba si to naozaj prejsť. Treba si to 

prejsť, lebo bolo to vlastne v podstate len orientačne 

hovorené, že by to tak mohlo byť. Ale naozaj mesto si mnohé 

veci nejakým spôsobom centralizuje a viem si predstaviť – 

hlavne možno môže to byť problém pre menšie mestské časti, 

ktoré možno nemusia mať tých obyvateľov alebo tých hlásičov 

o ubytovaní tak veľa. Ale je naozaj vec, ktorú mali by sme 

si prejsť a naozaj určiť. To ja som presvedčený, vieme to aj 

operatívne urobiť. Mnohé veci vieme robiť operatívne, takže 

ten materiál prišiel dnes bez nejakej predchádzajúcej 

konzultácie. Teraz hovorím vecnej. Lebo to, že my si povieme 

filozofiu, že ako by to teoreticky mohlo byť… ale je dobre 

mať aj naozaj tie konkrétne vecné veci nastavené, prejednať 

si ich. A ten výstup môže byť aj taký, aký – povedzme – je 

teraz v tomto návrhu. Ale dobre, aby sa všetci starostovia 

k tomu vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Páči, s faktickou pán starosta Krajčír. 

Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves: 
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Áno, ja k tej diskusii: prebehla, ale nie k tomuto 

materiálu. Tak, ako odznelo, tento materiál bol predložený 

dnes v takomto znení. Ak by sme ten proces mali takto 

prezentovaný na tých pracovných stretnutiach, myslím si, že 

až taký konsenzus medzi kolegami by nebol. Okrem toho to 

neboli oficiálne stretnutia orgánom mesta, ale boli to 

pracovné stretnutia pracovných skupín. Takže poprosím –

opätovne žiadam o zvolanie mimoriadnej mestskej rady, kde si 

to hlasovaním aj vyriešime medzi starostami aj v rámci 

diskusie. Materiál už máme, za čo ďakujem, ale v takomto 

procese ho nemôže (poznámka: nezrozumiteľné slovo) podporiť. 

Chceme pomáhať, ale systémovo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán starosta Chren – riadna diskusia, 

nech sa páči. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. No, ja aj rozumiem trošku tomuto 

pozdviženiu niektorých starostov. Na druhej strane dovoľte 

mi teda stručné vysvetlenie. 

Bol prijatý v parlamente Lex Ukrajina. Prezidentka ho 

podpísala a myslím len v utorok tento týždeň. Čiže je to 

úplná novinka. Ten zákon je prijatý veľmi narýchlo a dáva 

obrovskú úlohu obciam na Slovensku. Tá úloha spočíva vlastne 

v troch procesoch. Musíme zaevidovať každého jedného 

človeka, ktorý poskytuje ubytovanie utečencom pred vojnou 

z Ukrajiny vo svojich bytoch alebo domoch a fyzické osoby – 
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nebavíme sa o firmách. A to znamená: zaevidovať nájomnú 

zmluvu, skontrolovať vlastníctvo tej nehnuteľnosti. 

V Ružinove odhadujem, že to bude 300 až 500 ľudí a že 

vybavenie jedného – ak nevymyslíme nejaký rýchly systém – 

bude trvať tak asi 30 minút. A čiže enormný nátresk práce. 

Následne musíme skontrolovať každého jedného utečenca pred 

vojnou z Ukrajiny, že či naozaj žije v tom dome alebo byte 

– to je druhý proces. A tretí proces je, že musíme rozoslať 

tú odplatu za to ubytovanie – 7 eur na osobu a deň – tým 

majiteľom tých nehnuteľností z peňazí, ktoré nám pošle štát. 

Čiže tri činnosti, ktoré musíme v priebehu – ako to 

klasicky býva – v podstate za akože pár dní zmanažovať 

kompletne procesy, lebo parlament dlho diskutoval o zákone 

a v momente, keď bol ten zákon schválený, dokonca už predtým, 

začali chodiť ľudia a už sa začali pýtať, ako to bude 

fungovať. Len pre info: Dodnes ešte nie sú platné vzory 

dokumentov a metodické usmernenia, čiže aj keď nám už vo 

veľkom chodia ľudia na miestny úrad, tak nedokážeme to ešte 

robiť, pretože štát ešte nevydal všetky potrebné usmernenia. 

Vo výsledku to budú robiť mestské časti – to vám poviem 

rovno – práve kvôli tej ohlasovni, pretože magistrát 

jednoducho nemá ohlasovňu, nie je napojený do toho systému. 

A tá ohlasovňa je tam nevyhnutná. Čiže bez ohľadu na to, či 

sa nám to páči alebo nepáči, proste ono to na tých mestských 

častiach skončí a všetci sa na to pripravujeme. To je – akože 

neviem si predstaviť, že by to bolo inak. 

My sme sa tiež pýtali, dokonca to bola moja iniciatíva, 

že či by sa to nedalo centralizovať práve na tom Centre 

Bottova, ktoré má tie rozptylové plochy a podobne… A odpoveď 
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teda bola, že nedalo, že tam na to nie je priestor. Na druhej 

strane akože ja chápem aj túto diskusiu zo strany niektorých 

starostov, že keď mesto chce ubrať mestským častiam nejakú 

kompetenciu, tak akože vie byť veľmi rýchle; a keď teraz 

hrozí nejaká práca, tak akože je tak isto veľmi rýchle, že 

tú prácu posunúť na mestské časti. 

Len chcem aj kolegov upozorniť, že nám hrozí potom taká 

vec, že pokiaľ sa táto úprava v štatúte neschváli, tak 

paradoxne my v podstate od dnes, od zajtra musíme začať 

nejakú tú prácu robiť a nebudeme na to mať legislatívny 

základ. Mesto ju robiť nevie, lebo nemá ohlasovňu, musíme to 

robiť my. Ale nebude to upravené v štatúte a dostaneme sa do 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) a akože budú tisíce ľudí 

v Bratislave, ktorí si proste neporadia, a bude strašná 

hanba. 

Takže ak by sme aj mali urobiť normálne nejakú miestu 

radu a vyrozprávať si to – ja by som normálne navrhol, že 

urobme to dnes cez obednú prestávku, aby to bolo čo 

najrýchlejšie za nami, aby sa to nejakým spôsobom 

neodkladalo. Aby naozaj sme sa vyhli tomu, že bude celá 

Bratislava mať obrovskú hanbu, že sa nedokázala dohodnúť na 

niečom, čo je teraz naozaj extrémne potrebné. Ďakujem veľmi 

pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. S faktickou pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  
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Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa iba spýtal teda: Však 

keď je to teda stanovené, že to majú robiť ohlasovne, tak 

potrebujeme robiť materiál a zmenu štatútu? To je otázka na 

to – keď je to stanovené v zákone, že to majú robiť 

ohlasovne. Tak tí, čo máme ohlasovne, tak im to automaticky 

prejde, a tým pádom je to vyriešené. Nemusíme to komplikovať 

týmto spôsobom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ja potom poprosím, aby zareagoval spracovateľ 

materiálu. 

S faktickou pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa prihlásila riadnym 

príspevkom, ale stiahnem ho. Ďakujem pánovi starostovi 

Chrenovi, že vysvetlil túto situáciu. 

Osobne si myslím, že aj bez tohto rozhodnutia alebo bez 

tohto uznesenia by sme to museli začať robiť od pondelka 

budúceho týždňa. Fakt je, že treba upozorniť a treba o tom 

hovoriť – koľko, aké bremeno povinností pribudne našim úradom 

pri súčasnom stave zamestnancov, zamestnanosti na úradoch. 

Každý úradník – referent má už dnes povinností, koľko len 

unesie, aby sme zvládli všetku administratívnu agendu, ktorú 

máme na pleciach. Takže nezaškodí táto diskusia, aby si 

uvedomili ľudia, že týmto nám pribúda obrovskú záťaž, ktorú 

nevieme vopred, ako zvládneme, lebo naozaj nevieme odhadnúť, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

83 

 

koľko tých ľudí príde. Ale príde ich určite veľa a pán 

starosta Chren má pravdu, že to nebudú jednoduché stránky, 

pretože tam budú padať aj iné otázky na tých ohlasovniach 

alebo centrách službách občanom, obyvateľom, ktoré sa budú 

týkať iných… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. S faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Áno, odpoveď pánovi kolegovi starostovi: Možno ma Bruno 

opraví, ale ten zákon to neviaže priamo na ohlasovňu, ale 

dáva obci úlohy, ktoré sa nedajú robiť bez ohlasovne. Čiže 

ja by som sa cítil lepšie, keby nakoniec to aj bolo 

legislatívne ukotvené. Nieže to budeme robiť a potom nám 

povedia, však ste to nemali v kompetencii, nepreplatíme vám 

to. To je taký možno extrém, čo by sa mohol stať. Ale teda 

akože aj úplne chápem aj tú diskusiu, ktorá tu vznikla. 

A možno teda využijem týchto pár sekúnd, čo mi zostáva, na 

pripomienku aj voči hlavnému mestu, že boli by sme veľmi 

radi – keď takto že práca sa k nám okamžite dokáže za 

24 hodín prehodiť – keby boli vypočuté aj naše hlasy, že 

napríklad pri vydávaní záväzných stanovísk sa nás tiež potom 

môžete spýtať na názor niektoré konkrétne stavby a podobne. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Ďakujem. Nech sa páči, pani starostka Kolková s riadnym 

príspevkom. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín: 

Ďakujem. Ja som v podstate chcela len tiež krátku 

faktickú a len vysvetlivku: Bruno má pravdu. Áno, 

prerokovávali sme to viackrát, ale v čase, kedy ešte nebolo 

známe znenie zákona a ani sme vlastne nevedeli nikto z nás, 

že ako si podelíme tie práce s tým spojené. A celkom sa mi 

páči operatívne – prerokujme to, ale určite sú veci, ktoré 

by som potrebovala vydiskutovať. Neviem, na veľkých 

mestských častiach možno majú priestory, možno majú ľudí… 

Pre mňa je to otázka, kde zoženiem nejaký počítač pre 

človeka, ktorý bude túto novú ako keby robotu robiť, hej? 

Neviem to pribaliť tomu človeku, ktorý má tú ohlasovňu teraz 

na starosti, lebo má len skrátený úväzok. To sú rôzne 

detailné drobnosti, ktoré by som rada ako počula odpoveď, 

ako sa to bude riešiť a hlavne teda u nás aj otázka nejakej 

refundácie potom za tieto peniaze – že kde. Čiže, áno, 

rokovali sme. Áno, nepoznali sme detaily. Áno, poďme to veľmi 

rýchlo si dohodnúť čo a ako. Lebo rozumiem tomu, že asi sa 

tomu nevyhneme. Že to skončí na nás – na mestských častiach. 

Niektoré veci ani si neviem predstaviť, že by mesto vedelo 

realizovať. Máme tam kontrolovať tie priestory, či sú také, 

aké ich bude niekto deklarovať a tak ďalej. Sú to detaily, 

ktoré by som potrebovala ozaj upresniť, vysvetliť a hlavne 

teda u nás je dôležitá aj otázka tých peňazí, ktoré do toho 

dáme, a akou formou je to celé nastavované a ako to 

realizovať. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ďakujem. Zaznelo pár otázok, ešte asi zaznie. Potom 

poprosím Bruna Konečného, aby zodpovedal ostatné. 

S faktickou pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno, pani starostka Kolková tu vlastne naznačila aj 

otázku refundácie. To je vlastne otázka, ktorá by zaujímala 

aj mňa. Lebo teda zjavne ide asi o prenesený výkon zo štátnej 

správy, keď je to na úseku azylu. A teda že či sa… tak ako 

pri iných agendách – pri prenesenom výkone štátnej správy 

ako pri matrike alebo stavebnom úrade a tak ďalej – či bude 

nejaká kompenzácia alebo nejaký príspevok štátu na výkon 

tejto agendy na jednotlivých zamestnancov, alebo teda na 

jednotlivé činnosti tak, ako to je tými koeficientmi 

stanovené už teraz. Vďaka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja len na základe toho, čo sme si 

vypočuli, či to viete prekonzultovať so starostami – možno 

cez tú obedňajšiu prestávku – že to bol návrh. Následne by 

sa toto celé schvaľovalo a keď to vy poviete, že je to 
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v poriadku, aby to bolo v súlade s platnou legislatívou. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Do diskusie sa prihlásil pán Záhradník. Nech 

sa páči, máte slovo. 

…vás nepočujeme, pán Záhradník. A teda ja vás ani 

nevidím. Pán Záhradník, ste k dispozícii? Alebo teda zatiaľ 

poprosím Bruna Konečného. 

Len predtým ja len jednu kratučkú poznámku: Že áno, že 

táto smutná doba nás postavila pred veľa výziev a z hodiny 

na hodinu sme – dá sa povedať – že povinní na ne reagovať. 

A týka sa to všetkých, áno, aj mestských častí, aj mesta. 

Ale poprosím, Bruno, zazneli tu nejaké otázky, keby si 

mohol zodpovedať. 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské 

časti: 

Pokúsim sa zhrnúť naozaj všetky otázky. Čo sa týka Lex 

Ukrajina – tento bol pripravovaný v zásade v skrátenom 

legislatívnom konaní, aj keď sme sa pokúšali ešte namietať 

alebo teda pokúšali dopĺňať jeho znenie. Nebolo to možné 

v štandardných procesoch. Lex Ukrajina nadobudol účinnosť – 

myslím – v stredu. Zároveň rokovala vláda o vykonávacom 

nariadení, ktoré k tomuto článku 5 Lex Ukrajina – ktorý 

upravoval alebo teda dopĺňal zákon o azyle. Čiže naozaj, 
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mnohé z tých otázok, ktoré zaznievajú aj tuto od pánov 

starostov a starostiek, tak sú namieste. Mnohé nepoznáme 

ešte odpoveď. A to nie je len Bratislava, ale je o tom široká 

diskusia vo všetkých samosprávach, ktoré sa pripravujú na 

implementáciu tohto zákona. A môžem vám prisľúbiť, že budeme 

naozaj tlačiť na to, aby táto nová neočakávaná úloha – popri 

všetkých tých ostatných – bola nejakým spôsobom financovaná, 

aby naozaj tie náklady, ktoré je nevyhnutné vyčleniť na 

zabezpečenie administrácie týchto poplatkov, štát nejakým 

spôsobom reflektoval. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ešte tu bola otázka – mali by sme zodpovedať, že či je 

nevyhnutné schvaľovať v mestskom zastupiteľstve tento 

materiál, ak ten zákon platí tak, ako platí. Myslím, že to 

tu zaznelo zopárkrát. 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské 

časti: 

My máme v štatúte v článku 48, odsek 3 všeobecnú 

súčinnosť mestských častí aj vo vzťahu k zákonu o azyle. 

Potom, čo sme si pozreli tieto ustanovenia, považujeme za 

väčšiu právnu istotu – aj vo vzťahu k tomu následnému 

vyúčtovávaniu – urobiť to spôsobom, aký sa navrhuje. Čiže 

prostredníctvom rozhodnutia primátora, ku ktorému následne 

prebieha proces zmeny štatútu. Je to štandardne upravené 

v štatúte. Tak toto rozhodnutie následne je poverený 

primátor zastupiteľstvom, že pripraví; alebo teda začne 
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proces zmeny štatútu a v rámci zmeny štatútu sa to upraví už 

definitívne. Čiže je to nejaký nástroj zrýchleného konania. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre, čiže bez ohľadu na to – ten zákon platí, 

potrebujeme sa týmto spôsobom posunúť ďalej. Diskusiu na 

obed môžeme otvoriť, ale teraz neviem už – pán primátor sa 

asi bude chcieť tiež vyjadriť – by sme mali hlasovať o tomto 

bode tak, ako je predložený. Takže… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som iba jednu rýchlu reakciu: Po prvé prekvapilo 

ma to, že starostovia sa tvária, že o ničom nevedia. Treba 

to sledovať, čo sa deje. Ja som mal za to, aby to bolo 

komunikované – čiže táto téma bola komunikovaná. 

A radi to vysvetlíme, čo treba. A ešte moja poznámka: 

Keď starosta Chren hovoril, že magistrát odtláča nejakú prácu 

od seba, tak pozývam všetkých starostov, pokým ste tu neboli 

pripojení, keď som pozval poslancov, aby ste sa prišli 

pozrieť na Bottovu, dobre? Poďte sa pozrieť, čo sa deje na 

Bottovej, a možno takéto poznámky nebudú zaznievať na 

zastupiteľstve. Nech sa páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tak keďže nebol podaný žiadny 

pozmeňujúci, doplňujúci návrh, tak budeme schvaľovať 

uznesenie, ktoré bolo predložené. To znamená, že: Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu jednak po A) 

schvaľuje rozhodnutie primátora o pôsobnosti mestských častí 

hlavného mesta plniť povinnosti obce v súvislosti 

s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca; a po B) 

žiada primátora, aby predložil návrh dodatku štatútu v tejto 

súvislosti v termíne do 30. 9. 2022. Čítal som to skrátene, 

ale tie podstatné časti som povedal. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 

3, prítomných: 40. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce 

v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca 

Uznesenie 1155/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce v 

súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby predložil návrh dodatku Štatútu o pôsobnosti mestských 

častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť 

povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za 

ubytovanie odídenca. 

T: 30. 09. 2022 

koniec poznámky) 
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BOD 2B SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY VYKONANEJ ÚTVAROM 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz pokračujem bodom číslo 2b: Správa o výsledkoch… 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja môžem ísť, môžem ísť… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, pán kontrolór, máte slovo. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 
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Ďakujem za slovo. Takže v krátkosti: V predchádzajúcom 

období sme vykonali dve kontroly. 

Prvá kontrola číslo 5 z roku 2022 bola vykonaná na 

základe uznesenia mestského zastupiteľstva, kde sme dostali 

za úlohu skontrolovať dodržiavanie zákonov pri zamestnávaní 

cudzích štátnych príslušníkov magistrátom hlavného mesta 

Slovenskej republiky za obdobie od 1. januára 2021 do 

31. januára 2022. Správu sme vo veľmi prehľadnej forme 

spracovali, je to rozdelené do – v podstate – na zamestnancov 

Občanov EÚ a na zamestnancov Štátni príslušníci z tretích 

krajín. Prehľad je v tabuľke číslo 1 a v tabuľke číslo 2 

v anonymizovanej forme. To je prvá kontrola. 

Druhá kontrola, ktorú sme vykonali na základe žiadosti 

pána primátora, ktorý nás požiadal vykonať kontrolu 

dodržiavania zákona pri zamestnávaní pani Júlie Hanuliakovej 

ako riaditeľky príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava. Keďže pán primátor nás žiadal o vykonanie 

kontroly bezodkladne, túto sme vykonali včera. 

Odkontrolovali sme spisovú zložku pani riaditeľky. Kompletné 

doklady, ktoré boli uvedené v spisovej zložke, sme uviedli 

aj do správy z kontroly s tým, že v podstate kontrola bola 

ukončená včera. Pani riaditeľka – pani Hanuliaková – nemala 

námietky ku kontrole. Predložila nám také vyjadrenie, ktoré 

z dôvodu aj nejakej objektívnosti znovu sme priložili 

a tvorí prílohu našej správy. 

Toľko k úvodu. Ak budú otázku, zodpoviem. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán kontrolór. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ja ďakujem veľmi pekne za slovo. Sa ospravedlňujem, som 

sa prihlásil najprv faktickou, tak tú poprosím zrušiť. 

A riadny príspevok – a ak by som potreboval predĺženie, tak 

poprosím o predĺženie. 

Kolegovia, kolegyne, mne je nesmierne ľúto, že na 

predchádzajúcom zastupiteľstve sme riešili tému zoologickej 

záhrady – pre mňa veľmi neštandardne teda dostala pani 

riaditeľka aj priestor vstupovať do diskusie po každom 

poslancovi. Ale dobre, však tie pocity moje môžem dať nejako 

momentálne bokom. Výsledok kontroly je pre mňa teda 

zarážajúci a znamená to – chcem sa spýtať teda aj pána 

kontrolóra, či som to dobre pochopil: Či de facto pani 

Hanuliaková od 1. 11. 2020 do 24. 6. 2021 pracovala bez 

príslušných pracovných povolení, ktoré zákon ukladá. Mňa – 

prepáčte za nejakú nezdvorilosť – ale mňa nezaujíma 

magistrát, že tvrdí, že teda zákon bol zlý alebo niekto o tom 

nevedel, alebo niečo podobné. Dnes naozaj, kolegovia, ste vo 

verejnej inštitúcii, narábate s verejnými financiami a zákon 

treba dodržiavať, či sa nám páči ten zákon alebo nie; či sa 

nám zdá, či je správny alebo nie. Ja sa obávam – a to by som 

sa možno tiež chcel spýtať aj pána kontrolóra – možno mi na 
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meste bude vedieť odpovedať: Ja predpokladám, že sa niečo 

obdobné stalo v inej mestskej časti alebo aj v inom meste, 

kde teda bol niekto zamestnaný v rozpore so zákonom. Tak 

prišla daná obec alebo mestská časť o možnosť čerpania 

eurofondov na tri roky. Tak chcem veriť, že takéto niečo 

mestu nehrozí, aj keď teda predpokladám, že pracovná zmluva 

bola podpísaná, žiaľbohu, s pánom primátorom. Tak teda chcel 

by som vedieť na toto odpoveď. Verím tomu, že teda mesto to 

nebude zakrývať, že teda na návrh zastupiteľstva – poverenie 

dekrétu – a niečo podobné. A ja by som žiadal ale pri tomto 

aj vyvodenie zodpovednosti, kolegovia. Je to porušenie 

zákona, tak poprosím aj teda magistrát, ako bude ďalej 

postupovať v tomto. Ďakujem zatiaľ. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Polakovič, nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Ja len teda ako ja čítam tú správu – pani 

riaditeľka mala dva pracovné úväzky. Najprv v zoologickej 

záhrade, ktorá je samostatná inštitúcia, samostatné IČO, kde 

neuzatvára pracovnú zmluvu s mestom, ale zoologickou 

záhradou. A z mesta dostala poverovací dekrét, pokiaľ tomu 

rozumiem. Tam vlastne – tam bola tá situácia, keď si nebola 

vedomá, že stratila zlým zákonom – SMER-áckym zákonom – 

občianstvo. Potom neskôr, keď odstúpila z tej funkcie práve 

kvôli tomu a vybavila si pracovné povolenie, bola zamestnaná 

na magistráte a tam už pracovné povolenie mala. Čiže z tohto 

dôvodu neexistuje, aby magistrát prišiel o nejaké eurofondy. 
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Pretože keď bola zamestnaná na magistráte, to znamená IČO-m 

magistrátu ako zamestnávateľ, tak tam to bolo všetko 

v poriadku. 

Ja sa potom skúsim vyjadriť aj v riadnom príspevku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja síce reagujem na pána Krajčíra, len som 

sa chcel spýtať možno smerom k pánovi kontrolórovi: Prosím 

Vás, teda ja som si túto vec overoval u nás na úrade – u nás, 

keď niekto nastupuje, vyplňuje nejaký osobný dotazník, 

a tieto doklady preukazuje nahliadnutím do nejakého dokladu 

totožnosti – to znamená buď občiansky preukaz, alebo pas, 

alebo niečo podobné… Teraz pri takomto niečom bol aký doklad 

predložený? Lebo ak bol predložený občiansky preukaz, tak je 

jasné, že za to nikto nemohol. Ale ak niekto pri predkladaní 

dokladov ukázal pas a neukázal občiansky preukaz, tak viete, 

že pas neukazuje prakticky nikto – len zväčša tí, ktorí tu 

nemajú trvalý pobyt – takže tam z toho dá sa – podľa mňa – 

nejakým spôsobom vydedukovať, že aký štandard je a aký doklad 

je na takéto veci vystavovaný. Čiže pri kontrole v ZOO sa 

aký doklad kontroluje, keď si niekto overuje doklady pri 

vyhlásení personalista – aby sme si možno toto ujasnili. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Chcete odpovedať hneď, pán kontrolór alebo Ctibor 

Košťál? Alebo na konci odpovieme na všetko? Asi na konci na 

všetko. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Na konci. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Nechcem ísť týmto smerom, prosím, pán Polakovič – zlý 

SMER-ácky zákon. Ja teda som absolútne, samozrejme, proti 

SMER-u a vždy aj budem… Ale teraz to bol zákon. Tak teda 

zákon treba dodržiavať. A, áno, už vidím, už sa bude točiť 

téma, že bolo to na návrh poslancov a príspevková organizácia 

a podobne… Tak teraz ale z toho logicky vyplýva, ak by teda 

náhodou mal niekto prísť o eurofondy na základe teda – 

nechcem to až tak vysloviť, ale čiernej práce, tak teda potom 

minimálne zoologická záhrada? To je moja otázka. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  
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Ja som sa chcela hlásiť faktickou, píšem to aj do četu, 

ale nikto na mňa nereaguje. Mne to vôbec nefunguje. Stále mi 

tu ukazuje, že prihlásená faktická, len nevidím sa tam. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

V akom poradí ste sa, pani… 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Ja som sa už k pánovi Polakovičovi – som chcela mať 

faktickú. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak máte slovo. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Ďakujem. Ja som len chcela poprosiť o vyjadrenie teda 

pána kontrolóra: Kto podpisoval pani riaditeľke Hanuliakovej 

pracovnú zmluvu – či nám vie toto zodpovedať – keď 

nastupovala ako riaditeľka zoologickej záhrady. Lebo myslím, 

že toto tu nebolo zodpovedané. Tak len aby to dal na správnu 

mieru. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Pán Pilinský by asi mal ísť ešte. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem, Rasťo. Ja by som sa tiež chcel spýtať 

pána kontrolóra – už teda veľa z toho, na čo som bol zvedavý, 

sa pýtali moji predrečníci – a podstatné je teda to, že či 

teda došlo skutočne k tomu porušeniu. Možno by trošku vnieslo 

viacej svetla do toho, že vlastne aké údaje boli na tej 

pracovnej zmluve – či tam boli údaje súčasnej pani riaditeľky 

s nejakými slovenskými technikáliami alebo nebodaj teda 

s americkým technikáliami… A teda, že či teda skutočne 

znamená to, že či tam hrozí nejaká sankcia za to nelegálne 

zamestnávanie. Ja viem, že to bolo akože pochybenie, že to 

nebolo zámerne. Ale bohužiaľ, nastalo to. Tak ja by som 

potreboval od pána kontrolóra informáciu o tom, že teda či 

už na tých poverovacích listinách alebo na tej pracovno-

právnej zmluve medzi magistrátom a pani súčasnou 

riaditeľkou, ktorá v tom prechodnom období teda pracovala 

ako nejaký projektový manažér na magistráte, aké tie jej 

osobné údaje boli uvedené na pracovných zmluvách. Či boli 

slovenské alebo americké. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Krajčír. 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ja súhlasím s vami, však nikto teda nepredpokladá – 

alebo nedávame to do nejakého svetla, že magistrát niečo 

takéto spravil zámerne. Ale ešte raz – to bolo, žiaľbohu, 

tento hlúpy zákon všeobecne známy… A myslím si, že magistrát 

by mal poznať zákon; aj personálna agentúra. Ja keď som 

nastúpil ako poslanec Národnej rady, tak – za čo ďakujem – 

okamžite mi z magistrátu volali a povedali, že nemôžem 

poberať nejakú odmenu v dozornej rade a hneď som sa toho 

vzdal, aby nebol nejaký problém. Myslím si, že aj pri tomto 

o tom tá personálna nejaká persóna, ktorá je na tom 

magistráte, by mala vedieť. Takže netvárme sa, že teda zlý 

zákon a nepoznáme zákon. Treba poznať a dodržiavať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Chcem sa spýtať, že: Budete to ešte točiť stále dokola 

alebo si počkáte na vysvetlenie? Lebo už sa veľmi točíme 

dokola a v podstate je to to isté, čo minule. Takže… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Prepáčte za nezdvorilosť, že sa teraz hlásim, ale my 

diskutujeme. My netočíme dokola a radi by sme teda mali na 

to odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak skúsme – máme tam ešte dvoch poslancov. Tak poďme 

na to, aby sme už dali odpovede na tieto otázky. 
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Nech sa páči, pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja teda skúsim byť trošku vecnejší k tomu 

materiálu, ktorý je predložený. 

Mňa tam teraz zaujalo aj to vysvetlenie pani riaditeľky, 

že ona vlastne tvrdí, že sa stala riaditeľkou, keď bola 

slovenská občianka. A potom akonáhle zistila, že americkým 

občianstvom stratila slovenské, tak sa vzdala funkcie – 

a takto to vyriešila. Ono to úplne nie je možné bez jej 

vedomia nadobudnúť to americké občianstvo, lebo americké 

občianstvo sa nadobúda slávnostnou prísahou a prevzatím 

nejakého dekrétu. Čiže ten človek si je okamžite vedomý toho, 

že nadobudol nejaké občianstvo – to je jedna vec. 

Druhá vec je, že teda mám informácie priamo od 

zamestnancov zoologickej záhrady, že minimálne od 

15. decembra 2020 sa táto vec riešila a diskutovala živo na 

vedení zoologickej záhrady. Čo sa týka tej otázky, že kto 

kontroloval nejaké doklady – tam pán starosta Hrčka vlastne 

to zabil po hlavičke ten klinec, lebo to nielenže nejaká 

personalistka na zoologickej záhrade, ale vlastne my sme tu 

mali výberovú komisiu, ktorú zriadil magistrát, ktorá bola 

zodpovedná za to, aby skontrolovala všetky možné náležitosti 

človeka, ktorý ide do výberového konania a neviem, ako… 

nerozumiem tomu, aké doklady si vlastne od nej kto pýtal na 

personálnej sekcii. Čiže toto by som povedal, že to sú asi 

základné problémy, ktoré sú, okolo ktorých sa točíme. Sú to 

asi veci, na ktoré ľudia chcú odpovede. A ináč k ostatným 

veciam, čo sa týka nejakej odbornosti – akože tam asi nie je 
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čo namietať. Len naozaj že ten proces nebol proste zvládnutý. 

A ja si myslím, že by ukľudnilo situáciu, keby teda niekto, 

kto je za to zodpovedný, povedal: „Áno, tento proces sme 

nezvládli.“ A vlastne táto diskusia môže okamžite skončiť. 

Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Pekne to povedal pán Tešovič. Ja sa 

ospravedlňujem, že sa toľkokrát hlásim, a teda točím dokola. 

Ale ja sa pýtam, lebo pri poslednom zastupiteľstve som mal 

pocit, ako teda keby som tu niekomu chcel ublížiť. Bol som 

pomaly tu obviňovaný z toho, že niekoho tu lynčujem. A na 

konci dňa vidíme, že predsa len som mal pravdu. A tak, ako 

povedal aj pán Tešovič, nielenže bola diskusia v zoologickej 

záhrade už v decembri, že teda o tom pani kolegyňa vedela, 

že teda nemá občianstvo slovenské, nemá ani pracovné 

povolenie – ale dokonca – nebudem prezradzovať zatiaľ kto – 

ale bol mi zaslaný aj mejl, kde to riešila s mesto. A pre 

mňa zarážajúce až… mesto tiež o tom potom teda vedelo už 

v decembri a stále štyri alebo päť mesiacov sme ju na tej 

pozícii nechali, aj keď sme vedeli, že nemá príslušné všetky 

povolenia, ktoré zákon vyžaduje. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Ja chcem pripomenúť tiež vlastne zistenie 

kontrolóra z jesene minulého roku, kde vlastne vykonal 

kontrolu v zoologickej záhrade a kde na strane 16 sa uvádza: 

„Kontrolná skupina na základe preverenia skutočností 

uvádzaných v podnete konštatuje, že sa nestotožňuje 

s konštatovaním podávateľa podnetu v neoprávnenosti 

vykonaných aktov, ktoré predchádzali menovaniu Ing. arch. 

Júlie Hanuliakovej do funkcie riaditeľky ZOO.“ Čiže – toto 

len podčiarkuje to, že naozaj v tom čase ten proces prebehol 

v poriadku. Každý k pani riaditeľke pristupoval ako 

k štátnej občianke Slovenskej republiky a že tie doklady, 

ktoré boli predložené, boli OK. Takže sa treba pozrieť aj 

dozadu – na predchádzajúce kontroly. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som to len zhrnula. Tak ako aj na tom 

zastupiteľstve naposledy – to, čo sme navrhovali, bolo riadne 

danie do procesu, ktorý bude v súlade aj s internými 

predpismi, aj s predpismi, ktoré toto zastupiteľstvo 

prijalo. Chceli sme predísť rizikám toho, že teraz môžeme sa 

my, poslanci, baviť o tom, že aký alebo v akej optike to 

videl kontrolór hlavného mesta – nakoniec aj kontrolór 
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hlavného mesta je osoba, ktorá je zodpovedná hájiť a strážiť 

legislatívne procesy na meste – ale na toto sú tak isto 

orgány, ako je Inšpektorát práce. A pri takomto zlyhaní 

súkromného sektoru má vážny problém zamestnávateľ, ktorý 

takýmto spôsobom zamestnáva a menuje a akceptuje takúto 

situáciu. Keď sme si úplne istí, že je to v poriadku, ja som 

nič iné nežiadala na poslednom zastupiteľstve - aby bola 

proste tak, ako sa sama vzdala, neuviedla tam žiadne dôvody 

– ona sa proste vzdala. My sme akceptovali, že sa vzdala. 

To, že sa v diskusii niečo povedalo, to nie je záväzok, to 

nie je uznesenie. My sme sa proste opreli a naozaj toto 

zastupiteľstvo odobrilo proces, ktorý sa môže ukázať v čase 

ako problémový. A keď si to zastupiteľstvo berie tú 

zodpovednosť, tak OK. Ja si myslím, že je ešte stále čas dať 

to do poriadku a bude to oveľa lepšie z tej cesty sa vrátiť 

ako pokračovať a nakoniec – ja to hovorím zo skúsenosti 

štatutára, ktorý prebral takéto spory – a nakoniec to 

skončilo, že zamestnanec, ktorého bývalý štatutár rozviazal 

nejakou zmluvou bez toho, aby mal legislatívne a správne 

rozviazaný ten proces – tak to dal na súd. A nakoniec je 

zamestnanec hlavného mesta – a dnes vysúdil takú čiastku, 

ktorú sme ani primátor, ani ja, ani všetci poslanci dokopy 

za štyri roky nášho pôsobenia a výkonu nezarobili. Takže to 

sú tie veci, ktoré sa potom platia z verejných zdrojov. A to 

nie je, že to nie sú naše alebo ani poslanecké… Sú to peniaze 

Bratislavčanov a Bratislavčaniek. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Aufrichtová, máte 

absolútnu pravdu. Narábame s verejnými financiami – je to 

verejná inštitúcia, toto nie je súkromná firma. Ja by som 

poprosil, aby teda sme viedli nejakú konštruktívnu diskusiu 

a nebavili sa o tom, ako pán Polakovič hovorí, že kedy na 

jeseň bola vykonaná kontrola. Lebo potom sa bavme o tom, že 

táto kontrola, ktorá bola vykonávaná na základe uznesenia 

zastupiteľstva pri predchádzajúcom zastupiteľstve, tak boli 

medializované informácie, že pánovi kontrolórovi bránili 

a nechceli mu dať všetky podklady k tomu. Lebo teda aj … ako 

ochrana osobných údajov. Takže na základe až včerajšieho 

príkazu pána primátora, za čo mu ďakujem, boli sprístupnené 

aj osobné údaje pani Hanuliakovej. Na základe čoho teda 

vysvitlo teda, že bola načierno zamestnaná. Takže 

predpokladám, že na jeseň, keď teda neboli sprístupnené 

všetky údaje kvôli teda ochrane osobných údajov alebo teda 

ako to nazvať… tak vtedy o tom pán kontrolór nemohol vedieť. 

Takže dozvedel sa to až teraz. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tomu takú… Zákony 

na tomto Slovensku sú všelijaké a ja jeden som z tých, ktorí 

sa verejne hlási k tomu, že bez mihnutia oka idem na hranu 

toho zákona, lebo dodržiavať ho je niekedy absurdné 

a nemožné. To, čo mňa v tejto veci zaujíma, je: To, že niekto 
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prišiel o občianstvo a akože… to by som všetko, všetko je 

pre mňa OK. Pre mňa sú zarážajúce alebo teda otázke – nie 

zarážajúce – akože zásadné dve otázky. 

Prvá otázka: Akými dokladmi – to znamená, že mohlo sa 

vedieť pri nástupe, že nie je slovenská občianka, má mať 

prístup? To je pre mňa prvá otázka. A druhá otázka: Kedy sa 

magistrát – hlavne magistrát alebo teda niekto iný 

kompetentný v ZOO – toto dozvedel. Lebo: Ak to bolo tak, že 

stalo sa, pri nástupne sa to nemalo ako vedieť, lebo to 

nemohla vedieť, beriem. V momente, keď sa to dozvedela, 

v nejakom krátkom čase dvoch – troch – päť dní sa toto 

vyriešilo. Nemám s tým najmenší problém. Ak je však pravda 

to, čo hovorí pán Krajčír, že proste toto sa mohlo vedieť 

pri nástupe – to je prvý problém… Ale ak sa to vedelo skôr, 

ak teda má taký mejl, ktorý to dokazuje, že magistrát o tom 

vedel už v decembri, tak to mám ako zásadný problém, keď 

štyri mesiace sa o niečom vedelo. 

Takže toto je… Ešte raz: To, že bol niekto zamestnaný 

a nemal papiere, je to problém. Ale považujem to za 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) percento. V mojom prípade 

to je – napriek tomu, že to vyzerá blbo, napriek tomu, že je 

to oficiálne čierna práca – všetko toto mi je úplne 

ukradnuté, lebo to je vec, ktorá sa môže stať kľudne mne, 

hocikomu a považujem to za normálne. Pre mňa je zásadné: Či 

bolo možné tomu predísť a či teda niekto – s prepáčením – 

neodflákol svoju prácu, aj to by som ešte vedel prižmúriť 

pri tom oko. Otázka znie: Kedy sa na to prišlo. Lebo ak 

naozaj pán Krajčír dokáže to, že ste to v decembri vedeli, 

tak tam – bez urážky – ja budem potom riešiť, prečo magistrát 

potom štyri mesiace nekonal alebo toto. Čiže to je pre mňa 
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jediná zásadná otázka. S tým by som mal veľký problém. Čiže 

ani nie tak s tou vecou, čo sa stala, ale ako sa k nej – akú 

dobu pristupovalo. To je jediné, čo ja napríklad k tomu mám. 

Čiže pre mňa všetko ostatné je bez problémov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja stále skúšam navrhovať, že by sme 

urobili to, že na konci dáme tie odpovede. Ale že skúste už 

pustiť našich, lebo… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ja len jednu vec. Lebo teda však som teda faktickou 

a sme poslanci a predpokladám, že máme mať prví slovo, 

nevstupovať nám a neskákať nám do reči. Súhlasím s pánom 

Hrčkom, to je všetko. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Môžeme ísť na to. Buď pán kontrolór 

alebo Ctibor Košťál majú prví slovo… 

Pán kontrolór, nech sa páči. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Dobre. Ďakujem za slovo. Bolo tu – padlo veľa otázok. 

Takže poďme postupne. 
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Treba si uvedomiť, že tu riešime pani, ktorá bola alebo 

mala uzatvorené tri pracovné pomery. Posledný pracovný pomer 

ako riaditeľka zoologickej záhrady, ktorý bol na základe 

poslednej voľby minulý mesiac uzatvorený, keďže mala 

slovenské občianstvo – je s ňou právoplatne uzatvorený 

pracovný pomer: riaditeľka ZOO. Tam nie je žiadny problém. 

Druhý pracovný pomer bol na magistráte – od 1. 9. 2021 do 

28. 2. 2022. Tam, ako uvádzame v kontrole číslo 5 z roku 

2022, mala povolenie na prechodný pobyt. To znamená, bol 

dodržaný zákon. Magistrát nepochybil. 

Čo sa týka prvého pôsobenia ako riaditeľky ZOO, to je 

tá asi téma, ktorá v podstate vás asi zaujíma – tak keď si 

aj pozriete tú poslednú našu správu, my sme jasne vypísali 

doklady, ktoré sa nachádzali v osobnom spise. Bol tam 

životopis, doklady a podobne. A bola tam aj kópia 

občianskeho preukazu v tomto spise a hlavne chcem zdôrazniť 

jednu vec, že pri uzatváraní pracovného pomeru ako riaditeľky 

zoologickej záhrady k 1. 11. 2020 – tam bola uzatvorená 

pracovná zmluva. Vždy platí, že s riaditeľmi príspevkových 

a rozpočtových organizácií. Za zriaďovateľa podpisuje zmluvu 

zriaďovateľ, to znamená štatutár. Čiže v tomto prípade 

v podstate bol podpisovaný – primátor podpisoval pracovnú 

zmluvu s riaditeľkou ZOO. To je prvá vec. 

Druhá vec: Otázka, aké údaje boli na pracovnej zmluve 

– no, my tu pracovnú zmluvu nemáme k dispozícii, lebo my sme 

si naschvál nespravili kópie z týchto osobných dokladov. Ale 

viem, že tam bola uvedená slovenská adresa. Takže žiadna 

americká adresa tam nebola uvedená. 
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Čo sa týka otázok, ktoré tu padli – že 

vymenovanie/nevymenovanie riaditeľky zoologickej – a to sme 

riešili v našej jesennej kontrole. My sme jasne 

skonštatovali, že čo sa týka výberového konania 

a vymenovania riaditeľky zoologickej záhrady k 1. 11. 2020 

– nenašli sme tam žiadne pochybenie. Celá tá kontrola sa 

točila hlavne o tom, či bola vymenovaná pani Júlia 

Hanuliaková alebo Júlia (poznámka: nie celkom zrozumiteľné 

meno) – tam sa všetko točilo len okolo mena. Nie – a my sme 

ani vôbec vtedy neriešili nejaké občianstvo, lebo v podstate 

vtedy tá téma – aspoň pre nás – nebola známa. Však odvolávala 

sa pani riaditeľka až v roku 2021 niekedy, čiže my sme to 

vôbec v tejto kontrole neriešili. A čo sa týka ďalších údajov 

– tak samozrejme, v osobnom spise je aj osobný dotazník, sú 

tam vypísané osobné údaje. Taktiež sú to osobné údaje, ak by 

ste potrebovali – je nutné potom iba nahliadnuť do spisu – 

ja sa k tomu nemôžem vyjadriť, aké sú tam osobné údaje, lebo 

by som porušil zákon. Ale v každom prípade na základe 

dnešných informácií vieme, že v roku 2020 pani nemala štátne 

občianstvo Slovenskej republiky, to znamená, pri 

zamestnávaní asi bolo nutné postupovať podľa zákona 5 

z roku 2004, paragraf 21, odsek 1, písmeno a až f. To 

znamená, mali byť vyžadované asi niektoré dokumenty, ktoré 

ten zákon pripúšťa. My sme tieto dokumenty v tejto zložke 

nenašli. Ak sú ešte nejaké ďalšie otázky, ja zodpoviem, ak 

som na niečo zabudol. Nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím Ctibora Košťála. 
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. Aj teda pán kontrolór veľa vecí zhrnul 

a povedal a vysvetlil, tak neviem, či ich musím teraz 

opakovať. Ale za magistrát – jednak padlo teda viacero 

otázok. Ja skúsim doplniť tie, ktoré teda neboli zodpovedané. 

Prvá otázka nejakých eurofondov ohrozených… No, nie sú 

ohrozené eurofondy. Pani Hanuliaková bola zamestnankyňa 

zoologickej záhrady – nie magistrátu. To, ako pán kontrolór 

vysvetlil, že áno, štatutár mesta podpisuje menovací dekrét 

a pracovnú zmluvu, lebo logicky nikto iný by ju nemohol 

podpísať… Ale ona má zmluvu so zoologickou záhradou. V tejto 

súvislosti chcem upresniť to, čo hovoril pán poslanec Krajčír 

– že bolo nejakým spôsobom zo strany magistrátu bránené 

kontrolórovi vykonávať kontrolu – to nie je pravda. Jednak 

nikomu nebolo bránené, všetky informácie kontrolór dostal – 

aj kvôli tomu bola uskutočnená alebo umožnená tá kontrola 

v týchto ostatných dňoch, tento týždeň priamo v zoologickej 

záhrade. To sa netýkalo tej jesennej kontroly, ale sa to 

týkalo tejto kontroly. Pán kontrolór sa dožadoval dokladov, 

ktoré fyzicky sú v zoologickej záhrade, lebo pracovná zmluva 

pani riaditeľky je so zoologickou záhradou. Takže nie je 

pravda, že magistrát by nejakým spôsobom bránil. My sme len 

nemohli vydať niečo, čo fyzicky nemáme. Ani nie sme 

zamestnávateľ. Zamestnávateľom je zoologická záhrada. Ten 

vzťah ide teda so zoologickou záhradou. To na vysvetlenie. 

Takže žiadne bránenie sa neudialo. Naopak, príkaz primátora 

jasne ukázal, že nič netajíme a pán kontrolór veľmi promptne 

išiel kontrolovať do zoologickej záhrady. Na to teda 

potreboval ten príkaz, lebo v rámci uznesenia, ktoré ste vy 
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prijali na minulom zastupiteľstve, to nebolo možné. Tak tam 

sme doriešili tú technikáliu toho. Ale išli sme naozaj že do 

úplnej otvorenosti. 

Ďalšia vec, ktorá tu bola zmienená, ktorú spomenul pán 

poslanec Tešovič – že sme nezvládli nejaký proces – to zase 

pán kontrolór potvrdil, že tá kontrola, ktorá smerovala 

k tomu výberovému procesu pani Hanuliakovej, potvrdila, že 

nedošlo k žiadnemu zlyhaniu. Ja to skúsim znova vysvetliť, 

lebo sme to vysvetľovali už na tom minulom zastupiteľstve – 

že pani riaditeľka sa preukázala platným slovenským 

občianskym preukazom. Takže my sme mali za to – aj vravím, 

bolo to potvrdené dokumentom platným – že je občiankou 

Slovenskej republiky. Zároveň sme urobili to, že sme 

skontrolovali v centrálnej evidencii obyvateľstva, či sa 

v nej nachádza. Keďže sa v ňom nachádzala, tak logický záver 

magistrátu bol, že je občiankou Slovenskej republiky. A to 

teraz odhliadnuc od toho, aký je ten zákon – aj od toho, že 

štát má bordel vo svojich evidenciách, keďže tam nemala byť, 

keď už nebola občiankou. Toto je ďalší rozmer toho celého, 

ktorý nemôžeme ignorovať pri popisovaní a hodnotení tej 

situácie, lebo je úplne že zásadný. Takže išla do výberového 

procesu – a bola ním – prešla ním a bola vybratá, vami 

schválená a následne bola podpísaná tá zmluva. 

Zároveň tam bolo spomenuté od pána Tešoviča, že pani 

riaditeľka mala vedieť o tom, že nemá občianstvo. No, 

nemusela to vedieť, lebo získanie iného štátneho občianstva 

nemusí automaticky znamenať - ani podľa toho zákona – 

nemuselo automaticky znamenať, že prichádza o slovenské 

občianstvo. Ona – podľa mojich informácií – získala štátne 

občianstvo spojených štátov cez výdaj – to znamená vtedy je 
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možné duálne občianstvo, teda dvojité občianstvo aj podľa 

našich zákonov. Takže tvrdiť, že mala to vedieť, no, nemusela 

to vedieť. Jednak, aj keby ten zákon nepoznala, ani nemusela 

byť v situácii, že prišla o to občianstvo v tej situácii. 

Prišla oň asi až neskôr. Takže to je ďalší fakt, ktorý je 

úplne zásadný preto, ako to posudzujeme. 

Takže už nechcem sa točiť ďalej, ale ešte chcem povedať, 

že zoologická záhrada odvádzala za pani – za svoju 

zamestnankyňu – za pani riaditeľku – odvody do sociálnej 

poisťovne, do zdravotnej. Ani to nikomu neprišlo ako keby že 

divné. Nikto nereklamoval, že odvádzate za niekoho, kto nie 

je občanom. To všetko sa akože môže dať nejako vysvetliť, 

ale opäť, že nebol jeden dôvod si myslieť, že nie je niečo 

v poriadku. 

A zároveň, keď sa bavíme o tom, že máme prijať nejaké 

opatrenia, tak jedine, čo môžeme urobiť, že každý zo 

zamestnancov magistrátu a mesta oddnes bude musieť 

predkladať pri zamestnávaní sa, pri vypĺňaní dotazníku a pri 

predkladaní občianskeho preukazu – budeme od neho žiadať 

potvrdenie o občianstve z cudzineckej polície. Teda, že je 

občan Slovenska a nie je náhodou občanom niekoho iného. Čo 

ale asi uznáte, že je úplne že absurdné a nerealizovateľné, 

lebo je to administratívne náročné. 

Takže za mňa takéto zhrnutie. Ak sú nejaké ďalšie 

otázky, samozrejme, som k dispozícii. Ale za nás: Keby – to 

je aj odpoveď pre Rasťa Tešoviča – keby došlo k zlyhaniu, 

tak nemáme problém si to priznať. Sme ľudia, robíme chyby. 

Ale reálne v celom procese nenastala chyba. Chyba je 

jednoducho v tom, alebo respektíve aj v zlom zákone, ktorý 
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ale hlavne ani nebol dobre vymáhaný zo strany Slovenskej 

republiky. A našťastie dnes už ten zákon nie je v tejto 

podobe platný. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír s faktickou. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Jedna otázka na Vás, pán Košťál: 

Magistrát má prístup do centrálnej evidencie obyvateľstva? 

To je jedna otázka. A druhá otázka – nebavme sa o zlom 

zákone. Bavme sa o tom, že zákon tu je. 

Chcem sa spýtať: pani Hanuliaková – minimálne za svoje 

pôsobenie teda – počas toho, kedy dnes sa vieme zhodnúť, aj 

výsledkom kontroly je ten, že nemala pracovné povolenie, 

nemala ani občianstvo, takže de facto tu môžeme klasifikovať 

prácu načierno… Čo bude, ak teda prehrá mesto súdny spor 

s tým DinoParkom, kto bude za to zodpovedný. A ďalšia moja 

veľmi dôležitá otázka je: Prečo po týchto pochybnostiach, na 

ktoré sa prišlo, cez to všetko magistrát tak vehementne 

minulé zastupiteľstvo tlačil bez nového výberového konania 

pani Hanuliakovú okamžite do tejto funkcie. Toto sú – viete 

– veľmi zarážajúce veci aj pre mňa, aj pre verejnosť. Pri 

takomto obrovskom zlyhaní a porušení, na ktoré sa potom 

následne prišlo, dobre – môžeme sa baviť – vedel niekto 

o tom, nevedel niekto – prečo sme ju tak pretláčali. Na druhú 

stranu ešte – neignorujte ten mejl, ktorý som teda povedal, 

že o tom vedela. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ctibor Košťál, chceš reagovať? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No ja som chcel povedať, že jednak vedenie mesta nemalo 

žiadnu informáciu o tom, čo hovoríte, pán poslanec. 

A zároveň dozvedeli sme sa to vtedy, keď nám to oznámila 

a následne urobila kroky, ktoré urobila – to sme dodržali. 

Ešte tam bola nejaká jedna poznámka, ktorú som si 

nezaznamenal, prepáčte. 

Ale k tým zákonom – ja sa k tomu nechcem vyjadrovať – 

dobrý zákon/zlý zákon – to s vami súhlasím. Iba hovorím, že 

je nevykonateľný v praxi. A toto je príklad – ten prípad je 

príkladom toho, že ten zákon bol ako keby nevymáhateľný, 

respektíve nebol schopný zachytiť základnú vec, keď niekto 

stratil občianstvo. Tak ten človek sa to nedozvedel 

a nevedeli to ani štátne orgány. Zároveň áno, že my máme 

prístup k tomu registru. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  
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Ďakujem. Ja len rýchle dve otázky. Čiže dozvedel sa to 

magistrát len pár dní predtým, než to reálne bolo – to mi 

bohate stačí. 

A ešte pána kontrolóra sa chcem spýtať – v tej kontrole 

písal teda, že videl kópiu občianskeho preukazu. Čiže niekde 

v spise je kópia občianskeho preukazu, ktorá bola doložená, 

hej? Tak som to pochopil aspoň, čo som si poznačil. OK, dá 

sa len úplne zo zvedavosti tú kópiu vidieť? Akože dá sa 

niekde… Vy ju máte v spise alebo je originál iba v spise na 

ZOO? Lebo ak bol normálne doložený občiansky preukaz, ktorého 

je kópia, tak pre mňa – v tomto prípade súhlasím 

s magistrátom, že veci, ktoré tam sú, akože – či niekto 

reálne vedel/nevedel, sa niekedy ťažko dokazuje. Ale podľa 

dokladov nemal kto ako vedieť. A tiež si myslím, že je 

nezmysel, aby teraz každý dokazoval, kto príde s občianskym 

preukazom, že je občan, aby ho niekto preveroval. To je – si 

neviem predstaviť – to je aj prípad Petržalky, kde je 

750 – 800 zamestnancov vrátane učiteliek na materských 

školách, nepedagogických zamestnancov a tak ďalej. Že to je 

reálne fakt obrovská zbytočná záťaž. Či len – či sa dá k tej 

kópii – či vy ju máte niekde súčasne v spise, pán kontrolór, 

alebo je niekde inde. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Najpodstatnejší je fakt, ktorý tu do toho vstupuje, je, 

že ani poslanci, ani magistrát nie sme sudcovia. My nemôžeme 

nejakým spôsobom odobrovať proces, ktorý máme informáciu, že 

v ňom boli nejaké veci, ktoré nie sú úplne jednoznačné. To 

by ma zaujímalo, že kedy sa to pani riaditeľka dozvedela. 

Pretože keďže vy tvrdíte, že nebola zamestnankyňou 

magistrátu, tak bola vlastne zamestnankyňou samej seba ako 

štatutárky. A štatutár mestského podniku má poznať zákony. 

Keď ten zákon bol nejako postavený, v nejakom čase sa to 

dozvedela. Ona by teda mala dať vedieť, že kedy sa to 

dozvedela ona – písomne preukázať, že ako došla k tej 

skutočnosti, že to občianstvo nemá, keď už o tom boli možno 

niekedy v predstihu mediálne veci. Tak asi, keď sa niekto 

rozpráva o tom, že či mám občianstvo, tak si to zistím 

a pozriem. A nie, že tu potom tri mesiace ešte nad tým 

meditujem. Takže tieto veci iba vstupujú do toho, že toto 

zastupiteľstvo odobrovalo priamo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Pán Košťál, ja vám pripomeniem tú poslednú moju otázku. 

Je tam spor s tým DinoParkom. Neviem presne, ako sa volá tá 

firma. Kto bude zodpovedný a ako bude magistrát v tomto 

konať? Keď teda spätne – podľa mňa – aj na súde bude trošku 

problém, že teda pani nepracovala v zmysle všetkých 

pracovných povolení, to som zvedavý, to teda ani vy – podľa 

mňa – nemôžete predpokladať, ako súd rozhodne, si môžete len 
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myslieť. Ale teda nezhoršujme, prosím vás, túto tému. Naozaj 

dôležité je, pani nesplnila všetky predpoklady na 

transparentné výberové konanie. A my sme ju cez to všetko 

vymenovali a nespravili sme to transparentné výberové 

konanie – to je pre mňa zarážajúci fakt. Veď ona prišla, na 

konci dňa sa zistilo – dobre… Prečo… Ale tak sme mali spraviť 

nové výberové konanie, kde už teda by nastúpila so všetkými 

povoleniami. A nie nasilu ju tam pretlačiť a dať ju späť na 

to pracovné miesto. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Reakcia, Ctibor? Alebo ideme návrhová komisia? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja chcem iba reakciu na to, čo sa pýtali kvôli tým 

aktivitám a právnym úkonom. To sa, samozrejme, riešilo hneď 

po oznámení pani riaditeľky o odstúpení a o strate 

občianstva. Tam tieto všetky činnosti boli právne zhojené. 

Mali sme tam právnikov, mali sme súčinnosť pána Hulíka, ktorý 

bol poverený vedením zoologickej záhrady, a všetky tieto 

právne aktivity pani riaditeľky boli právne zhojené. Je to 

normálne vec, ktorá sa deje v takýchto situáciách. Na to 

zákon myslím, že také niečo sa môže stať. Takže, samozrejme, 

nie som sudca, ako ste povedali aj vy. Takže len chcem 

povedať, že v tejto súvislosti s tým DinoParkom – reálne my 

sme urobili tie právne kroky, ktoré bolo treba urobiť – a keď 

nejaký súd rozhodne, že to nebolo dostatočne, respektíve že 

nejaká škoda mala byť, tak bude sa to potom riešiť 
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samozrejme. A dnes nemôžem povedať, že tak súd rozhodne. My 

sme urobili všetko, čo nám bolo zo strany právnikov 

odporučené. Takže tie veci by mali byť zahojené. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Doplňujúca otázka na vás, ktorú som tiež spomenul – 

vlastne nebola zodpovedaná: Vy tvrdíte teda, že mesto nie je 

ohrozené, týmto čerpanie aj eurofondov. A zoologická 

záhrada? Je ohrozená pri čerpaní eurofondov? Ak sa teda toto 

preukázalo. Ak to preukáže aj inšpekcia práce. A ešte jedna 

moja otázka je naozaj k tomu: Prečo sa nerobilo nové 

transparentné výberové konanie. Na tom by som Vás poprosil 

naozaj zodpovedať ako riaditeľ magistrátu. Keď sme zistili, 

že bolo tam to porušenie. Dnes to je fakt. Dnes sa môžeme 

pozerať, či sa nám to páči alebo nie. Ale to porušenie tam 

bolo. Prečo sa nerobilo nanovo to transparentné výberové 

konanie, lebo hej… Lebo ja sa potom obávam tejto 

transparencie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nevrátime sa trošku do tej… bod hlavného kontrolóra 

a mám pocit, že tu už naozaj sa zasa vraciame k veciam, ktoré 

už boli prediskutované stále dokola. Tak ja by chcel možno 

sa posunúť, lebo… 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Pán primátor, prepáčte, neboli úplne prediskutované. 

Lebo však tam vtedy na poslednom zastupiteľstve sme nemali 

túto informáciu alebo nemali sme teda potvrdené, že naozaj 

tam bolo porušenie. A ja sa naozaj seriózne pýtam, prečo to 

transparentné výberové konanie – na to mi nikto nedal 

odpoveď. Pre mňa… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja vám dám odpoveď, aj keď môžeme sa stále tváriť, že 

vám ido o to „len“, aby náhodou sme nezamestnali niekoho 

načierno. Aj keď to vlastne… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Myslíte, že o čo iné mi ide? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Asi to tu nikto neverí. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Prepáčte, myslíte, že o čo mi ide? Však my tu máme 

strážiť naozaj rozpočet a nevnášajte sem nejaký prosím 

dojem. Však normálne vystupujem. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Na minulom zastupiteľstve my sme dali – a ja som si to 

odkumunikoval – poslancom na výber: buď pripravíme okamžite 

nové transparentné výberové konanie, alebo pani riaditeľku 

vrátia poslanci späť do funkcie. Poslanci ju vrátili 

hlasovaním späť do funkcie. To je celé. My by sme boli úplne 

v poriadku, aj keby tam bolo nové transparentné výberové 

konanie, ktoré sme mali nachystané. 

Ale skúsme naozaj… nikomu nechcem brať slovo… máme pred 

sebou strašne veľa bodov a rád by som šiel ďalej. Ale poďme 

teda ďalej. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Na tom poslednom zastupiteľstve sme nežiadali nič iné, 

iba transparentné výberové konanie, ktoré je uznesením 

prijaté týmto zastupiteľstvom. To, že by veci mali byť 

nejako, ja tomu rozumiem, že pán Košťál to tak cíti, dokonca 

úplne tomu rozumiem, prečo sa to robí a preto vyprosujem, 

aby bolo povedané, že môžeme sa tváriť, ak si to niekto takto 

myslí a nikto tomu neverí. Nie je to tak, pán primátor. Je 

to preto, že presne poznáme, akým spôsobom sa rozhoduje 

niekedy vo veciach. A rozhodujú sudcovia a nie poslanci ani 

vedenie mesta, ani úradníci. Takže nič tam nechcelo byť 

navyše oproti tomu, čo sme sa zaviazali uznesením. To, že 

poslanci sa rozhodnú hlasovať, nesú si zodpovednosť každý 

ten poslanec. Ja budem rada, keď to bude v poriadku. Naozaj 

budem rada. Ale mi prišlo, že dnes sme mohli mať normálne 

riadne navolenú riaditeľku. Za ten mesiac v podstate to 

výberové konanie by už – alebo teda odkedy bolo to posledné 

zastupiteľstvo – bolo riadnym spôsobom. Neviem, čo je na tom 

úsmevné, pán Košťál. Lebo podľa mňa je to vážna vec. Verme 
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tomu, že to bude v poriadku, keď to bude v poriadku. Ale 

také veci, že môžeme veriť tomu alebo nemôžeme veriť tomu… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja neviem, však máme nejaké výsledky. Máme tu nejakého 

kontrolóra. Dávame na stôl fakty. My ich môžeme donekonečna 

dávať dnes na stôl tie fakty. Nemyslím si, že to nejak zmení 

váš názor a to, čo máte v hlavách. Ale môžeme hrať túto hru 

ďalej a budeme tie fakty dávať ďalej na stôl. Ale mám pocit, 

že akýkoľvek fakt my dáme na stôl, akúkoľvek vec kontrolór 

skontroluje, s akýmkoľvek výsledkom, je to úplne jedno. 

Stále dávate tie isté veci dokola. Tak nechcem sa nikto 

dotknúť, ale sa skúsme naozaj posunúť ďalej. 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Pardon. Prepáčte, ja rozumiem, môžete mať dnes zlý deň 

alebo nejakú zlú náladu. Ale my sa držíme faktov. Však pán 

kontrolór dal jasne správu z kontroly, že pani teda nemala 

všetky príslušné povolenia, ktoré zákon vyžaduje. My sa 

pýtame, čo na to mesto. A prepáčte, vo všetkej úcte aj 

k pánovi Košťálovi aj ku Vám, je tu dnes odpoveď, že no, zlý 

zákon, no… a no… a všetko je v poriadku. Ukončíme tento bod, 

pani Hanuliaková bude ďalej pokračovať, nikto nevyvodí 

žiadnu zodpovednosť, budeme sa tváriť, že všetko je 

v poriadku. 
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Ja som nedostal odpoveď na tri moje základné otázky: 

Tou je čerpanie eurofondov – či je ohrozené v zoologickej 

záhrade alebo nie. Čo ak sa preukáže, že teda pani 

Hanuliaková to vedela skôr – teda či je ten mejl, ktorým sa 

disponuje, čo potom – kto vyvodí a akú zodpovednosť, či sa 

zase potom budeme tváriť, že haló… tuto však nič sa nedeje… 

A čo bude s tou zmluvou s DinoParkom, lebo názor je ten, že 

pani – keď tam nemala pracovné povolenie, tam nemala čo 

robiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Poprosím pána primátora, aby nemyslel za poslancov. To, 

čo máme my v hlavách, máme držanie zákona – taký sľub sme 

skladali. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Oficiálne vyhlasujem, že nemyslím za poslancov. Pán 

Miškanin, máte slovo. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Potom netvrďte, že čo máme v hlavách, lebo to potom 

neviem, akým spôsobom k tomu ste došli – k tej informácii, 

čo… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Miškanin, máte slovo. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Ďakujem za slovo. Bola tu právna otázka pána starostu 

Hrčku na – či v spise bol predložený občiansky preukaz. Áno, 

bola tam predložená fotokópia dokladu totožnosti. Je to 

uvedené v tabuľke číslo 1 pod číslom 16. Útvar mestského 

kontrolóra nedisponuje touto kópiou. Táto kópia je v osobnom 

spise pani riaditeľky – je tam, videli to včera ďalší dvaja 

moji kolegovia, čiže nie je možné, aby sa buď stratilo alebo 

nedajbože nejak niečo s tým manipulovalo. V spise sme akurát 

nenašli nejaké oznámenie pani riaditeľky, ktorým oznamovala 

mestu, že zistila, že stratila občianstvo alebo podobné veci. 

Čiže my sa nevieme vyjadriť k dátumu, že kedy oznamovala 

mestu, že stratila to občianstvo. To možno asi možno pán 

riaditeľ Košťál bude vedieť povedať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán riaditeľ. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. Na zopár otázok by som teraz odpovedal, ktoré 

tu boli ešte položené a neboli zodpovedané. 
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Jednak chcem povedať, že paragraf 9 a písmeno b zákona 

o štátnom občianstve hovorí úplne jasne, že štátne 

občianstvo sa preukazuje platným občianskym preukazom. 

Počuli sme teraz pána kontrolóra – preukaz bol predložený, 

tým pádom pýtanie sa, aká zodpovednosť bude vyvodená… no 

voči komu a za čo? Keď sa dodržalo to, čo bolo v zákone – 

to, čo je v zákone napísané. Bolo predložené – štátne 

občianstvo bolo potvrdené. Bodka. Tam už nie je akože čo by 

sa ďalej mohlo robiť. Týchto úkonov robíme mesačne že 

desiatky, ak nie stovky na rôznych úrovniach mesta – v našich 

podnikoch, organizáciách a na magistráte, keď zamestnávame 

ľudí a podobne. Takže v tomto prípade občianstvo bolo 

potvrdené. Takže nerozumiem otázke, akú zodpovednosť vyvodiť 

– naozaj, povedzte mi možno, našepkajte mi, že čo treba 

urobiť, lebo mám pocit, že boli dodržané všetky kroky z našej 

strany, čo ani pán kontrolór nespochybnil. On tvrdil, že 

v celom tom procese všetko bolo v poriadku. 

Či príde zoologická záhrada o eurofondy – to ja neviem 

posúdiť. Ja nie som ani odborník na eurofondy, iba viem, že 

to, čo bolo medializované – že mesto, magistrát má prísť 

o nejaké eurofondy kvôli zoologickej záhrade – nie je 

technicky ani možné, lebo pani Hanuliaková nie je 

zamestnankyňa mesta, ale zoologickej záhrady. 

A k tomu DinoParku sme sa už vyjadrili. My tie všetky 

aktivity považujeme za právne zhojené. Mali sme na to aj 

právnikov. Bola tam súčinnosť aj zastupujúceho riaditeľa 

Hulíka, takže v tomto prípade… Samozrejme, ak sú nejaké 

názory, ktoré ste povedali, pán poslanec, možno povedzte, 

aké sú tie názory – a samozrejme o tom potom rozhodne súd 
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a nie my ako magistrát ani vy ako poslanci, ale to už je 

samozrejme na iné konanie. 

Toľko asi. Myslím, že to sú všetky veci, ktoré ste sa 

pýtali. Takže za mňa toľko. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Pán Košťál, ak niekto stratí občianstvo, tak 

predpokladáme, že síce má vyznačené na občianskom preukaze 

jeho platnosť – ale je to neplatný doklad. To si teda skúste 

ešte dozistiť. Ak by som vás vedel poprosiť nejakú informáciu 

– potom mi prezistite, predsa len ste riaditeľ magistrátu. 

Vedeli ste mi promptne odpovedať na to, že magistrát nemá 

ohrozené čerpanie eurofondov – tak chcel by som vedieť, či 

zoologická má ohrozené čerpanie eurofondov. A chcel by som 

vás poprosiť presný dátum – vy ho viete – tak ja by som vás 

porosil presný dátum – kedy sa magistrát dozvedel informáciu 

od pani Hanuliakovej, že stratila občianstvo. 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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Ja sa len chcem spýtať akože technicky, že akým spôsobom 

je možné zhojiť dodatočne nejaký pochybný právny úkon týmto 

spôsobom, lebo ja mám za to, že keď raz pán Hulík bol 

vymenovaný pani riaditeľkou a ona vtedy – v zásade jej status 

bol pochybný – tak akože z nepráva asi ťažko zvolíme nejaké 

právo. Keby tam bol dajme tomu druhý štatutárny zástupca, 

ktorý by bol tiež … viazaný priamo na zriaďovateľa, tak tam 

by to šlo. Ale keď raz ona niekoho vymenovala a potom on 

zvolil jej úkony, akože to si dosť dobre neviem predstaviť, 

ako je to potom možné urobiť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Z môjho pohľadu takto: Ja len vám poviem – mne 

to pripomína jednu diskusiu ešte z 2012-teho roku, kedy sme 

sa pýtali na nejaký znalecký posudok a na magistráte nám 

bolo hovorené, že znalecký posudok je jediný, ktorý je – 

a zhodou okolností – vtedy kolega Igor Bendík vedel, že 

existuje iný… A magistrát tvrdil, že neexistuje, neexistuje, 

neexistuje; až sme ho potom dodatočne našli. A teraz o čo mi 

ide: Ak je to tak, ako to bolo povedané, ja v tomto prípade 

stojím za magistrátom a akékoľvek veci boli – podľa mňa boli 

dobromyseľní a nie je o čom. Ak sa ale dokáže, že pani 

riaditeľka o tom vedela a ten doklad – lebo ona jediná mohla 

vedieť, že ten občiansky, ktorý predkladá, nie je platný – 

potom nemá morálne právo byť. Ale pokiaľ sa takéto niečo 

nepreukáže, tak ja nemám čo k tomu iné povedať. A jediný 
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ďalší problém môže byť naozaj, že to magistrát vedel výrazne 

skôr, než deklaruje. Pokiaľ tieto dve veci nenastali, z mojej 

strany absolútne nevidím žiadny dôvod na to, aby bola 

vyvodzovaná voči komukoľvek zodpovednosť. Takáto vec sa môže 

stať hocikomu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ešte odpoveď pre pána poslanca Tešoviča: Pán riaditeľ 

Hulík bol poverený dočasným riadením ZOO mestským 

zastupiteľstvom. 

Návrhová komisia, nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Prepáčte, ja som rád, že ste to tak rýchlo ukončili, 

ale ja som mal na pána Košťála kopec otázok a neboli mi 

zodpovedané. Ale nevadí, nechajme to tak. Ďakujem. 

Kľudne sa do toho vráťme, ja mal som pocit, že môžeme 

to ešte raz… Mal som pocit, že… 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon, môžem ja? Ja som pochopil, že tie otázky – že 

chcete na to odpoveď, ale asi neočakávate, že teraz v hlave 

mám dátum oznámenia – to som pochopil, že sa pýtate… 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Očakávam… 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A tak nemám tú informáciu teraz. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Keď taká situácia nastane, je smutné, že teda neviete, 

kedy by vám to ona oznámila. Viete podrobnosť, kopec iných 

vecí, a mrzí ma, že presný dátum neviete. Ja vás poprosím, 

dnes mi ho zašlite mejlom alebo sms-kou. Ďakujem. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jednak, že naozaj také dátumy nenosím v hlave – to je 

prvá vec. A prosím vás, nedávajte mi úlohy tu. Druhá vec: 

Pokiaľ viem, koncom júna bolo doručené oznámenie o vzdaní 

sa, kde nám to oznámila – to bolo aj v kontrole spomenuté. 

Takže, samozrejme, ja keď získam tú informáciu, tak vám ju 

poskytnem. Tak isto všetkým poslancom. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. Takže keďže nebol podaný žiadny 

pozmeňujúci návrh, budeme hlasovať o uznesení tak, ako bolo 

navrhnuté. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly vykonanej 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

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

prítomných: 42. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ešte ja som bol ZA, len mi nešlo sa prihlásiť. 

O uvedenie do záznamu poprosím: Hlasoval som ZA. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím do záznamu – pán Krajčír „ZA“. 
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Ideme ďalej. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1156/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY O ZMENE 

NÁZVU ULICE V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

ČUNOVO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 3: Návrh o zmene názvu ulice v mestskej časti 

Bratislava-Čunovo. Nech sa páči. 
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Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti 

Bratislava-Čunovo bol spracovaný na základe uznesenia 

miestneho zastupiteľstva tejto mestskej časti. Komisia pre 

kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva zo dňa 

24. novembra 21 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia. Tento návrh 

je od 23. februára do dnešného dňa vyvesený na úradnej tabuli 

aj na internetovej stránke hlavného mesta. Počas obdobia na 

uplatnenie pripomienok nebola doručená žiadna pripomienka. 

Gestorská komisia zo dňa 9. 3. berie na vedomie, že 

k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený 

návrh. Mestská rada zo dňa 17. 3. po prerokovaní materiálu 

taktiež odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

schváliť všeobecne záväzné nariadenie s účinnosťou od 

15. apríla 2022. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán starosta Uhler. 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Kolegyne a kolegovia, pôvodne v tomto 

termíne mal byť aj návrh „vezeden“ na určenie ulíc – nových 

názvov ulíc v Jarovciach, ale nejakým nedorozumením 
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s Názvoslovnou komisiou sa stalo, že sa to sem nedostalo. Ja 

by som však chcel využiť tú možnosť a pozmeniť návrh 

„vezedenka“ a uznesenia, ktoré dnes máme predložené tak, aby 

štyri nové ulice v Jarovciach mohli byť schválené. Dôvod je 

najmä ten, že máme pred voľbami a – ako iste viete – 180 dní 

pred voľbami – teda keď už bude známy termín – nie je možné 

určovať názvy ulíc. A bol by som veľmi nerád, aby majitelia 

72 bytov nemali možnosť čerpať svoje hypotéky a nastal tu 

nejaké problém. 

Takže ide o štyri ulice, ktoré majú nekonfliktné názvy, 

pretože sú nazvané podľa nerastov. V susedstve už máme osem 

ulíc podľa nerastov a tu by išlo o ulice s názvami: 

Aragonitová, Perlová, Jaspisová a Ónyxová. Aby sme dali 

formálne tomu za dosť, ja, bohužiaľ, musím prečítať celý 

pozmeňovací návrh, ktorý je trošku dlhší. Takže vás poprosím 

o trpezlivosť a, samozrejme, o predĺženie, ak to nestihnem 

v časovom limite. 

Takže pozmeňovací návrh materiálu Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-

Čunovo. Návrh na znenie nového uznesenia: 

„Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu 

ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo a o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Jarovce 

s účinnosťou od 15. 4. 2022.“ 
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Návrh na zmenu textu v materiáli – v samotnom návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia: 

a) V názve materiálu sa za slová „Bratislava-Čunovo“ dopĺňa 

„a o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti 

Bratislava-Jarovce“. 

b) V § 1 odsek 1 sa za slová „Bratislava-Čunovo“ dopĺňa „a 

určuje názvy novovzniknutých ulíc, ktoré vznikli výstavbou 

pozemných komunikácií v mestskej časti Bratislava-Jarovce.“ 

c) V § 1 sa odsek 2 mení nasledovne: 

„Názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava-Čunovo uznesením číslo 188/2021 zo dňa 

28. 10. 2021, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Jarovce uznesením číslo 180/2021 zo dňa 

06. 12. 2021 a uznesením číslo 194/2022 zo dňa 

16. 03. 2022.“ 

d) Názov § 2 sa mení nasledovne: „Určenie názvov ulíc“. 

e) Pôvodný odsek v § 2 sa označuje ako odsek 1. 

f) V § 2 sa dopĺňajú odseky 2 a 3, ktoré znejú nasledovne: 

„Odsek 2: V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa určujú 

názvy ulíc: 

a) Aragonitová ulica,  

b) Perlová ulica,  
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c) Jaspisová ulica,  

d) Ónyxová ulica. 

Odsek 3: V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa určuje pre 

novovzniknutú ulicu predĺžením názov Urbárska ulica.“ 

g) V § 3 sa pôvodné odseky 1, 2 a 3 menia nasledovne: 

„Odsek 1: Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v 

§ 2, je znázornené v situačných plánoch číslo 1 a číslo 2, 

ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.  

Odsek 2: Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na 

vlastné náklady Bratislava. 

Odsek 3: Bratislava zapíše názvy ulíc určené týmto 

nariadením do evidencie názvov ulíc.“ 

Ďakujem. Samozrejme sú k tomu priložené aj grafické 

prílohy tak, ako ich spracoval magistrát. A tento môj návrh 

je skonzultovaný s organizačným oddelením aj legislatívnym 

oddelením. Ďakujem za podporu. 

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: 
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Ďakujem veľmi pekne. Rovnako predkladá Staré Mesto 

doplňujúce dva názvy verejných priestranstiev, ktoré boli 

tiež komunikované s organizačným oddelením a s legislatívnym 

oddelením hlavného mesta. Jedná sa – tiež poprosím 

o predĺženie príspevku, ak treba – pretože prečítam návrh 

v rovnakom znení ako pán starosta Uhler. 

Návrh na zmenu, doplnenie navrhnutého uznesenia: 

V bode 1 za text „Bratislava-Čunovo“ sa vloží text „časti 

námestia a časti ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto“ 

V bode 3 návrh na zmenu textu v materiáli. 

V bode 2 II návrh všeobecne záväzného nariadenia sa mení 

nasledovne: 

1. v názve sa za slová „Bratislava-Čunovo“ dopĺňa text „o 

zmene názvu časti námestia a časti ulíc mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto“ 

V bode 2 § 1 odstavec 1 sa na konci vety za slová 

„Bratislava-Čunovo“ dopĺňa text „a časti námestia a ulíc 

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ 

V bode 3 § 1 odstavec 2 za slovo „ulice“ sa vkladá text „ 

v mestskej časti Bratislava-Čunovo“ 

V bode 4 § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„Názov časti ulíc a časti námestia v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto boli schválené uzneseniami Miestneho 
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zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto číslo 

33/2022 a 34/2022 zo dňa 29. 03. 2022.“ 

V bode 5 § 2 sa veta označuje ako celok 1, za ktorý sa 

vkladajú nové odseky 2 a 3 so znením: 

2: V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa mení názov 

časti ulice Godrova na „Ulica Borisa Nemcova“. 

Odsek 3: V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa mení 

názov časti Námestia Eugena Suchoňa a časti Palackého ulice 

na „Námestie Márie Terézie“. 

V bode 6 § 3 odsek 1 sa za text „v § 2“ vkladá text „odsek 1“.  

V bode 7 § 3 za odsek 1 sa vkladajú nové odseky 2 a 3 so 

znením: 

2: „Presné vymedzenie ulice, ktorej názov je určený v § 2 

odstavec 2, je znázornený v situačnom pláne číslo 2, ktorý 

tvorí prílohu tohto nariadenia. 

V odstavci 3: Presné vymedzenie námestia, ktorého názov je 

určený v § 2 odstavec 3, je znázornený v situačnom pláne 

číslo 3, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.“ 

V bode 8 § 3 sa pôvodné odseky 2 a 3 označujú ako odseky 

4, 5. Prípadne posunuté v zmysle toho pozmeňujúceho návrhu 

pána poslanca Uhlera. Teda to číslovanie bude zodpovedať asi 

organizačnému. 

V bode 9 § 3 v odseku 4 sa slová „ulice určenej“ nahrádzajú 

slovami „ulíc a námestia určených“. 
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V bode 10 § 3 odseku 5 sa slová „názov ulice určenej“ 

nahrádza slovami „názvy ulíc a námestí určených“. 

Povedala by som k tomu ešte, že uvedené návrhy boli 

prerokované na Miestnom zastupiteľstve Starého Mesta, kde 

získali podporu. Vysporiadali sme sa aj s okolnosťami, ktoré 

vstúpili do týchto faktov s tým, že boli verejné prerokovania 

s obyvateľmi a aj na našom zastupiteľstve, ktoré bolo 

prezenčné, vystúpili obyvatelia a v podstate po dohode, kde 

mestská časť Staré Mesto bude kompenzovať, prípadne pomáhať 

obyvateľom, ktorých sa to dotkne – ich náklady s tým spojené 

– tak sme získali teda podporu na predostrenie tohto 

pozmeňujúceho návrhu na mestské zastupiteľstvo. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Nech sa páči, pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Pani námestníčka, ja by som poprosila kolegov o podporu 

tohto materiálu a, samozrejme, jedná sa o „vezedenko“, a teda 

schválenie názvu ulice len z toho dôvodu, že tá ulica je 

v novej lokalite – však vždy to tak - alebo prevažne to tak 

býva – ľudia sa potrebujú prihlásiť a, samozrejme, ak sú 

v poriadku návrhy kolegov z Jaroviec a z Rusoviec, teda 

legislatívne v poriadku, tak samozrejme teda podporu týchto 

návrhov. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vagač, nech sa páči. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k návrhu, 

ktorý predložila pani starostka. My sme to totižto mali 

v utorok na zastupiteľstve. Celkom chápem, že návrh 

pomenovať ulicu podľa Borisa Nemcova má charakter vyjadrenia 

k aktuálnej situácii. K tomu návrhu o pomenovanie časti 

Námestia Eugena Suchoňa – že sa rozdelí a bude to časť 

Námestia Márie Terézie – to sme dostali tiež – by som povedal 

– tak ako keby zrazu a my sme za to zahlasovali, ale v tom 

vedomí, že chceli sme to posunúť do mesta, kde funguje 

Názvoslovná komisia ako odborný orgán, ktorý funguje pri 

primátorovi, a kde sú naozaj ôsmi alebo deviati odborníci 

z jednotlivých tých profesií a ktorí túto vec posudzujú 

odborne. Bol by som rád, keby toto prešlo týmto procesom 

v tejto Názvoslovnej komisii. A potom, samozrejme, aj tým 

procesom tak – ako aj pán Šajti presne hovoril – to znamená, 

že ide to do gestorskej komisie, potom sa to vyvesí ako 

„vezedenko“, môžu sa tí občania k tomu vyjadriť a tak ďalej. 

A na konci dňa to dostaneme opäť k nám, aby sme to opäť 

odsúhlasili. Čiže ja by som teda navrhoval, aby sme o týchto 

dvoch návrhoch hlasovali samostatne. Aby každý mohol alebo 

môžeme hlasovať o každom jednom – to znamená o Čunove zvlášť, 

o Jarovciach zvlášť, o ulici Borisa Nemcova zvlášť 

a o Námestí Márie Terézie zvlášť. Takže toto podávam ako 

procedurálny návrh, aby sa každý mohol k tomu vyjadriť 

samostatne. Ďakujem pekne. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. 

Ideš, Matúš? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, idem. Ďakujem pekne. Procedurálny návrh sa hlasuje 

hneď, myslím, hej? Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Len teda k tomu… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ivan Šajti niečo chce povedať? Alebo… 

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

poslanec MsZ: 

Teda len je ešte teda dosť prihlásených ľudí, tak teraz 

návrhovej komisii kvôli tomu, že akým spôsobom budeme 

hlasovať? Lebo bol podaný procedurálny návrh…  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: nezrozumiteľné slová) 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

…tak k tomuto procedurálnemu návrhu by sme sa mali 

vyjadriť potom hlasovaním ako zastupiteľstvo, či chceme tak 

hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, minule som bol poučený, že keď niekto dá 

procedurálny návrh, tak treba hlasovať hneď zaňho. Preto som 

odovzdal slovo návrhovej komisii. 

Ale Ivan Šajti možno chce niečo povedať k tomu? 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Dobrý deň ešte raz. Ja by som len chcel poznamenať, že 

čo sa týka Námestia Márie Terézie – podľa predloženého návrhu 

z mestskej časti Staré Mesto – podľa toho náčrtu my nevieme 

urobiť situačný plán a následne dať toto námestie zapísať 

bez toho, aby bolo vykonané zameranie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jasné. 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Z toho náčrtu sa nedá určiť, že… a tým pádom neviem 

urobiť „vezedenko“ k tomuto. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, len teraz asi ide o to, aby sme mohli hlasovať za 

každý z tých návrhov samostatne, lebo asi za Borisa Nemcova 

budú hlasovať všetci poslanci, poslankyne, ale za Máriu 

Teréziu, ktorá prešla – proti ktorej asi nikto nič nemá – 

ale neprešla tým procesom, ktorý mesto vyžaduje, tak nebudú 

hlasovať všetci. Lebo chceme, aby prešla tým procesom. 

Takže, spýtame sa návrhovej komisie, že keď je 

procedurálny návrh, ja som… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Môžeme dobehnúť diskusiu? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Či by nemala dobehnúť diskusia… 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Minule nemala. Mne povedali, že nemôže dobehnúť 

diskusia, má sa hlasovať hneď. Hej? Martin Chren, povedz… 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Áno, my sme riešili v minulom volebnom období takúto 

debatu o tom samostatnom hlasovaní – a to bolo pri hlasovaní 

o zákaze hazardu. A vtedy bolo povedané, že pokiaľ to nie sú 

samostatné časti uznesenia – časť 1, časť 2, časť 3 - tak sa 

nemôže oddeliť hlasovanie po jednotlivých písmenách. A vtedy 

nebolo možné hlasovať zvlášť napríklad o hoteloch 

a o zvyšku. A tak sa aj – ak sa nezmenil odvtedy rokovací 

poriadok – tak nie je možné rozdeliť hlasovanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, počkajme, študujú to tam. Dajte nám sekundu 

strpenie a vyriešime to. 

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

Pán primátor, ja mám procedurálny, môžem? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

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

Ja chcem na to, čo upozornil pán poslanec Chren, 

poprosiť pani starostku, ak teda by to bolo možné – dať ako 
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samostatný bod – hlasovanie o Márii Terézii; a tým pádom by 

sme mohli hlasovať o tom, ako o bode – ja neviem 2 – 

a o ostatných spoločne by sme hlasovali. Čiže… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To je dobrý nápad, ktorý nám vyrieši tento problém. 

Pani starostka, si ochotná to tam podať tak, aby to 

boli dva body? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, ja som sa faktickou prihlásila na pána 

poslanca Vagača s tým, že som chcela toto navrhnúť. A vnímam 

to teda ako naozaj teda logickú vec, že hlasujme o každom 

tom verejnom priestranstve zvlášť. 

Čo chcem ale odpovedať pánovi Šajtimu… 

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

…nedá sa to, lebo… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dám nový pozmeňovák, však ešte je diskusia – rozdelený 

na dva. Tak akože to organizačné vie spraviť. 

Ja môžem povedať, že dávam pozmeňujúci návrh na 

schválenie pomenovania Márie Terézie – Námestie Márie 

Terézie, druhý pozmeňujúci návrh dávam na Námestie Ulice 
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Borisa Nemcova – a organizačné to rozdelí. Veď akože my sme 

to pripravili úplne precízne do poslednej bodky, tak to teraz 

akože rozdelí podľa aj tak… 

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

Ale pán Vagač povedal, že on chce hlasovať aj o Čunove 

samostatne, takže to hovorím, že to sa nedá. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Nie, nie, to nemusím, to nemusí byť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás – iba na sekundu to upracem trochu. To 

znamená, že všetci sa chápeme a všetci sme za jedno. Dajme, 

aby sme mohli hlasovať alebo nehlasovať o Márii Terézii, 

všetko ostatné nemáme problém. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dobre. Môžem pokračovať? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, hneď… Bruno Konečný. To znamená, že, iba to poviem, 

čo pani starostka teraz povedala – to zopakujem, že jej 

návrh, ktorý už dala, tú zmenu – to budú dva de facto. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Teraz neviem, či to treba aj prečítať ešte raz alebo 

stačí, keď to takto poviem, že to budú dva návrhy. Stačí to 

takto? 

Dobre. To znamená, aby som všetkým ešte raz povedal, že 

boli to dva návrhy – nie jeden s dvoma bodmi, ale jeden návrh 

a druhý návrh. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno, tak to myslím aj… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

… Dobre. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pokračujem, lebo tam sú dôležité fakty – do toho 

vstupujú – a poslanci by to mali vedieť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, máte faktickú, nech sa páči. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Vo faktickej chcem povedať, pán Šajti, všetky priestory 

verejné, ktoré sú, tak máme geometricky zamerané. To je prvá 

otázka. Druhá je – že je to šanca tohto zastupiteľstva 

pomenovať prvé námestie po žene. V celej Bratislave nemáme 

jediné námestie venované žiadne, ktoré by nieslo ženu – a tak 

významnú ženu, akou je Mária Terézia. To, že bolo toto miesto 

vybrané, bolo z dôvodu, že Mária Terézia ho osobne navštívila 

štyrikrát, čo vôbec nebývalo zvykom v časoch teda monarchie, 

kde sa chodilo iba korunovať do Bratislavy alebo na Uhorský 

snem. Ona na tomto mieste bola štyrikrát, bola účasťou 

nejakých maturitných skúšok. Je to miesto, ktoré je hodné 

tohto, pretože je naozaj v centrálnej polohe. Nijakým 

spôsobom nezasahuje do toho, že Eugen Suchoň bude mať 

priestor vymedzený v šírke filharmónie, a to tônisté územie, 

ktoré je v blízkosti miesta, ktoré táto panovníčka 

navštevovala rada, tak je vymedzené jasnou parcelou, takže 

tam nie je problém. V druhej časti Palackého je vymedzené 

riadnym verejným… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme. Pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len spresním to, o čom sme 

tu rozprávali, pretože aj v mestských častiach máme 

rokovacie poriadky, tu máme rokovací poriadok, teda vždy je 

to upravené trocha inak. Ale pozerali sme to a v mestskom 
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rokovacom poriadku je to tak, že pokiaľ poslanec navrhne 

osobitné hlasovanie, tak sa návrhu vyhovie. Čiže budeme 

hlasovať osobitne, ale, samozrejme, to, čo Eliška hovorí, 

o Čuňove nemusíme hlasovať osobitne, lebo Čuňovo je pôvodné 

uznesenie. Takže vlastne potom, ako si odsúhlasíme osobitne 

tie veci v pozmeňujúcich návrhoch, tak sa vrátime, 

samozrejme, k pôvodnému uzneseniu. Ale nemusíme o tom 

hlasovať, bude sa to – tie jednotlivé časti mimo toho Čuňova 

– tomu návrhu sa vyhovie tak, ako bol podaný. 

Áno, „ Čunovo“. Áno, ospravedlňujem sa… „Čunovo“, lebo 

už mám tu poznámky, tak prepáčte. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja len chcem na upresnenie: Ja nemám nič proti 

Námestiu Márie Terézie. Mária Terézia si naozaj zaslúži 

v Bratislave ako honosné miesto. Ale hovorím ako predseda 

Kultúrnej komisie – vlastne gestorskej komisie, že tento 

návrh by mal normálne prejsť procesom. To je celé, čo 

hovorím. Prosím pekne, všetko sa dá stihnúť, ale my to 

potrebujeme naozaj dať tak, ako sa to patrí. Chápem, že 

prosba pána Uhlera bola v tom, aby sme teda pomohli tým 

občanom. Čiže tam je to ako keby zdôvodnené. Aj Boris Nemcov. 

Ja som povedal, že však tam to má zase inú tú konotáciu a ten 

kontext. Toto naozaj vieme urobiť bežným procesom 
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a potrebujeme názor tých odborníkov, ktorí sa k tomu 

vyjadrujú. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Ďakujem. Adam Berka. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. My sme toto prerokovávali na 

miestnom zastupiteľstve dva dni dozadu a v podstate v dobrej 

viere a z toho dôvodu, aby sme posunuli tento návrh ďalej do 

mesta a aby sme ho posunuli k ďalším schvaľovacím procesom, 

sme v podstate všetci odsúhlasili tento návrh. A či už išlo 

o Ulicu Borisa Nemcova alebo Námestie Márie Terézie. A však 

ja som aj na miestnom zastupiteľstve upozornil, že v samotnom 

teda miestom zastupiteľstve – my máme v miestnom 

zastupiteľstve Kultúrnu komisiu, ktorou tento návrh 

neprešiel. Avšak ja som si povedal, že dobre, máme proces na 

meste, kde sa týmto ešte bude zaoberať Kultúrna komisia 

a Názvoslovná komisia. Jednoducho, že prejde tento návrh 

nejakým procesom. A v tejto dobrej viere som v podstate aj 

podporil tak isto ako moji kolegovia. Po obsahovej stránke 

ja s tým absolútne nemám problém. Aj v dôvodovej správe 

k tomuto bodu – tá dôvodová správa – ako myslím si – že 

hovorí pekne a vysvetľuje dôvody, prečo by aj toto miesto 

mohlo byť takto pomenované. A pod týmto názvom by bola 

zasiahnutá v podstate len základná škola Matky Alexie. 

Nedotýka sa to obyvateľov, čiže z viacerých dôvodov tam 

nevidím veľký problém. Ale – to ALE, prečo ako v podstate 

viacerí kolegovia pristupujeme k týmto dvom návrhom odlišne: 
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Pokiaľ ide o Ulicu Borisa Nemcova, všetci si uvedomujeme tú 

naliehavú situáciu aktuálnu, ktorá bola zároveň 

nepredvídateľná. A tou je vojna na Ukrajine. A toto je 

v podstate akože silné politické gesto, ktoré nejakým 

spôsobom reaguje aj na to dianie, s ktorým sme nevedeli 

počítať pár mesiacov dozadu. Kdežto – čo sa týka Márie 

Terézie – nejde o problém, ktorý treba vyriešiť v tomto 

momente a aktuálne. A z jediného dôvodu by som hlasoval za 

to, aby to prešlo štandardným procesom – a to je akási úcta 

a nejaká férovosť voči všetkým tým iným žiadateľom, ktorí 

jednoducho taktiež, keď chceli premenovať nejakú svoju ulicu 

alebo námestie vo svojej mestskej časti, tak rovnako tak sme 

považovali za správne, aby to prešlo tým schvaľovacím 

procesom, čím sme možno predĺžili ten celý proces a občas 

sme niečo skomplikovali. Ale jednoducho považujeme správne, 

ako by sme podľa tých istých pravidiel postupovali pri každom 

rovnako. Čiže preto som aj rád, že sme toto oddelili do dvoch 

odlišných bodov. A určite teda podporujem vznik Ulice Borisa 

Nemcova. Fandím a tak isto iniciatíve, ktorá chce pomenovať 

námestie po Márii Terézii, avšak myslím si, že je správne, 

ak to prejde tým správnym procesom. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

V podstate – aby sme sa dostali do obrazu, tak to 

námestie alebo pomenovanie tejto časti Bratislavy je vecou 

z roku 2019 alebo 20, kedy bola na Staré Mesto doručená 
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petícia, ktorá žiadala o zriadenie tohto miesta na tomto 

území. A medzitým ale Názvoslovná komisia bola nefunkčná 

podstatne dlhý čas a ako vidíme – aj súčasná jej činnosť je 

taká, že zabudla na Uhlera a dnes sa to musí robiť mimo 

legislatívneho procesu. To je to, čo si myslím, že je to 

dnes šanca, kde aj tak rozhodujú poslanci. Rovnako ako pri 

riaditeľke ZOO sme išli proti uzneseniu, ktoré tiež malo 

nejaký legislatívny proces, akým spôsobom sa navolujú 

pozície, ktoré nie sú obsadené. Takže ja si myslím, že 

naozaj, keďže sme hovorila s pánom Štasselom, hovorila som 

s historikmi, myslím si, že je na tomto zastupiteľstve, ako 

rozhodne, a nikomu nebude naozaj prekážať, že sme venovali 

žene – a to je tiež veľmi aktuálna a akútna otázka dnes – 

žene, ktorá priniesla vzdelanie, ktorá proste priniesla také 

trendy, ktoré sú dnes pre Slovensko a pre Bratislavu, pre 

Európu podstatné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Úplne sa stotožňujem s tým, čo povedal pán Berka, 

a chápem aj to, čo hovorila pani starostka. Ale ak si máme 

ctiť nejaké tie legislatívne postupy a odbornú verejnosť, ja 

si myslím, že práve pri tej Márii Terézii – že ona si zaslúži 

a hlavne ako žena, prvá žena, aby ten proces prešiel. Lebo 

ja to tiež počujem prvýkrát, ja vlastne ani neviem, ktorá 

časť, nevidím to vizuálne, nemám čas si to pozrieť, nemala 

som to k dispozícii. A nemám z toho dobrý pocit, že to takto 
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na poslednú chvíľu riešime, keďže nevidím – vizuálne nevidím, 

ktorá časť toho územia – nebolo nám to zdieľané – toho 

Námestia Eugena Suchoňa bude vlastne Márii Terézii patriť. 

A si myslím, pardon, mne sa osobne zdá, že Mária Terézia by 

si možno zaslúžila väčšie námestie alebo možno nejaké 

honosnejšie územie. Je to naozaj významná osobnosť. Čiže 

skúsme trošku ubrať z tej emócie… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa aj za tento 

príspevok, bol som už tak zvyknutý za tie tri roky pekne, že 

mestské zastupiteľstvo na obed vždycky končí a môžeme si 

vybavovať iné veci… Ale, žiaľ v tejto roztomilej tradícii sa 

dnes zjavne nepokračuje. 

Ja sa chcem v prvom rade uistiť – spýtať pána kolegu 

Vetráka, že či si je teda istý, že to ustanovenie, ktoré 

vyvolalo také vášnivé diskusie pri hazarde, že zvlášť sa 

môže hlasovať len o tých častiach uznesenia, ktoré sú 

samostatnou časťou uznesenia. Či to už určite vypadlo 

z rokovacieho poriadku. Ospravedlňujem sa, že to neviem 

spamäti. Ale že či sme si teda v tom istí. A to je prvá vec. 

A druhá vec: Chcem poďakovať pani starostke za ten návrh 

na Ulicu Borisa Nemcova – tak dobre spracovaný, že sa to ani 

nedotkne obyvateľov na okolí. Možno len teda poviem, že možno 
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by si ten kúsok premenovanej po Borisovi Nemcovovi zaslúžil 

aj nejakú rekonštrukciu, ktorá by urobila komplexnú 

rozkopávku na tomto mieste, čo by bolo možné tiež brať ako 

silný politický signál. A určite sa teším aj z návrhu na 

pomenovanie po Márii Terézii – tá si to u nás naozaj zaslúži. 

Už nech do dopadne dnes, ako to dopadne, ja som… Nie je to 

v podstate moja vec, že šprtať do práce poslancom za Staré 

Mesto. Ale zachytil som niekde taký nápad, že by možno po 

Márii Terézii niekto chcel pomenovať niečo vo Vydrici a len 

tak preventívne by som chcel povedať, že prosím vás, nad 

takýmto niečím neuvažujme. Vydrica v tom čase bolo niečo – 

neviem, ako to poviem „red-light district“ – hej, to by si 

asi Mária Terézia nezaslúžila. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja ďakujem za slovo a pánovi starostovi Chrenovi. 

Naozaj jedna z tých možností, ktorou sa zaoberali teda aj 

odborníci, historici, bola pomenovať väčšiu časť. Myslím si, 

že veľkosť nie je vždy rozhodujúcim kritériom váhy. To, že 

ten osobný vzťah a archívne záznamy hovoria o tom, že 

k tomuto miestu mala špeciálny vzťah v rámci Bratislavy, nás 

oprávňuje dnes o tom rozhodnúť. To je všetko. To, že som 

s pánom Štasselom hovorila, ja si vyžiadam potom – aký čas 

bola Názvoslovná komisia nefunkčná a aký čas nezasadala. 

Lebo keďže sme to mohli preberať možnože v čase a nebolo 

s kým, tak dnes to je tak, že riešime to, čo môžeme vyriešiť 
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a myslím si, že to je pre všetkých poslancov, ktorí dnes 

budú rozhodovať o tomto, niečo, za čo sa nemusia hanbiť 

a nikto nemusí pochybovať o tom, keďže tam tie archívne 

záznamy sú. A je tu petícia občanov, ktorí volali v roku 

2020 po tom, aby sme toto riešili. Tak to riešime v rámci 

tohto času teraz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme. Pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tak pán starosta Chren ma vyzval, aby 

som sa k tomu vyjadril. Ja som – keďže sa pohybujem v troch 

rokovacích poriadkoch – tak ako poslanec – tak som pôvodne 

sa nazdával, že je to tak, ako to býva štandardne, že je to 

procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuje bez rozpravy. Ale 

overovali sme to aj s organizačným oddelením, a ten náš 

rokovací poriadok mestský – a skutočne v článku, kde sa 

hovorí o prijímaní uznesení je ustanovenie, že ak poslanec 

navrhne osobitne hlasovať o jednotlivých častiach uznesenia 

alebo materiálu, tak sa takémuto návrhu vyhovie. Tak končí 

tá veta. Čiže ak som správne porozumel vašu otázku, ak toto 

si chcete overiť, tak sme to tu overovali v našom rokovacom 

poriadku v tom úplnom znení. 

No a k tým ďalším veciam: Ja ako člen Kultúrnej komisie 

som tiež radšej, keď veci idú štandardným procesom. Úplne 

som neporozumel tomu, že čo by sa stalo, keby sme o tej Márii 
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Terézii hlasovali o mesiac… Možno pani starostka – neviem 

teraz – na pána Polakoviča, ak to využije a vie sa k tomu 

vyjadriť… Lebo tam nevidím úplne tú urgenciu vecí a radšej 

by som tiež volil štandardný proces. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Zareagujem na pána Chrena. Skúsim vás 

len tak historicky trošku upresniť. Tá časť, o ktorej ste 

hovorili – tej Vydrici – sa volala odjakživa Terézia Város 

alebo Tereziánske Mesto, čiže to je historické a je to veľmi 

náležité, aby presne tam mala svoje námestie. Ale to je akože 

proste iná téma. A musím povedať, že – myslím si, že tá 

Názvoslovná komisia funguje úplne normálne a chcel by som sa 

pána Šajtiho spýtať, lebo my sme už 15. 2. schválili na 

Starom Meste Park Antona Strholca, či už napríklad toto 

dorazilo na vaše oddelenie a že kedy sa to spracuje a tak 

ďalej. Lebo zase myslí si, že Staré Mesto to malo posunúť 

tiež s takou rýchlosťou, ako teraz posúva vec, ktorá by mala 

byť normálne štandardným spôsobom prejednaná. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne. Viem o Tereziánskom Meste, ale 

možno nech odľahčím tú trošku napätejšiu atmosféru – nie je 

to náhodou tak, že práve manžel Márie Terézie tam chodil za 

nejakými radovánkami? Že to by sa jej nepáčilo? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujeme. Tak je OK… kde sa táto debata posúva, 

nemám pod kontrolou… 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja chcem podporiť taký ten jemný 

politický trolling v rámci pomenovania časti Godrovej ulice 

na ulicu Borisa Nemcova. Ja už som to otvoril ešte v roku 

2019, pretože 27. 2. 2020 vlastne uplynulo päť rokov od 

vlastne úmrtia – keď sa to dá tak nazvať – Borisa Nemcova. 

A teda snažil som sa nejako rozprávať aj s poslancami Starého 

Mesta, aj teda s jedným známym, kto si nejako „libuje“ – po 

česky - na týchto veciach a v tomto politickom trollingu, 

ale vtedy to nebola taká aktuálna téma, proste tá krajina 

nebola vnímaná, ako je vnímaná dnes. Čiže ja sa osobne 

stotožňuje s tým a rád to podporím, aj keď teda musím ako 

tiež člen Kultúrnej komisie povedať, že som fanúšikom 

procesov. Na to máme aj tú našu komisiu, na to máme aj tú 

Názvoslovnú komisiu. Tiež upozorňujem na riziko, že je to 

„vezedenko“ a celkom sa ako zahrávame s možnosťou, že nám to 

môže napadnúť prokurátor, lebo tu riešime prílepok vlastne 

k „vezedenku“, ktoré by neprešlo ani tým štandardným procesom 
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„vezedenka“. Každopádne ja som úplne v pohode zahlasovať aj 

za Borisa Nemcova aj za predložené návrhy pána Uhlera, lebo 

tam vidím tú urgenciu tak isto kvôli obyvateľom. A tú Máriu 

Teréziu by som veľmi pekne poprosil, aby sme si vedeli 

rozdiskutovať potom už štandardne. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela vysvetliť iba tú urgenciu. Tá urgencia 

je z dôvodu, že pomerne silná skupina Bratislavčanov – 

a teraz myslím naozaj nielen Staromešťanov – po tomto volá. 

To, že sme si to neuvedomili možno za tie štyri roky 

a pomenovali sme iné oblasti, tak to bolo to, že dnes tá 

petícia, ktorá nám bola doručená, a ozvala sa znova… Tí ľudia 

prišli a povedali, že ju vedia vyzbierať znova alebo to 

prerokujeme. Tak to prerokovávame. To je akože všetko. To, 

že Názvoslovná komisia – ja som s pánom Štasselom hovorila 

– a povedal, že tiež, že s tým nemá zásadný problém. Myslím 

si, že máme byť toľko schopní poslanci posúdiť, či priestor 

v centre hlavného mesta, pri Národnom divadle, je vhodný na 

pomenovanie Námestie Márie Terézie alebo nie. Myslím, že sú 

aj občania prihlásení, takže budete to naozaj mať, že nie je 

to vecou Starého Mesta ani nejakého… Je to vec, že teraz tá 

vec prišla na stôl, tak je na stole. 

A pán poslanec Vagač – nemám úplne presnú informáciu. 

Zistím vám, ale keďže to bol poslanecký návrh, tak ste sa 
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mohli o to v podstate tiež informovať tak isto, ako sa my 

informujeme, keď prinášame nejakú… Myslím si, že áno, že to 

bolo. Neviem, nech poviem pán Šajti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, nech sa páči, faktická. 

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

Ďakujem. Ja som si dovolila zavolať pánovi Štasselovi. 

Potvrdil mi to, čo som si myslela aj ja – že si tiež myslí, 

že taký malý kúsok nie je celkom vhodný takej významnej 

osobnosti. Ja rozumieme aj to, že tu je nejaká petícia. Ale 

myslím si, že ak by sme vyhoveli obyvateľom v tom, že nejaké 

námestie možno honosnejšie alebo významnejšie bude 

pomenované, tak tá petícia bude zobraná veľmi, veľmi seriózne 

do úvahy. Preto vás prosím, aj pani starostku, skúsme 

rešpektovať ten proces. Ja si myslím, že ak nakoniec sa 

zhodneme na tomto malom kúsočku námestia odčleneného od tohto 

územia, tak to OK; ale keď sa nájde lepšie miesto, tak to 

bude super. Takže dajme tomu dôstojnosť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ideme k hlasovaniu. Dostal som 

otázku, čo si, samozrejme, o tom myslím ja… Ja poviem jednu 

vec a ďakujem Starému Mestu, pani starostke, že sa pustila 

do toho Borisa Nemcova a myslím si, že je to taká vec 

symbolická, ktorá znesie to, že pôjdeme mimo systému. Ale ja 
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by som vás chcel… Napriek tomu, že súhlasím so všetkým, čo 

povedala pani starostka o Márii Terézii a myslím si, že ten 

systém, ktorý sme vytvorili, je dôležitý, a som presvedčený, 

že Mária Terézia kľudne mesiac počká… Máme ešte občana, takže 

ideme na to. Ale chcem vás poprosiť, aby sme tú Máriu Teréziu 

neurobili mimo toho systému, ktorý sme urobili a ktorý nám 

dáva nejaký odborný podklad k tomu, aby sme premenovávali 

ulice. Nemôžeme to robiť len tak akože návrhom… si myslím. 

To znamená, že nech sa páči. Máme občana. Kto je 

prihlásený občan, počkajte… K tomuto bodu koho máme? Pardon.  

Mužský hlas: 

Už púšťame. 

Vystúpenie občana: Albert Otruba 

Dobrý deň. Pardon, ja sa chcem ospravedlniť. Ja som tam 

pod mojou dcérou, lebo ona to používa na online školu a teraz 

som si až uvedomil, že vlastne… Čiže ja som Albert Otruba, 

dobrý deň. 

Ďakujem, že môžem vstúpiť do vašej diskusie v podstate 

aj za ľudí, čo tu podpísali petíciu, aj za tých, čo podporujú 

túto občiansku iniciatívu. Jak bolo povedané, my sme to už 

v devätnástom celé iniciovali, aj petícia bola, potom bola 

korona a sa to stále odkladalo. Čiže nie je to teraz, že ad 

hoc tu riešime niečo na posledných dvadsať minút, ale je to 

naozaj taká vec – trojročná aktivita je to v podstate 

aktivistov aj ľudí. Nebudem ani hovoriť – lebo nechcem vás 

nejak dlho zdržovať – o tom, že o význame Márie Terézie, 
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o tej mladej žene, ktorá dvadsaťtriročná nastúpila na trón, 

potrápila všetky veľmoci európske, ktoré chceli zobrať časť 

územia a vlastne zachovala celistvosť krajiny. Aj dnes ju 

hodnotia historici za najlepšieho, najschopnejšieho 

Habsburga, za najschopnejšieho európskeho politika svojej 

doby. Toto netreba. 

Poviem iba – čo sa týka mesta. Tristo rokov bola 

Bratislava hlavné mesto, ale chýbal jej atribút ten, že 

nesídlil tu panovník. Stále iba dochádzal buď z Viedne, alebo 

z Prahy. Jediná výnimka bola Mária Terézia. Chodila sem 

trikrát do roka, dokonca keď bola korunovaná, tak tu zostala 

sedem mesiacov, čo bolo najdlhšie, ako ktorý Habsburg kedy 

strávil v Bratislave. Aj keď zomrela, ten vzťah k mestu bol 

taký, že tri dni zvonili zvony hodinu ráno, hodinu večer 

v celom meste. Čiže ten vzťah bol vysoko nadštandardný. 

A čo sa týka tej školy, lebo tu bola tá otázka, že či 

niekde inde niečo… Ako povedal aj pán (poznámka: 

nezrozumiteľné meno) – že na Vydrici, keď tam budú nejaké 

sklobetónové stavby moderné, že tam to bude také trošku také 

nie celkom pasujúce. Toto je miesto, kde ona urobila veľa 

reforiem, školská je jedna z jej hlavných, čo aj pozdvihla 

široké masy. Celú tú školu iniciovala ona, dotiahla 

z Regensburgu ten školský rad Kanonisiek Notre Dame. 

Postavili školu, dievčenskú, kláštor. Na základe toho sa to 

rozbehlo. Najprv tam boli šľachtičné z celého Uhorska. Potom 

sestričky vymysleli taký fórik, že vytvorili fond a zo 

školského/školného tých šľachtičien mladých spravili… začali 

platiť aj také neurodzené dievčatá, čiže ktorých bolo 

postupne viacej ešte ako tých šľachtičných. Čiže bol to taký… 

o dva, tri kroky predbehli svoju dobu. A je sedemnásť listov 
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v mestskom archíve Bratislava, kde je spomenutá – kde si 

vymieňala s matkou predstavenou informácie o chode školy, 

navštívila aj záverečné skúšky, bola na začiatku školy. 

Proste ten vzťah je… Žiadne miesto v Bratislave nemá takú 

emocionálnu linku s ňou. 

Čiže myslíme si, že je taká nejaká historická 

satisfakcia vrátiť sa (poznámka: nezrozumiteľné slová) voči 

Márii Terézii – že dať jej to miesto. Ak, tak toto. Lebo iné 

miesto… Hocijaké miesto sa môže vybrať, ale žiadne iné nemá 

takýto emocionálny náboj ako toto miesto. A čo ešte dodať… 

V podstate jak bolo povedané, že žiadne námestie… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz otázka je – sa diskutuje 

ešte? Toto vždy je otázka, že či sa reaguje na príspevok 

občanov… Ja mám pocit… Bruno alebo organizačné… Nemám 

odpoveď, tak poďme – máme tam nejaké… Len zase ideme 

diskutovať. Pán starosta Krúpa napísal, že: „Poďme 

hlasovať.“ To napísal dobre, ale môžeme ísť aj diskutovať. 

Ja si myslím, že každý už názor povedal, ale pani starostka 

Aufrichtová, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Chcem len zdôrazniť, že vždy môžeme hľadať niečo, čo 

bude najlepšie, čo bude lepšie. Teraz môžeme urobiť toto 

a poslanci majú plné rozhodovacie právo rozhodnúť o tom, či 

je teraz tá doba zriadiť Námestie Márie Terézie alebo hľadať 

nejaké miesta… kdežto tých miest v Starom Meste je tak málo, 
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že v zásade my sme preskúmali tie možnosti. Je to o dôvere 

k Starému Mestu v zmysle toho, že my sme aj s Názvoslovnou 

komisiou aj s historikmi hľadali tie miesta aj na hrade, aj 

na novej časti; a toto nám vyšlo naozaj ako niečo, čo je 

krásne. Proste, je to viazané k tomu, že ona by bola určite 

spokojná s týmto miestom. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ďakujem. Ja budem reagovať na tohto pána. Ja som veľmi 

často stála na vašej pozícii s petíciou v ruke a veľmi často 

sa mi stávalo, že som bola smutná z toho, že poslanci 

nezahlasovali tak, ako som si predstavovala. Ale teraz ja 

vám chcem vysvetliť, prečo nezahlasujem za tento bod. Pretože 

chcem, aby dôstojne prešiel. Pretože som ani nevidela ten 

váš návrh. Viete si predstaviť, že som poslanec mestskej 

časti, idem hlasovať za niečo, čo som ani nevidela? Veď to 

nie je dôstojné k tej Márii Terézii. Rozumiete? Čiže ja 

chcem, aby to prešlo kvalitným procesom a kľudne to bude na 

tomto istom mieste. Ale ten proces by mal byť taký, ako sme 

sa na ňom dohodli. Aby to malo nejakú úroveň. Dúfam, že mi 

rozumiete. To nie – že to zamietame. To je to, že chceme, 

aby to prešlo kvalitným posudzovaním a procesom, ktorý si to 

zaslúži. To je všetko. Ja chcem vidieť tú mapu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Nadviažem na Elišku. Je to presne, čo sme 

hovorili aj na staromestskom zastupiteľstve, že takúto vec 

– tuto nie je hlasovanie že proti tomu, že to niekto nechce, 

ale preto, že to majú nejakí odborníci posúdiť. A naozaj 

poslanci tohto zastupiteľstva sme ani nedostali od pani 

Aufrichtovej ten návrh, žeby ste to videli. Ideme hlasovať 

skutočne – keď to nazvem – „mačku vo vreci“, lebo nikto 

nevidel tú pozíciu, to všetko. A toto chcem, aby prešlo cez 

tých odborníkov, ktorí sa z úradu geodézie, tam je… proste 

je ich tam niekoľko, ktorí sa proste na to pozrú, zahľadia 

sa a povedia, takto je to najlepšie. Aj pán Šajti to tu 

hovoril, že treba sa na to pozrieť aj z hľadiska tej pozície 

v tej mape, ako to bude. A preto vás prosím len, že tu nie 

sme proti tomu, ale dajme tomu šancu, aby to bolo možno ešte 

lepšie o niečo. Takto nevieme… väčšina z vás nevie, čo bude 

hlasovať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Mňa iba vlastne názor obyvateľa 

usvedčil o tom, že je správne o tom hlasovať teraz, pretože 

je to proces, ktorý sa robí tri roky. A ja vám garantujem, 

že keď sa to neodsúhlasí teraz, tak sa to v tomto volebnom 
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období už neodsúhlasí, pretože sa vyhlásia voľby. Procesy 

poznáme, ako chodia, nebude to. Bude po voľbách, zase budú 

nové komisie, zase ďalší rok tu budeme sedieť a rozprávať 

o nejakých veciach, že čo chceme. 

Staré Mesto to prerokovalo, pani starostka má v tomto 

prípade moju absolútnu dôveru. Je to proces, ktorý sa tu 

robí, rieši niekoľko rokov. Zase nám prídu niektoré ďalšie 

veci. Vieme urobiť operatívne… riešiť ukrajinské problémy, 

respektíve meniť ulice kvôli Ukrajine; vieme operatívne 

riešiť veci kvôli voľbám, respektíve kvôli tomu, aby sa 

obyvatelia prihlásili – čo sa týka Jaroviec… Ja nevidím 

dôvod, aby sme vec, ktorú občania z hľadiska petície a mesto 

tlačí tri roky alebo tretí rok, aby sme to nevedeli naozaj 

operatívne zosadiť zo stola. Ďakujem veľmi pekne. 

A naozaj, áno, nech sa poslanci rozhodnú. Priznám sa, 

že mi je to zvláštne, že práve poslanci Starého Mesta, ktorí 

o tom vedia dostatok… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takto… Ale ja musím tu povedať pánovi starostovi, že 

však tu nejde o to. Ide o to, že je tu nejaký systém. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ale dnes sme viackrát ten systém porušili. A teraz sme 

dostali pozmeňovák. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme v systéme, tomuto nerozumiem, hej? To znamená, že 

poďme ale hlasovať asi. 

Pani Pätoprstá ešte. 

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

Porušenie zákona nedáva predpoklad na to, aby sme 

porušovali zákony. Naozaj sa to, prosím vás, naučme. 

Neargumentujme, ak niekto porušil zákon, že ho môžeme teraz 

porušiť aj my. 

Druhá vec je, moja otázka znie na pani starostku: Naozaj 

je toto pravda, že na ďalšie zastupiteľstvo o tom už nemôžeme 

hlasovať? Že to už bude v tom moratóriu? Lebo toto je dosť 

silný argument. Alebo prípadne – môžete nám to poslať do 

mejlu, aby som ja aspoň videla aspoň tú mapku (dofrasa) však 

ja som to ani nevidela. Stačilo naozaj deň, dva… Ty sama 

vieš… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

Ja mám teraz hlas, pozor, ja mám teraz… O predĺženie 

požiadam. Neskáč mi do reči. Ty vieš, aj na župe sme si 

povedali – 24 hodín minimálne poslanec nech pošle materiály. 

Naozaj, toto si mohla poslať 24 hodín. Boli aby sme sa na to 
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zodpovedne pozreli. Ja by som si to skonzultovala so 

Štasselom, s hocikým, aby som sa rozhodla korektne. Ten 

argument, že tam je naozaj citová viazanosť, je super. Ale 

my už potom nikdy nebudeme môcť žiadne námestie nazvať 

Námestie Márie Terézie. Viem si predstaviť, že časť nábrežia 

Vajanského by sa volala Nábrežie Márie Terézie. Ale moja 

otázka je: Ak toto zvolíme námestím, môžeme niekedy v živote 

urobiť nejaké iné námestie? Nie! A teraz naozaj odpovedz mi 

na tú otázku, prosím ťa, prihlás sa, budeš piata: Či to 

naozaj spadá do toho moratória, či to naozaj nemôžeme 

nabudúce schváliť ešte v rámci toho, že to nebude v 

moratóriu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bruno Konečný na to bude vedieť odpovedať. Máme čas, 

vieme to urobiť ešte teraz v tomto funkčnom období a účinnosť 

môžeme schváliť – začne to platiť asi s účinnosťou po 

voľbách. Hej? Tak ako bolo – myslím – Námestie Nežnej 

revolúcie – myslím, že tak bolo. 

Poďme ale… máme tu diskusnú sériu. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som len poprosil, Elena, si dvanásť rokov 

poslankyňa, mala by si vedieť, že to, čo by sme porušili, by 

bol nejaký interný predpis, to znamená žiadny zákon by nebol 

porušený. Bolo by to úplne legálne. A je, samozrejme, na 

poslancoch, ktorí sa rozhodujú, či si dodržia nejaký interný 

predpis – alebo či v tomto prípade ten interný predpis 
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nedodržia a odsúhlasia to. Ale, prosím, nehovorme 

o porušovaní zákona a v rozpore so zákonom a neviem čo… Je 

to normálne legálne tak, ako to je. V prípade Jaroviec alebo 

kohokoľvek iného je to návrh, ktorý bez problémov sa dá 

zmeniť na návrh poslanca, nič, žiadny zákon tomu neodporuje. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Ja som chcel obdobne povedať, že nejedná sa o žiadne 

porušenie zákona. Komisia je poradný orgán, to znamená – 

vôbec nezaväzuje prerokovanie v komisii na to, aby sa niečo 

rokovalo v zastupiteľstve. To je jedna vec. 

Druhá vec – chcel som vlastne kolegyni Pätoprstej 

povedať o tom, že predkladať jeden deň dopredu materiály – 

ja s tým súhlasím, ale dnešný materiál – číslo rozhodnutia 

pána primátora tiež sme dostali ráno. Hlasovala – mám pocit 

– bez toho, aby mala nejaký problém s tým, že sme ho teda 

nevideli dopredu. A nebol tak isto prerokovaný štandardným 

procesom – to znamená cez mestskú radu. Čiže ja chápem, sú 

operatívne veci, ktoré sú. Ja to vnímam ako vec, ktorá naozaj 

nie je dokonca hodená že na stôl. Veď to bolo prerokované, 

o tom sa tu hovorí, o tom vie. A ja opätovne hovorím, kto 

vie najlepšie posúdiť to miesto? Ja som presvedčený o tom, 

že je to práve Staré Mesto. Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja iba upresním, že tú vec, čo sme predložili dnes, 

reagovala na zákon, ktorý bol prijatý pred dvoma dňami, to 

asi chápeme. Neporovnávajme premenovanie nejakého námestia 

s vecou, ktorú reagujeme na Ukrajinu. Prosím vás, to sú dve 

úplne rozdielne veci. To musíte chápať. 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež chcel povedať to, že 

je možné prijať pozmeňujúci návrh k „vezedenku“, nie je to 

porušenie zákona, čiže je to čisto na našom rozhodnutí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem za slovo. Ešte s organizačným sme niečo 

riešili. No takto – že tá samotná otázka – preto som sa 

prihlásil – samotná otázka, že či možno dopĺňať teda 

pozmeňovákmi „vezedenko“, je dlhodobo sporná. Ale teda ja 

neevidujem zatiaľ – žeby nám… My sme to robili už veľakrát, 

to je pravda. A neevidujem, že by nám zatiaľ niekto to 

napadol. Čiže poviem tak, že čisto pragmaticky – no tak áno, 

že keď doteraz nám to nikto nenapadol, robili sme to, hoci 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

167 

 

je to dlhodobo sporné, lebo však viete, že sú aj iné 

„vezedenká“ – VZN k územnému plánu – tam sa to akože nemôže 

robiť a tak ďalej. Sú o tom diskusie nekonečné. Tak je to 

sporné, ale zatiaľ nám to nikto nenapadol. 

Len otázka je aj, kedy budú vyhlásené voľby. Lebo ak 

budú vyhlásené až na konci októbra, čo ja mám informáciu, 

tak by sa to možno stíhalo aj na ďalšom zastupiteľstve. To 

všetko by si bolo treba zvážiť, vyjasniť, len teraz je na to 

málo času. Čiže neviem, kedy je najbližšie zastupiteľstvo – 

ak je to ešte pred tridsiatym aprílom, tak by sa to asi dalo 

stíhať aj budúci mesiac. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Poviem k tomu procesu: Jedna vec je tá – to 

odborné posúdenie tej Názvoslovnej komisie, ale dobre viete, 

že ulice sa potom riešia cez „vezeden“. „Vezeden“ musí 

visieť, aby sa mohli k tomu vyjadriť – aj občania. To 

znamená, že to je ten proces, ktorý to legalizuje túto vec. 

Ďalšia vec: My sme to odsúhlasili nie že včera, Zuzana, ale 

v utorok. Takže ty si to kľudne mohla – teda, keď to bolo 

také… poslať všetkým poslancom, aby si to aspoň pozreli. 

Nedostali sme to. Ako ďalšia vec: Vieš dobre, že – aj teda 

poviem to pre všetkých poslancov – my to môžeme prijať, 

odsúhlasiť s účinnosťou po voľbách. Ak by voľby mali byť ten 

problém, tak my to vieme odsúhlasiť s inou účinnosťou. Takže 
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toto nie je akože my to musíme teraz, lebo sa to už toto 

volebné obdobie nestihne. Všetko sa dá stihnúť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som toho názoru, že 

pokiaľ sa týka „vezeden“, tak poslanci môžu navrhovať zmeny 

do „vezeden“. To, čo sa týka vyvesenia, tak to sa týka úradu. 

To, čo navrhuje úrad, to má byť vyvesené, ale poslanci 

samozrejme, že môžu do „vezeden“… 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

…pripomienky, zmeny, to je jasné. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Čiže takto. A už o tom hovoril pán Hrčka, že tu 

k žiadnemu porušeniu zákona neprichádza. Sú nejaké interné 

dohody, predpisy, že ako by to malo byť, ale ešte sa tu 

oháňať prokurátorom, že prokurátor by to mal napadnúť – 

neviem, z akého dôvodu. Prokurátor skúma, či je to v súlade 

so zákonom alebo nie. 

Riešime tu Máriu Teréziu, ale ja sa pýtam – tie návrhy, 

čo podal pán starosta Uhler, tie prešli týmito komisiami? 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ja reagujem. Môžem reagovať? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa páči. 

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

Pán Lenč to bol slamený panák. Ja som vôbec nepovedala, 

že by to prokurátor napadol. Ja som to zobrala ako príklad, 

ako princíp, nehovorila som, že sa porušuje zákon. Som 

povedala ten princíp, že aj keď zákon… neargumentujeme, 

pretože jedná sa o naše interné predpisy, ktoré by sme mali 

rešpektovať, dodržiavať. Ak je nejaký dôvod, to znamená – tá 

Ulica Borisa Nemcova – tak my to vieme zvážiť a postupujeme 

tak, ako postupujeme. Pri tomto sme zvážili, že sa neporušuje 

ten termín, môžeme to nabudúce schváliť. Tým pádom akceptujem 

aj to, čo mi povedal pán Štassel, že by to malo prejsť tou 

Názvoslovnou, aby to malo tú… (Sakra), ide o ten honor, o to, 

aby sme to naozaj nešili horúcou ihlou. Veď tá žena si to 

nezaslúži. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Čo si nezaslúži – priestor verejný? 
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Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Pani starostka, ja som nevidela váš návrh, rozumiete? 

A mám o tom hlasovať? To je nedôstojné. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Hlasuj podľa svedomia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

No, áno, má to dve roviny. Jedna rovina je zákon, druhá 

rovina sú naše nejaké interné pravidlá o tvorbe právnych 

predpisov, ktoré teda alebo aj v zásade sú nie všeobecne 

záväzným predpisom. My sme ich nieže nedodržiavali. My 

v podstate vždy zákonu dávame zadosť a nemôžeme ani 

pochybovať o tom, že každý poslanec môže svojím pozmeňovacím 

návrhom v podstate zmeniť alebo doplniť text návrhu 

„vezeden“. Ja som tu x rokov po sebe… To nebol ani prílepok 

– to bol že úplne iný, sedem/osem strán úplne iného textu – 

ktorým sme nahrádzali to, čo bolo vyvesené pätnásť dní 

v prípade rozpočtovej – že vlastne nikto nemal vtedy takého 

názory, že na poslednú chvíľu ráno o šiestej a tak. Čiže to 

sa bežne deje, je to v súlade so zákonom. Áno, z hľadiska 

nejakej internej… kultúry by sa to nemalo nejako nadužívať, 

ale ako každý jeden poslanec má právo si dať svoj pozmeňovák. 

Zastupiteľstvo o ňom má povinnosť hlasovať. A jednoducho už 
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– kto iný než pani starostka mestskej časti, ktorej sa tá 

ulica týka, by sa k tomu mala vyjadriť. 

Takže ja si myslím, že najlepšie je asi prejsť 

k hlasovaniu a nejak sa takýmto spôsobom k tomu vyjadriť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presne, to súhlasím. Poďme hlasovať. Pán poslanec 

Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ja už len krátko na pána poslanca Tešoviča. Však ono 

sme to tu vždy riešili aj v minulom volebnom období, aj 

v tomto. A najčastejšie to bolo pri týchto „vezedenkách“, 

lebo pri týchto „vezedenkách“ sa najčastejšie vyskytovali 

pozmeňujúce návrhy, ktoré poslanci predkladali priamo na 

zastupiteľstvách. Akože robili sme to bežne – to je pravda. 

Tá spornosť vyplýva v tom, že napríklad pri územnom 

plánovaní, keď sem príde návrh zmien a doplnkov, tak vtedy 

sa nemôžu dávať pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Čiže 

v jednom prípade sa môžu dávať, v iných „vezedenkách“ sa 

nemôžu dávať a je to naozaj dlhodobo sporné. Lebo sa tým 

obchádza ten proces, ktorý súvisí aj s tým zverejnením. Ale 

ja tiež – zatiaľ nám to prokuratúra nevytýkala. Čiže ono 

svojím spôsobom formálne majú všetky tri tie návrhy rovnaké 

postavenie. Otázka je naozaj, že ak bude zastupiteľstvo pred 

30. októbrom, tak podľa mňa sa to dá urobiť aj budúci mesiac, 

keď sa chce. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím vás iba jednu vetu pred 

hlasovaním: Rozdiel medzi ostatnými návrhmi a Máriou 

Teréziou je, že tie ostatné návrhy majú nejaký jasný dôvod 

urgencie a symboliky, prečo do toho ideme. Máriu Teréziu 

všetci chceme, ale chceme, aby o tom prebehol nejaký typ 

debaty, ktorý my sme urobili nejaký typ systému – nie je to 

zákon, je to interná vec, ale doteraz fungovala a snažili 

sme sa, aby fungovala. Keď to poprieme pri Márie Terézii, 

kde urgencia ju pomenovať po sto rokoch, keď tu nemáme žiadnu 

Ulicu a Námestie Márie Terézie, je malá… Ten čas si môžeme 

zobrať. Tak potom načo ten systém budeme do budúcna… už ho 

nebudeme používať? To znamená, že každý odhlasuje, ako chce, 

ale ja si myslím, že ten systém by sme mali používať naďalej. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Bola som vyzvaná na otázky, ak môžem poprosiť. Chcem 

povedať – viackrát sme porušili, aj bez urgencie sme 

porušili, dane sa tiež nemuseli zvyšovať v apríli, mohli sa 

zvyšovať kľudne o pol roka neskôr, mohlo to visieť na 

„vezedenku“. To, že sme dnes dostali materiál v pozmeňováku 

– my sme 9. marca… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Odovzdal som slovo návrhovej komisii. Poďme…  
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

…informovali hlavné mesto o tom Lex Ukrajina. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na to. Milan… 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Som čakal, kým sa mi zapne 

mikrofón. Pardon. 

Máme pôvodné uznesenie, ale boli k nemu podané 

pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Prvý návrh bol podaný od 

pána poslanca Uhlera. Takže začneme ním – je pomerne 

rozsiahly, bol nám zaslaný vopred. Týka sa mestskej časti 

Bratislava-Jarovce. Ja to len stručne zhrniem, že sa tam 

mení – alebo sa určujú názvy ulíc, a to Aragonitová ulica, 

Perlová ulica, Jaspisová ulica, Ónyxová ulica v tom zmysle, 

v akom je navrhnutý tento pozmeňujúci návrh. 

Môžete o ňom hlasovať, ide to do materiálu, nie je to 

návrh uznesenia. Ešte spresňujem – tak ide aj o „vezedenko“. 

Môžete dať o ňom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 38, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Poďme ďalej. 

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

poslanec MsZ: 

Ďalším pozmeňujúcim návrhom je návrh pani poslankyne 

a starostky Aufrichtovej s tým, že bol následne ešte daný 

návrh od pána poslanca Vagača, aby sa v rámci tohto uznesenia 

hlasovalo osobitne o doplnení, ktoré sa týka Ulice Borisa 

Nemcova a ktoré sa týka Námestie Márie Terézie. My, 

samozrejme – to len ako na doplnenie – že podľa toho, čo sa 

odhlasuje, sa bude upravovať aj ten pozmeňujúci návrh pána 

Uhlera, ktorý bol odsúhlasený, lebo tam chýba táto celá časť, 

keď menil názov. Tu, samozrejme, aj tie ustanovenia, ktoré 

sú navrhnuté, tak sa prerobia v tom zmysle, aby sa dali 

upraviť aj samostatne, ak by tak dopadlo náhodou hlasovanie. 

Čiže začíname najprv tou časťou, ktorá sa týka 

pomenovania alebo sa mení názov časti Ulice Godrova na Ulicu 

Borisa Nemcova. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Prepáč, iba si chcem ešte… že budú to dva návrhy, hej? 

Lebo tak myslím, že Maťo Vagač to… 

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

poslanec MsZ: 

Áno. Ten pozmeňujúci návrh je síce podaný ako celok, 

ale on sa – keďže ideme hlasovať samostatne – tak on podľa 

toho, čo odhlasujeme, tak sa potom upraví do toho konečného 

znenia odhlasovaného, aby to bolo aj… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…teraz hlasujeme o Vagačovom návrhu, lebo ho potom si 

myslím, že stiahol. 

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

poslanec MsZ: 

Nie, nie. O tom nemusíme hlasovať, lebo máme 

v rokovacom poriadku, že keď poslanec taký návrh dá, tak sa 

akceptuje. Takže hlasovať o Vagačovom návrhu nemusíme. 

Ideme automaticky hlasovať o časti toho pozmeňujúceho 

návrhu pani poslankyne Aufrichtovej – teda že sa ulica 

Godrova mení na Ulicu Borisa Nemcova a o všetkých tých 

súvisiacich zmenách, ktoré s tým tu sú navrhnuté 

v pozmeňovacom návrhu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem pekne. Myslím, že všetci chápeme a ja 

prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Raz je urgencia urgentná – raz nie? 

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

poslanec MsZ: 

No a teraz ideme hlasovať o druhej časti toho 

pozmeňujúceho návrhu, na základe ktorého sa v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto mení názov časti Námestia Eugena 

Suchoňa a časti Palackého ulice na Námestie Márie Terézie 

vrátane všetkých tých súvisiacich ustanovení, ktoré s týmto 

návrhom súvisia. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 23, proti: 3, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

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

poslanec MsZ: 

 Vraciame sa teraz k pôvodnému uzneseniu. Teda aj už 

v znení tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené. Ja 

len poviem, že to pôvodné uznesenie sa týka mestskej časti 

Bratislava-Čunovo; a teda je to s účinnosťou od 15. 4. 2022. 

Môžete dať už ako o celku aj v zmysle tých pozmeňujúcich 

návrhov, ktoré boli schválené, o tomto uznesení hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Milan, to bolo posledné, hej? 

 OK. Ďakujem pekne, ideme ďalej. 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v 

mestskej časti Bratislava-Čunovo 

Uznesenie 1157/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti 

Bratislava-Čunovo, o určení názvov novovzniknutých ulíc v 
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mestskej časti Bratislava-Jarovce a časti ulice v mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. 04. 2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 4 PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU, A. S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Táňa, prosím ťa na chvíľku to zober. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno. Bod číslo 4: Personálne zmeny v predstavenstve 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, akciová 

spoločnosť. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Dobrý deň. V súlade so schválenými zásadami výberu 

členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu 

členu predstavenstva – finančného riaditeľa spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu. Toto výberové konanie sa konalo 

dňa 21. februára a na základe výsledku výberového konania 

komisia odporučila navrhnúť na mestskom zastupiteľstve na 
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vymenovanie pána Ing. Vladimíra Lukáča za člena 

predstavenstva – CFO v obchodnej spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

A poprosím o hlasovanie. Poprosím návrhovú komisiu, 

nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Čiže budeme schvaľovať 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

po A) schvaľuje vymenovanie Ing. Vladimíra Lukáča do funkcie 

člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti OLO, a. s., 

a poveruje primátora hlavného mesta, aby prijal rozhodnutie 

jediného akcionára v tejto súvislosti – samozrejme s tými 

ďalšími podrobnosťami, ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 37 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 1, 

nehlasovalo: 3, prítomných: 41. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Ďakujem. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu. a. s. 

Uznesenie 1158/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

vymenovanie Ing. Vladimíra Lukáča do funkcie člena 

predstavenstva – CFO (Chief Financial Officer – finančný 

riaditeľ) v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

a. s., so sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300. 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a 

likvidácia odpadu, a. s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválenú zmenu podľa časti A tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 4A NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽKY ROZPOČTOVEJ 

ORGANIZÁCIE DOM TRETIEHO VEKU, POLERECKÉHO Č. 

2, 851 04 BRATISLAVA A NÁVRH NA POVERENIE 

VEDENÍM ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE DOM TRETIEHO 

VEKU, POLERECKÉHO Č. 2, 851 04 BRATISLAVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Ide bod 4a. Návrh na odvolanie riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 

851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 

Bratislava. 

Poprosím predkladateľa materiálu o úvodné slovo.  

Nech sa páči, Táňa. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo aj za vašu pozornosť. Sekcia 

sociálnych vecí v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov 
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predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na odvolanie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie a návrh na poverenie 

vedením. Pani riaditeľka Daniela Palúchová pracuje vo 

funkcii riaditeľky samostatnej rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku od 01.03. 2013. Do zariadenia nastúpila na 

pozíciu riaditeľky zariadenia. Najmä v uplynulých troch 

vlnách pandémie bola práca a skúsenosť s touto pani 

riaditeľkou ako aj s ostatnými riaditeľmi veľmi úzka. 

V najväčšom mestskom zariadení poskytujú zamestnanci tohto 

zariadenia starostlivosť viac ako 250 klientom. V nedeľu 13. 

marca sekcia sociálnych vecí obdržala dlhú podpísanú 

sťažnosť od zamestnankyne zariadenia, ktorá opisuje incident 

fyzického násilia, pri ktorom fyzioterapeut A verbálne aj 

fyzicky zaútočil na fyzioterapeuta B. Fyzioterapeut 

A prišiel v hneve do izby imobilnej klientky, v ktorej 

prítomnosti fyzicky napadol kolegu. Fyzioterapeut B o tom 

vyhotovil záznam, ktorý máme k dispozícii. Urobil to preto, 

lebo bol podľa slov sťažovateľky fyzioterapeutom B 

šikanovaný a očakával problém. Zo záznamu je zjavné, že sa 

fyzioterapeut B snaží konflikt deeskalovať a opustiť izbu 

klientky.  

Pani riaditeľka bola dňa 08. 03. o tomto incidente 

informovaná. Sťažovateľka kontaktovala magistrát v mene 

seba, ale ja v mene ostatných kolegov, a upozornila nás na 

nekonanie pani riaditeľky. Nakoľko z jej strany ani ona, ani 

jej kolegovia neviedli rozhodné kroky, naopak, na stretnutí 

so zamestnancami 11. marca pani riaditeľka zľahčovala 

a ospravedlňovala prebehnuté násilie, ktoré zamestnanci 

považujú zo strany zamestnanca A za opakovaný a dlhodobý 

jav. Na stretnutí s minimálne 15 zamestnancami zariadenia, 

medzi ktorými boli vedúci pracovníci, psychológovia 
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a sociálni pracovníci, títo zamestnanci žiadali, aby pani 

riaditeľka zamestnancovi A zamedzila prístup na pracovisko. 

Šesť dní po incidente 14. 03. napadnutý zamestnanec dostal 

od pani riaditeľky rozhodnutie o odobraní osobného príplatku 

za prebiehajúci mesiac. Zamestnanec A sa podľa dochádzkového 

systému 14. 03. nachádzal osem dní na pracovisku. Bohužiaľ 

v tomto momente pani riaditeľka stratila dôveru zamestnancov 

na sociálnom a zdravotnom úseku, ktorý zabezpečuje 

starostlivosť o klientov.  

Medzi týmito zamestnancami sa rozšírili obavy. Následne 

po dôslednom oboznámení sa so situáciou aj dôkazovým stavom 

stratila aj dôveru gesčnej sekcie, sekcie sociálnych vecí, 

ktorú zastupujem. Sťažnosť zamestnancov okrem iného uvádza, 

že zamestnanec A dlhšiu dobu vykazoval známky agresívneho 

správania k zamestnancom a z dôvodu neriešenia mohla 

situácia vyeskalovať až do tohto incidentu. Sťažnosť 

poukázala na nedostatočné riešenie situácie a na 

nereflektovanie potreby bezpečia zo strany zamestnancov na 

pracovisku. Sekcia sociálnych vecí aj v spolupráci 

s oddelením ľudských zdrojov po telefonických kontaktoch zo 

strany zamestnancov pristúpila k preskúmaniu incidentu. A to 

tým spôsobom, že sme pozvali štyroch zamestnancov za účasti 

pani riaditeľky dňa 24. marca na pôdu zriaďovateľa. Do tohto 

dňa pani riaditeľka nikoho na magistráte po dobu minimálne 

trinástich dní od incidentu nekontaktovala. Vypočuli sme si 

týchto zamestnancov: sťažovateľku, ktorá tlmočila pohľady 

podľa seba a svojich kolegov; vedúcu zdravotného úseku, 

ktorá bola zo strany zamestnanca A 8. marca takisto fyzicky 

napadnutá za prítomnosti svedkov; vedúcu sociálneho úseku, 

ktorá má zážitok verbálnej agresie zo strany zamestnanca 

A spred piatich mesiacov, o ktorom mala pani riaditeľka 
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vedomosť; a medzi vypočutými zamestnancami bol aj sám 

napadnutý zamestnanec A, ktorý nám v dôvere a aj s veľkou 

odvahou sprostredkoval záznam z útokov.  

V pondelok 28. marca sekcia sociálnych vecí okrem iného 

obdržala aj ďalšiu sťažnosť blízkej osoby, blízkej 

zamestnankyne pani riaditeľky, ktorá z obáv o direktívne 

a nadradené správanie pani riaditeľky prosí sekciu 

sociálnych vecí o pomoc. Pani riaditeľka Palúchová bola 

týchto rozhovorov prítomná a bola informovaná aj o ich 

záveroch. Zo strany hlavného mesta bola zvolaná 29. marca 

mimoriadna sociálna komisia, na ktorú bola pani riaditeľka 

pozvaná. Na komisii sme sa výsledkami zistenia sekcie 

sociálnych vecí aj oddelenia ľudských zdrojov dôsledne 

venovali. Komisia sociálnych vecí jednohlasne odporučila 

návrh mestskému zastupiteľstvu schváliť. Následne bola pani 

riaditeľka na stretnutí včera 30. marca s vedením mesta 

ponúknutá dohoda na odstúpenie. Sme presvedčení o tom, že 

zamestnanci aj zamestnankyne tohto zariadenia v tejto chváli 

potrebujú bezprostredne bezpečné a zdravé prostredie preto, 

aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť 250 starším 

ľuďom. Základnou povinnosťou všetkých nás, vedúcich 

pracovníkov, je vytvárať zamestnancom vhodné pracovné 

prostredie, čo v tejto chvíli bolo nezvratne narušené. 

Zároveň sme v rámci hlbších rozhovorov s vypočutými 

zamestnancami nadobudli presvedčenie, že toto pracovné 

prostredie a komunikácia pani riaditeľky vedie dlhodobo 

k emočne vypätému prostrediu. A aj preto je v záujme 

zriaďovateľa danú situáciu riešiť v čo najkratšom čase. Zo 

všetkého najdôležitejšie je, aby ako zriaďovateľ rázne 

zakročili v prípade akýchkoľvek iba náznakov násilia na 

ktoromkoľvek pracovisku. A to v záujme ochrany zamestnancov, 
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klientov, ale aj dobrého mena hlavného mesta. Veľmi dobre si 

uvedomujeme, že okamžitý odchod je náročná skúsenosť pre 

všetky zúčastnené strany, vrátane pani riaditeľky.  

A aj z tohto dôvodu sme presvedčení, že je dôležité 

vložiť dôveru do rúk vedúcej sociálneho úseku, pani Dane 

Nagyovej, ktorá pracuje v zariadení sedem rokov a ktorá 

v prípade neprítomnosti riaditeľky dlhodobo zastupuje. 

Situáciu incidentu táto zamestnankyňa postúpila napadnutému 

zamestnancovi podporu. Zamestnanca A požiadala o okamžitý 

odchod z pracoviska a ponúkla mu dovolenku. S ohľadom na 

náročnosť tejto situácie sme aj my na sekcii sociálnych vecí 

prekontrahovali krízového manažéra, ktorý je ochotný dočasne 

pani Nagyovej vypomôcť pri prevedení tohto zariadenia 

krízovou dobou. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa by sme 

mohli vypísať už v priebehu apríla alebo mája. Zariadeniu 

takisto ponúkame takisto pravidelné konzultácie so sekciou 

sociálnych vecí, tak ako tomu bolo počas predchádzajúcich 

troch vĺn pandémie. V tejto situácii nejde o jednostranný 

súdny spor. Na takýto spor nemá nikto z nás dôvod. Ale 

o pokus o riešenie krízovej situácie v zariadení, v ktorom 

je poskytovaná starostlivosť prostredníctvom zamestnancov 

viac ako 250 starším ľuďom. Dôvera týchto zamestnancov bola 

žiaľ narušená a je veľmi ťažko obnoviteľná voči pani 

riaditeľke. Ďakujem vám za pozornosť a prosím vás 

o prerokovanie tohto návrhu.    

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Poďme na diskusiu. Mysli, že bolo 

vysvetlené všetko.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

187 

 

S faktickou pani Pätoprstá.  

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

Ďakujem. Ja by som chcela poprosiť o možnosť vystúpenia 

pani riaditeľke. Tak ako to bolo minule umožnené pani 

riaditeľke zoologickej záhrady. Aby to naozaj neboli len tri 

minúty a koniec. Čiže aby sme mohli jej dávať otázky. Ja len 

doplním, že my sme mali včera klub, kde sme sa pýtali viaceré 

otázky, ktoré vyjasnili tú situáciu. Ako klub sme sa dohodli 

na tom, že bolo ideálne tam urobiť poslanecký prieskum 

a nerobiť hneď takéto rýchle rozhodnutia. Ale viem si 

predstaviť aj výberové konanie. Ale normálnym spôsobom. Nie 

takýmto radikálnym. Považujem to za nie celkom šťastné takéto 

riešenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Samozrejme, pozvali sme aj pani 

riaditeľku na toto stretnutie. A hneď po poslancoch dostane 

slovo.  

Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Takisto by som bol za to, aby sme túto akciu otočili. 

Čiže môj návrh je taký, aby sme si vypočuli pani riaditeľku. 

Nech sa k tomu vyjadrí. Lebo my sa budeme vyjadrovať 

k niečomu, čo budeme počuť potom. A takisto by som teda 

poprosil, mám vedomosť, že niekto či už z klientov alebo 

zamestnancov chcel vystúpiť. Takže najskôr by som poprosil, 
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aby sme dali najprv priestor… Môj návrh je, aby najskôr 

priestor dostali jednotlivé strany a až potom poslanci. Lebo 

my sa tu budeme baviť hodinu o niečom, čo potom z niektorej 

tej strany bude niekde úplne inde. Takže len toto by som 

chcel. Dávam to ako procedurálny návrh.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Milan, nepočujeme ťa. Stačí, keď sa na tom zhodneme? 

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

poslanec MsZ:  

No, my vieme všeobecným konsenzom rozhodnúť, že ona 

vystúpi aj na začiatku. Zvyklo sa to robiť, že tie osoby 

vystupovali až na konci. Ale sme tu mali príklady, aj pri 

tej zoologickej záhrade, kedy to bolo aj iným spôsobom. Takže 

ak sa zhodneme všeobecným konsenzom o tom hlasovaním… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak daj o tom hlasovať normálne. Podľa mňa. Nie?  

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

poslanec MsZ: 

Ak je niekto proti. Teda neviem. Netreba hlasovať, ak 

sú všetci za. Ak je niekto proti, nech sa ozve, že je proti. 

Potom budeme hlasovať. Inak by to bolo všeobecným konsenzom.  
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ešte jedna faktická.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Len teraz, Ľubo, … Pán poslanec iba chcem nejak, 

aby… Ak je tu procedurálny návrh, tak to musíme brať do úvahy 

podľa nejakých našich pravidiel. Keď nikto nepovedal, že je 

proti tomu, to znamená, že sme zhodnutí na tom, že pani 

riaditeľka môže vystúpiť na začiatku. Áno? Dobre. Nikto 

nepovedal. Nevidím. Keď nikto nekričí, že nie, tak dobre. 

Máme všeobecnú zhodu.  

A teraz ešte faktická pána poslanca Krajčíra. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

 …aby nemala ohraničený čas iba dvomi minútami, ale aby 

tam bol dostatočný priestor. My sme ju mali včera na klube 

a za dve minúty sa to asi nedá povedať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že to bolo súčasť toho návrhu pána 

starostu Hrčku. Takže s tým súhlasíme všetci. Dobre? 

Takže poďme na to. Máme tu pani riaditeľku. Niekde 

online by tu mala byť.   

Takže, pani riaditeľka, máte slovo. Dobrý deň. 
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PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

 Dobrý deň. Počujeme sa? Áno. Vážený pán 

primátor, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v prvom 

rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za priestor, aby som 

sa mohla vyjadriť a zároveň aj obhájiť. Ako už viete, 

v zariadení sa stal nepríjemný incident medzi kolegami, 

ktorý nabral rýchly spád a začal sa riešiť na úrovni 

magistrátu. A bez akejkoľvek možnosti sa k predmetnej veci 

vyjadriť. V pondelok 28.03., tak ako aj pani Sedláková 

uviedla, ma kontaktovala telefonicky a oznámila mi, že 

pripravuje návrh na moje odvolanie z funkcie. Ale taktiež, 

že sa aj môžem vzdať funkcie. Mala som sa jej v daný deň 

vyjadriť do šestnástej hodiny. Oznámila som, že nevidím dôvod 

vzdávať sa. Tak som jej povedala, že prijímam priestor na 

obhájenie sa do zastupiteľstva. Až včera, v stredu, po mojich 

apeloch a žiadosti o vypočutie ma prijala pani námestníčka 

Plavuchová a následne som bola prizvaná na klub pani 

Zaťovičovou.  

Na sociálnu komisiu som bola pozvaná a nemohla som sa 

jej, bohužiaľ, zúčastniť, čo ma veľmi mrzí. Nakoľko v tom 

čase som bola u lekára a komisia bola narýchlo 

zorganizovaná. Incident sa stal dňa 08. 03. 07. a 08. 03. 

som riadne čerpala dva dni dovolenku. Dňa 0. 03. došlo 

k incidentu dvoch kolegov na pracovisku fyzioterapeutov. 

Musím uviesť, lebo som situáciu prešetrovala, že ako aj 

uviedla pani Sedláková, jeden kolega má zvukový záznam 

o incidente. Ale druhý kolega predložil zdravotnú 

dokumentáciu o ošetrení po útoku. Napriek tomu, že som nebola 

v tom čase na pracovisku, predmetnú situáciu som riešila 
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telefonicky, aby poverená zastupovaním, pani Nagyová, 

prijala okamžité opatrenia. A to v takom zmysle, aby 

kolegovia okamžite opustili pracovisko. A aby im vypísali 

dovolenky alebo vzhľadom v prípade potreby aj volali 

políciu. Zamestnanci, aj s nimi som volala, opustili 

pracovisko v doobedňajších hodinách. Napriek tomu, že pani 

Nagyová, poverená mojim zastupovaním, opätovne povolila 

vstup svojim kolegom na pracovisko aj napriek tomu, že 

kolegovia boli značne rozrušení. Kolegovia fyzioterapeuti 

prišli odovzdať vedúcej sestre výpovede. Vedúca sestra sa 

správala ku kolegom neprofesionálne aj vzhľadom k tomu, že 

v tom čase prepuklo na verejnosť ich intímny pomer. K čomu 

došlo v daný deň opätovne k incidentu medzi týmito dvomi 

ľuďmi. Vedúcou sociálneho úseku a fyzioterapeutom.  

Dňa 09. 03. som po návrate z dovolenky začala situáciu 

okamžite riešiť. Predvolala som si všetkých zamestnancov, 

ktorých sa to dotklo priamo aj nepriamo. Páni fyzioterapeuti, 

ktorí boli účastní incidentu, tým som okamžite nariadila 

čerpanie dovolenky v počte 28 a 23 dní. Taktiež boli poučení 

o závanom porušení pracovného poriadku a bolo im odobraté 

osobné ohodnotenie. Následne dostali písomné vyrozumenie, že 

na zvyšné dni im bude udelené „prekážka zo strany 

zamestnávateľa, čím im bude zamedzený vstup na pracovisko až 

dokedy im nevyprší výpovedná doba. 24. 03. sa konalo 

stretnutie organizované sekciou sociálnych vecí, pani 

Sedlákovou, k vypočutiu kolegov. Na tomto stretnutí bola 

prítomná aj pani Rothová, a aj ja. Účastní kolegovia, vedúca 

sociálneho úseku, pani Nagyová, a sociálna pracovníčka 

Chvalníková, uviedli, že ako problém na pracovisku evidovali 

správanie vedúcej sestry i zdravotného úseku. Ja osobne 

vnímam celý konflikt, ktorý nastal ako osobný konflikt medzi 
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vedúcou sestrou a fyzioterapeutom. Vo funkcii som už vyše 

deväť rokov, ako povedala pani Sedláková, od 01. 03. 2013. 

Dom tretieho veku je najväčšie s kapacitou 263 klientov a 120 

zamestnancov. V priebehu môjho pôsobenia sme mali aj neľahké 

časy v zariadení. Ale vždy sa mi podarilo situáciu zvládnuť 

alebo vyriešiť k spokojnosti najmä klientov, zamestnancov, 

mnohých príbuzných, ale aj k spokojnosti zriaďovateľa.  

Môžem povedať, že zriaďovateľ má vo mne lojálneho 

partnera. Hovoria o tom aj výsledky mojej práce, dobré meno 

zariadenia, ale aj výsledky kontrol, ktoré boli robené 

v zariadení, a ktoré väčšinou obišli bez pochybenia. Práve 

naopak, boli vyzdvihnuté a pochválené. Včera sa pani 

Sedláková vyjadrila na klube, kde sme boli prizvané obidve, 

že chce poveriť pani Nagyovú dočasným vedením zariadenia po 

mojom odvolaní. Tak ako to teraz uviedla aj v úvodnom slove. 

Ja tu teraz sedím s návrhom na odvolanie. Ale nedá mi 

povedať, že 08. 03., keď sa celý incident stal, som bola 

mimo práce. Čerpala som dovolenku a v tom čase bola poverená 

pani Nagyová, ktorá bola zodpovedná za riadenie organizácie 

počas tých dvoch dní a incident v plnom rozsahu nezvládla. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Ideme ďalej. 

 Pán starosta Hrčka má asi faktickú poznámku.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. Ja by som si len rád ujasnil jednu z vecí, 

ktorú ste povedali. Čiže vy ste vraveli, že incident sa stal 

08. 03. Vy ste 09. 03. zavolali obidvoch zamestnancov. 

Nariadili ste im obidvom vyčerpať si dovolenku, dali ste im 

výpoveď a povedali ste im, že budú mať prekážky na strane 

zamestnávateľa, pokiaľ im neskončí výpovedná lehota. Správne 

som to pochopil alebo som si niečo zle poznačil?  

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

Oni toho dňa 08. 03., keď som tam nebola, prišli naspäť 

na to pracovisko a dali výpoveď s dvojmesačnou výpovednou 

lehotou. Čiže oni sami si dali.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Čiže oni vám dali výpovede a vy ste im v rámci toho 09. 

03. oznámili, že im nariaďujete dovolenku na vyčerpanie 

a potom ste im dali prekážky, aby už neprišli do práce. To 

bolo riešenie, ktoré ste spravili? 

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

Áno. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

OK. 
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PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

V jeden deň som si zavolala kolegov do zamestnania, 

samozrejme, lebo som im musela predložiť doklady. Musela som 

ich upovedomiť o nasledujúcich veciach. Ale áno, presne 

tskto, aby sa nezdržiavali na pracovisku. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

OK. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja sa chcem spýtať. Jedná sa o naozaj veľké 

zariadenie. Aké je stanovisko klientov? Pretože naša 

organizácia slúži predovšetkým klientom a bola by som veľmi 

nerada, aby nejakou zmenou, lebo predpokladám, alebo z toho, 

čo som pochopila včera, tak tá sťažovateľka súčasne bude vás 

zastupovať, čo nepovažujem za celkom šťastné riešenie. Ide 

o funkčnosť toho zariadenia. My sa poznáme dlhodobo. Ja to 

chcem na rovinu povedať. Sme poslankyne, aj keď v opozičných 

kluboch. Naozaj tam nemám nejaký konflikt záujmov. Poznám 

vás ako veľmi serióznu a zodpovednú osobu jemnej 

konštitúcie. Čiže predpokladám, že je veľmi problematické 

zvládať takýto personál. Deväť rokov sa vám to darilo. Ja sa 

trochu obávam o to zariadenie po vašom odchode. Neviem, čo 

sa vlastne stane. Čiže povedzte mi. Riešili ste tam obdobie 
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korony, riešite aj prijímanie Ukrajincov. Čo vlastne 

nastane, keď dneska vás odvoláme? Funkčne. Čo sa týka toho 

zariadenia. Toto ma zaujíma najviac. Čo nastane, aký stav? 

Dokáže pani Nagyová zvládať administratívu?  

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

Sociálneho úseku áno. Dneska som sa dozvedela, že vedúca 

zdravotného úseku poslal výpoveď. Pani Nagyová nemá 

vedomosti, lebo nemá také odborné vzdelanie na zastrešenie 

zdravotného úseku. Ešte by som vám mohla povedať, že mám 

vzdelanie aj v zdravotnej a sociálnej oblasti, zastrešujem 

a som garantom pre obidve oblasti. Aj sociálnej, aj 

zdravotnej. Neviem si to predstaviť ani vám adekvátne 

odpovedať, lebo v živote som nikdy nečerpala dlhodobú PN-ku. 

Nikdy. Dovolenku – väčšinou predĺžené víkendy. Takto 

väčšinou len keď som si potrebovala oddýchnuť len na pár 

dní. Nehovorím, že som nemala dovolenku. Ale vždy som to 

kolegyniam všetko predpripravila. Všetko mali pripravené. 

Ony si viac-menej riešili svoj úsek. Zdravotná zdravotné, 

sociálna sociálne a samozrejme aj prevádzka. Tak neviem do 

akej miery by sa vedeli s touto administratívou vysporiadať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej.  

Ešte sa hlási Táňa Sedláková s reakciou. Nech sa páči. 
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Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Ja by som rada poopravila to tvrdenie, že pani 

riaditeľka nariadila prekážky na strane zamestnávateľa 

zamestnancom hneď po tom incidente. Stalo sa tak 24. 03. Mám 

podklad od jej personálneho. Takisto aj dochádzkový systém, 

kde je to uvedené inak. Jednu zásadnú vec by som povedala. 

A to je, že v momente, kedy sa takto naruší dôvera vo 

vedúceho zamestnanca, je podľa mňa prekážka pre chod tohto 

zariadenia, ktorého predmetom je starostlivosť o ľudí. Mňa 

táto situácia úprimne mrzí. Myslím si, že keby bolo 

zamestnancom zrozumiteľne vysvetlené to, čo pani riaditeľka 

hovorí dneska 11. 03., tak by sa neobracali na zriaďovateľa. 

Takýto postup sa nám nedeje v iných zariadeniach. Túto 

situáciu považujem za hraničnú. Bohužiaľ, pri nekonaní pani 

riaditeľky v tom období medzi 08. marcom a 24. marcom bola 

tá dôvera hlboko narušená.  

A opravila by som aj to tvrdenie, že zastupovať pani 

riaditeľku bude pani sťažovateľka. Pani Nagyová nie je 

sťažovateľka. Pani Nagyová len vypovedala pri tej situácii. 

Pani Nagyová bude podporená jednak sekciou sociálnych vecí, 

ale aj prekontrahovaným špecialistom na krízové riadenie, 

s ktorým sme mali niekoľkokrát diskusiu. My si uvedomujeme, 

že tá situácia je náročná. Z môjho pohľadu je to o strate 

dôvery zamestnancov a o tom, že jednoducho my ako 

zriaďovateľ sme povinní im zabezpečiť bezpečné pracovné 

prostredie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Poďme ďalej. Pán poslanec Jenčík.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. No, mňa trošku zaráža teraz tá 

argumentácia, že vlastne pani riaditeľka stratila dôveru 

zamestnancov. Prednedávnom a ešte aj dnes sme riešili 

situáciu v zoo, kde pani riaditeľka stratila dôveru väčšiny 

zamestnancov, ktorí sa dokonca podpísali pod otvorený list 

a to nikoho netrápilo. Čiže ja teraz žasnem. To je všetko 

z mojej strany. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel tiež zareagovať 

a rovno požiadať mesto, aby sme tu neotvárali túto tému, 

lebo môže to byť veľmi náročná a ostrá… Skôr aby sme išli… 

Spravme tam budúci týždeň poslanecký prieskum. Stratíme 

nanajvýš dva – tri dni. Uvidíme, čo vyjde z toho poslaneckého 

prieskumu. A na základe toho by som konal. Mne je veľmi 

ľudsky nepríjemné, aby sme pani riaditeľku po deviatich 

rokoch odmenili tým, že zo dňa na deň ju vyhodíme. To si 

myslím, že naozaj nie je správne. Navrhujem takéto riešenie, 

aby si ho vedel pán primátor alebo pán Košťál osvojiť. Myslím 

si, že by to bolo aj v rámci doby, ktorú žijeme momentálne. 

Lebo nie je to také jednoduché vyhodiť pani riaditeľku zo 

dňa na deň. Bolo by to fér. Ďakujem pekne.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Urobme to takto. Ja by som bol rád… Berieme to ako 

návrh, o ktorom budú hlasovať poslanci tým pádom? Je tu 

nejaký návrh?  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ak uznáte, tak áno asi. Možno aj poslanci, keby boli 

ochotní sa k tomu nejako vyjadriť a zahlasovať. Ja si myslím, 

že by ste si to vedeli aj vy na magistráte nejako osvojiť. 

Možno aj jednoduchšie. Navrhujem, aby nebola nejaká zbytočne 

vyhrotená situácia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Dobre. To znamená, že toto je návrh. Viete ho nejak… 

Treba ho, Milan, nejako formulovať? Akože… Viete ho nejak 

formulovať? Milan, povedz?  

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

poslanec MsZ: 

Treba ho, samozrejme, písomne, lebo to bude pozmeňujúci 

návrh alebo dokonca nahradí celé to uznesenie ako je 

formulované. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Tak ide Ďalej diskusia a pán poslanec, pošlite 

dva riadky akože do zrkadlovej sály. Dobre? A dáme o tom 

normálne hlasovať. Poďme ďalej. A samozrejme, keď sa 

poslanci rozhodnú týmto spôsobom, my to budeme rešpektovať. 

To je bez slova. 

Pani Antalová. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si teda dovolím pár 

slov za seba, keďže mám sociálne veci vo svojej agende. Ja 

rozumiem, že tá diskusia, ktorá sa tu teraz vedie, môže sa 

javiť, že sme tu rozhodovali rýchlo, zbrklo a nepremyslene. 

Ale naozaj, opak je pravdou. My v tejto situácii máme šesť 

jasných dôkazových materiálov, ako je zvukový záznam 

napadnutia zamestnanca A zamestnancom B, písomnú sťažnosť 

pracovníčky sociálneho zariadenia, máme rozhodnutie 

o odobratí osobného. príplatku, máme zápisnicu zo 

stretnutia, máme, po piate, sťažnosť s predmetom „Prosba 

o pomoc“ z 28. 03. a rovnako výpis z dochádzky. To všetko sú 

jasné a zjavné dôkazy a fakty, ktoré hovoria o tom, že sme 

sa rozhodli odborne a na základe dôkazových materiálov. Čiže 

by som bola veľmi nerada, keby táto diskusia nejak smerovala 

k tomu, že sme konali rýchlo a unáhlene. Ono niekedy 

v ťažkých manažérskych situáciách je správne rozhodnúť 

rýchlo, pretože riešime zariadenie, ktoré sa stará o našich 

najcitlivejších obyvateľov a obyvateľky Bratislavy, o našich 

seniorov. Myslím si, že v tejto situácii a v takomto druhu 

zariadenia, kde máme sto zamestnancov a dvestopäťdesiat 

klientov, nie je čas váhať a moc dlho diskutovať o tom, čo 
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je správne riešenie. A už vôbec si nemyslím, že je správne 

diskutovať s odvolávanou riaditeľkou o tom, ako bude ďalej 

nastavené vedenie a riadenie tohto zariadenia. Myslím si, že 

toto rozhodnutie je, samozrejme, na zastupiteľstve a na 

odbornom vedení sekcie sociálnych vecí a na nás, ako vedení 

hlavného mesta. Čiže… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Poďme ďalej.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcela som povedať, že mi je naozaj veľmi ľudsky ľúto, 

že tá diskusia dospela až sem. Myslím si, že je správne to 

dnes rozhodnúť a neodkladať to rozhodnutie do budúcnosti. 

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pani viceprimátorka Kratochvílová.  

Táňa, zober to nachvíľku za mňa.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Už to tu bolo dvakrát povedané. A chcem to 

zdôrazniť, že teda hovoríme tu o zamestnancoch, ktorí sa 

majú starať o dvestopäťdesiat klientov… zodpovednosti mesta 
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za tento stav. Ja by som prečítala iba krátky odsek z jedného 

z tých dôkazov, o ktorých hovorila pani námestníčka Antalová 

Plavuchová. „My zamestnanci pracujeme pod obrovským tlakom 

a stresom. Bojíme sa jej. Nikto už neverí nikomu, lebo sa 

každý bojí druhého, že jej bude donášať. Naši klienti sú 

veľmi citliví voči atmosfére na pracovisku a určite viete, 

že takéto nevhodné pracovné prostredie sa dotýka aj našich 

klientov a ich príbuzných. Takáto ťažká atmosféra už trvá 

dlhšie. Každý sa bál ozvať. Teraz sme dostali odvahu po tomto 

incidente, keď kolega napadol kolegov v našom zariadení. 

Stanovisko pani riaditeľky k tomuto incidentu nás len 

utvrdil v jej neprofesionalite.“ Je to časť z tých 

dôkazových materiálov. Neradi to riešime takýmto spôsobom. 

Bolo to už na úvod povedané. Tá snaha vyriešiť to inak, aby 

sme to takýmto spôsobom neriešili, tu bola. Ale, žiaľ, máme 

tu takúto diskusiu. V každom prípade nám ide o to, aby sa 

tam situácia stabilizovala aby sme získali istotu, že tá 

atmosféra sa tam zmení. Ďakujem. 

Ja teda budem pokračovať vo vedení. Nech sa páči 

s faktickou pani námestníčka Zaťovičová.  

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

 Ďakujem veľmi pekne. Ja som pôvodne nechcela reagovať. 

Ja by som chcela pripomenúť, že som už niekoľko rokov 

v sociálnej komisii pôsobila, teda aj za minulého, aj 

predminulého vedenia. Podobný incident sa nám odohral 

v zariadení Archa, kde teda si myslím, že boli oveľa väčšie 

pochybenia pani riaditeľky, ako sú tuná. Tiež sme tam zvolili 

postup, že prebiehal poslanecký prieskum pred tým, ako bola 
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pani riaditeľka odvolaná. Takže ja by som sa v tomto momente 

asi prikláňala k návrhu pána Krajčíra, že aby bol najprv 

spravený poslanecký prieskum. A keď sa veci potvrdia, tak 

potom v apríl o tom môžeme potom rokovať. A ešte možno mám 

takú otázku, že ak sú teda tak strašné pochybenia zo strany 

pani riaditeľky, či nie je možné teda, aby ju vedenie ako 

zamestnávateľ alebo zriaďovateľ odvolal. A nemusíme to robiť 

my, zastupiteľstvo. Lebo ja doteraz nevidím nijaké 

hmatateľné veci, o ktoré by sme sa vedeli oprieť. Tiež ešte 

boli spomenuté aj nejaké videonahrávky alebo niečo. Chcela 

by som sa opýtať na ich relevantnosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja neviem, pani Plavuchová. Neberte 

to osobne. Vy ste prítomná od začiatku na tomto 

zastupiteľstve. Tá diskusia sa ešte nerozbehla. Vy ste bola 

tuším druhá diskutujúca. Preto som navrhoval, aby sme sa 

nespustili do nejakej tvrdšej diskusie. Aby sme to spravili, 

podľa mňa, najčistejším spôsobom. Prepáčte, ale opravím vás. 

Určite tak okamžite to netreba riešiť, že dnes, aby pani 

riaditeľka už dnes nebola zamestnaná. A kľudne si vieme 

počkať dva – tri dni na to, aby sa okamžite spravil 

poslanecký prieskum. A je to pre mňa najčistejšie. Ja nechcem 

spúšťať túto debatu do toho, že označíme teraz niekoho. Lebo 

to je aj do budúcna pre tých zamestnancov. Označíme zase 

niekoho, že pochybil, a takto ho odpraceme zo dňa na deň. To 
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vo mne vyvoláva aj rôzne takéto otázky. A my sme poslanci. 

A keď chcete od nás, aby sme zahlasovali, ja potrebujem 

relevantné dôkazy. Ja ich nemám. Ak ich máte vy, tak ju 

odvolajte a nedávajte to na zastupiteľstvo.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kunst.  

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja sa prikláňam k tým vyjadreniam, že 

naozaj relevantné dôkazy nikto nemá. Pani Sedláková, včera 

sme o tom rozprávali. Keď sme sa pýtali, koľko percentuálne 

zamestnancov je nespokojných a koľko máme oficiálnych 

sťažností a či bola vôbec upozornená pani riaditeľka za hrubé 

porušenie svojej činnosti ako vedúcej zamestnankyne, bolo mi 

povedané niečo iné. Povedali ste, že to budeme formou 

rozídenia sa. A budeme my schvaľovať, my poslanci, bohužiaľ, 

takto ako som to počul dneska od vás, tak to nie je. Čiže sú 

to útoky. A pokiaľ dobre viem, my nemáme tieto informácie. 

My máme dneska rozhodnúť, či je to vhodné alebo nie je to 

vhodné. Možno by bolo dobré naozaj postaviť ju mimo funkcie 

a prejsť si to všetko. A potom povedať, že áno, je to takto. 

Ale ideme poverovať vedením niekoho, kto podľa všetkého, som 

dneska počul, tiež pochybil v určitých veciach. Takže mám 

z toho veľmi zmiešané pocity. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Ja teraz poprosím, lebo sa hlási pani Sedláková, 

a potom pani Rothovej dávam slovo. Lebo zodpovedia otázky, 

ktoré teraz zazneli. 

Nech sa páči, Táňa.  

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Ja poviem toľko, že mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta je vyhradené na návrh primátora vymenovať a odvolať 

riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií. Čiže to 

odvolávanie je vecou zastupiteľstva. A pani riaditeľke tým 

nezaniká pracovný pomer. Bola by odvolaná z funkcie. Čo sa 

týka percent, jedná sa o odborných zamestnancov dvoch 

úsekov, ktorí mali tú odvahu s kožou prísť na trh. Povedali. 

Vieme ich mená. Prišli to pani riaditeľke povedať do očí. Je 

to jednoducho iná situácia, ako anonymná sťažnosť, ktorá nie 

je podpísaná. Preto sme sa ňou aj takto dôkladne zaoberali. 

Ja by som bola veľmi rada, keby bolo možné čakať mesiac alebo 

dva mesiace. Viem aj z vlastných skúseností, že niektoré 

situácie nie sú jednoducho reparabilné.  

Z môjho pohľadu je toto tá situácia. A pre zdravý chod 

toho zariadenia je potrebné podchytiť ju teraz. Myslím si, 

že je to aj v záujme pani riaditeľky, ktorá naozaj deväť 

rokov do toho zariadenia dávala nemalé investície. Trávili 

sme spolu čas počas prvej, druhej a tretej vlny covidu. 

Myslím si, že teda keď zastupujem gesčnú sekciu, tak je 

dôležité povedať, že prechod toho zariadenia je dôležité 

spraviť kroky teraz, nastaviť tam zdravé pracovné prostredie 

a posunúť proste zamestnancov do ďalšieho obdobia.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Rothová, nech sa páči.  

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Prepáčte, pani námestníčka, ale v prvom rade nemali by 

sme najprv odpovedať my? Boli tam faktické poznámky, ako 

poslancov. Bola odpoveď teraz. Sú tam prihlásení. Sme si 

dohodli, že budú hneď na všetko reagovať zamestnanci? Pardon.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zazneli tu otázky, ktoré sa možno budú opakovať. Preto 

som sa rozhodla. Na pani Rothovú to bolo tiež. Ale môžeme, 

samozrejme.  

Tak nech sa páči, pán Jenčík. Faktická. Budeme 

pokračovať takto.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa vrátil k tomu listu v ZOO. 

Sme mali podpísanú nadpolovičnú väčšinu zamestnancov 

prostredníctvom rady zamestnancov. Tam to magistrát 

zľahčoval. Tam dokonca pán riaditeľ povedal, že tie podpisy 

tu nie sú. Samozrejme, z istých dôvodov a zrejmých dôvodov 

tie podpisy nebehajú po internete. Ale tam nezachytil som, 

že by bola nejaká snaha sa tomu nejak venovať, že vtedy 

riaditeľka, vtedy bývalá riaditeľka znovu mala byť volená 

riaditeľka, že stratila dôveru zamestnancov. Tu dneska sa 
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venujeme sporu medzi A- a B-zamestnancom, pri ktorých neviem 

ako nesie zodpovednosť pani riaditeľka za medziľudské 

vzťahy. Navyše, keď som dobre pochopil, tak bola na dovolenke 

v tom čase. Čiže mne to príde veľmi divné toto, čo sa tu 

deje teraz. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Iba na sekundu… Táňa, už ž to zoberiem ja. Iba na 

sekundu, chcem vysvetliť. Neviem, čo je na tom divné. Aj mne 

je to ľudsky ľúto. Ale magistrát si splnil nejaký typ svojej 

roboty. Predkladá to vám na posúdenie. Sú tu už dva návrhy 

na posúdenie, keď pán Krajčír pošle ten svoj, aby sme to 

urobili teraz alebo to posunuli po poslaneckom prieskume. 

Proste vy sa rozhodnite. My sme dali na stôl všetky fakty. 

To je naša robota. My máme zodpovednosť starať sa o 250 ľudí. 

Keď magistrát povie, že tá dôvera tam nie je, sú tam tie 

problémy, som aj videl to video, počul, čítal som si všetky 

tie materiály, tak to proste predkladáme tomu 

zastupiteľstvu. To nie je nič čudné. A keď sa zastupiteľstvo 

rozhodne, že pôjdeme cestou pána Krajčíra alebo pani 

riaditeľku neodvoláme, my to budeme rešpektovať. Bodka. 

Normálne robíme svoju robotu. A s najlepším vedomím 

a svedomím. Na nikoho nijak netlačíme. Dávame argumenty. 

Väčšinu z tých argumentov sme dali. Kľudne dodiskutujme 

a hlasujem o tých veciach. To je… 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 
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Chápem to tak, že keď rada zamestnancov zoo bude žiadať 

o odvolanie riaditeľky, tak to pôjde na budúce 

zastupiteľstvo zo dňa na deň, „bam“ ideme odvolávať. Tak?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Jenčík, vy to, dúfam, dávate na rovnakú úroveň iba 

preto, že nemáte naštudované… 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Nie, porovnávam to. Samozrejme, že to porovnávam, lebo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nemáte naštudované všetky tie fakty, ktoré sú 

k dispozícii. Môžeme ich znova prečítať. My máme všetky tie 

fakty k dispozícii.   

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ste nám to dali teraz. Takže neviem, kedy som to mal 

študovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Pán Hrčka. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. No, ja by som tiež chcel povedať, že pani 

viceprimátorka Plavuchová povedala, že máme dôkazy. Ale, 

bohužiaľ, ja tuná musím dať za pravdu pánovi Krajčírovi 

a ostatným. Ja tie dôkazy nemám. Vy keď tie dôkazy máte, tak 

chápem, že pre vás sa ľahko rozhoduje. Vy chcete odo mňa, 

aby som za niečo zahlasoval, keď tie dôkazy nemám. Ja ich 

nevidím a teraz tú situáciu, ktorú ste opísali, je veľmi 

vážna. Čiže z toho úvodného slova by som bez mihnutia oka za 

tie závažné veci zahlasoval. Po tom, čo pani riaditeľka 

povedala, tak asi tam k nejakému problému došlo. Otázka je, 

aká je jej úroveň zavinenia. A teraz otázka znie, naozaj by 

mal niekto, a mňa by zaujímalo, že kto to je, proste nejakým 

spôsobom preveriť, ktorá časť je po akú úroveň pravdivá. 

Niekedy aj obidve môžu byť, len každý to vidí zo svojej 

strany. Takže ono sa dá určite spraviť aj to, že pani 

riaditeľka bude tiež povinne čerpať dovolenku a poveríme tam 

zatiaľ niekoho, dokiaľ sa to neprešetrí. Ale mám za to, že 

úplne tak jednoznačne pre mňa, ako momentálne sediaceho 

poslanca, ktorý som tento bod dostal teraz, to úplne tak nie 

je.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Ja považujem za veľmi neprofesionálne poveriť osobu, 

počas ktorej sa ten konflikt udial vedením tej organizácie. 

Tá organizácia je naozaj funkčný kolos. Najväčší zo všetkých 

sociálnych zariadení. Je to veľmi ťažké vedenie takéhoto 
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kolosu. Čiže ja mám naozaj obavy o to a preto v tej druhej 

časti sa hlásim s procedurálnym návrhom, aby sme zahlasovali 

za prerušenie tohto bodu, jeho prerokovanie na najbližšom 

zastupiteľstvo a urobiť súčasne aj poslanecký prieskum.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To znamená, že ideme na to s návrhovou 

komisiou.  

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

Čiže ešte raz to zopakujem. Navrhujem bod prerušiť… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prejdite, pani poslankyňa, do toho zeleného. Ukončime 

toto. Toto bola vaša faktická a ideme do zelenej. Tak. 

Ďakujem. Teraz to máte. 

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

Takže môj procedurálny návrh je, aby sa prerušilo 

rokovanie a aby sme urobili poslanecký prieskum tých 

poslancov, ktorí majú záujem, vrátane pani Rothovej 

a vrátane pani riaditeľky odboru, a na nasledujúcom 

zastupiteľstve pokračovať v tomto bode.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Áno. Myslím, že sme to všetci pochopili. Môžem, Milan, 

dať hlasovať? Návrhová komisia? 

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

poslanec MsZ: 

Áno, môžeme dať o tom hlasovať. Nech sa páči.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 14, proti: 9, zdržalo sa: 10, nehlasovalo: 6, prítomných: 

39.  

To znamená, že pokračujeme v diskusii. Dobre to chápem, 

hej?  

Poďme ďalej v diskusii. To znamená, že nech sa páči. 

Pán poslanec Vallo. Alebo Milan? Pán poslanec Vetrák? 

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

poslanec MsZ: 

Nie. Len mne potom zostane zapnutý mikrofón.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Vallo. 

MUDr. Jakub Vallo, poslanec MsZ:  

Dobrý deň. Ja by som sa chcel ako predseda sociálnej 

komisie, ktorá to v mimoriadnom termíne, za čo sa chcem 

poďakovať aj členom, že tak rýchlo zareagovali, že do dvoch 

hodín sme zvolali mimoriadnu sociálnu komisiu, kde sme bod 

prerokovali. Pomerne obsiahla diskusia to bola. Za nás, 

jednohlasne sme sa zhodli, že tú situáciu treba riešiť 

urýchlene. Áno, zhodli sme sa, že nepoznáme všetky fakty do 

detailov, ale o mesiac odkladať riešenie tejto situácie je 

absolútne… Žiaden člen komisie s takýmto návrhom nesúhlasil, 

že o mesiac odkladať. Situáciu treba riešiť rýchlo 

a jednohlasne sme boli za odvolanie pani riaditeľky. A či už 

dneska alebo ak chcete nejaký poslanecký prieskum, ja len 

apelujem, aby to bolo v priebehu dní. V žiadnom prípade nie, 

aby sa tá situácia naťahovala ďalší mesiac. Mohlo by to mať 

detritické následky na 250 fragilných klientov. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Ďakujem pekne.  

Pani Zaťovičová s faktickou. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

 Ďakujem. Ja mám iba dve otázky. Či pani riaditeľka bola 

vypočutá sociálnou komisiou. To je jedna otázka. Keď ste 
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teda rozhodli bez toho, aby ste si ju vypočuli. Druhá moja 

otázka je, že či teda ste mali predložené na komisiu aj 

nejaké hmatateľné dôkazy, na základe ktorých ste rozhodli. 

Ďakujem. Lebo dodnes ich ja nevidím. Nemám ich. Naozaj sa 

nemám o čo oprieť. Ďakujem. 

MUDr. Jakub Vallo, poslanec MsZ: 

Iba by som zareagoval. Pani riaditeľka bola ohlásená 

najprv na komisii. Nakoniec sa nepripojila. My sme ju čakali. 

65 minút trvala tá komisia, zhruba. Dôkazy boli zverejnené. 

Kto mal záujem, tomu bolo poslané dotyčné video.  

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Čiže len to video je dôkazový materiál? To, čo nahral 

ten… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dodržujme nejaký systém. Tu sa hlásia aj… Poďme ďalej. 

Dokončime tieto faktické, čo sú tu, a dostanú slovo pani 

riaditeľka Palúchová, pani riaditeľka Sedláková a pani 

riaditeľka Rothová. Takže poďme dokončiť faktické.  

Nech sa páči, pani Pätoprstá.  

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

Mňa zaráža to, že ste rozhodli bez toho, aby ste mali 

na komisii pani riaditeľku. Ja si to neviem predstaviť, že 
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by som rozhodla o niekom, ak by som si nevypočula aj tú druhú 

stranu. Vám to vôbec nevadilo? Viem o tom. Som sa presne na 

toto pýtala pani riaditeľky. Považujem za veľmi nesprávne, 

že sa neprihlásila. Ona mi vravela, že bola veľmi neskoro 

oslovená a nemala technickú možnosť sa na tú linku pripojiť. 

Čiže bola by sa určite zúčastnila. Tým, že je teraz na PN-

ke, tak sa teraz nemôže fyzicky zúčastniť ani zastupiteľstva, 

ani komisie. Čiže naozaj, ja tam cítim veľkú skrivodlivosť. 

Ja rozumiem tomu vášmu záujmu, ale postup, akým to robíte, 

neni to kóšer. Sorry.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. Poďme ďalej.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

 …nepoznám ako poslankyňa vôbec žiadne tie detaily. 

Nechcem sa k tomu tým pádom vôbec vyjadrovať. Čo chcem 

povedať, že je absolútna nekonzistentnosť tohto 

zastupiteľstva. Je proste naozaj, že surreálna. V jednom 

prípade sa niečo dozvieme včera, pričom Staré Mesto zasielalo 

03. marca informáciu o tom, že ten zákon vstúpil do platnosti 

a mesto sa s tým má vysporiadať. Vy nám to dáte včera 

o desiatej, či budeme predkladať pozmeňujúci návrh. Iný 

pozmeňujúci návrh nie je možný. Keď pošleme podklady, tak 

tie podklady som čakala, že vaše organizačné bude posielať 

poslancom. Nie, že to ostane s tým, že sa to naozaj dozvedia 

na zastupiteľstve. Nabudúce si to ošetrím. Ale to som brala, 
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že to je povinnosť, že dostanú poslanci k dispozícii 

pozmeňujúce návrhy, ktoré sú zaslané tak, ako si to mesto 

nastavilo. Poprosila by som fakt poslancov, aby sme si 

uvedomili, že tá zodpovednosť je na nás. A nie sme ani 

sudcovia, ani aby sme predchádzali ja neviem aký je zákon… 

pracovný zákon a vôbec tieto veci. Nech sa to vyrieši mimo 

toho, aby poslanci rozhodovali… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, ale ja sa musím pristaviť. My sme si urobili 

svoju robotu. Dali sme na stôl argumenty. Toto je názor 

magistrátu. Vy ste pred chvíľkou ako zastupiteľstvo 

hlasovali o tom, či to posunieme alebo nie. Odhlasovalo sa, 

že diskutujeme ďalej. Tak diskutujme ďalej. O chvíľku sa 

bude zase hlasovať a môžeme pani riaditeľku aj neodvolať. My 

to budeme rešpektovať. Ale nehovorte na nás, že robíme niečo 

zlé. Keď zoberieme do úvahy nejaké dôkazy a zariadime sa 

tak. Veľká časť tej zodpovednosti je na magistráte. Tam je 

250 ľudí. A keď ste to nepochopili, tak práce sa dvaja 

zamestnanci bili pred klientami v izbe. Prednedávnom. A ten 

jeden z tých zamestnancov to urobil opakovane. A nebol 

riešený. Toto je problém v kocke a takto to nemá byť, 

a nechcem, aby to tak bolo. Keď vy odhlasujete čokoľvek, my 

to, opakujem, budeme rešpektovať. Len nechcem, aby ste nás 

kopali za to, že robíme nejaký typ roboty a typ manažérskych 

rozhodnutí, ktorých robíme v podstate denne veľa. My budeme 

rešpektovať váš hlas. Určite.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja som tam ešte prihlásený riadnym 

príspevkom. Takže teraz to budú otázky naozaj na tú sociálnu 

komisiu. Využijem tú možnosť. Ja myslím, že bolo správne, že 

bola zvolaná sociálna komisia asi čo najskôr ako sa dalo. To 

treba oceniť, lebo nie vždy sa to tak podarí. Samozrejme, 

museli by sme aj vedieť, koľko mala pani riaditeľka tú 

pozvánku vopred. Prečo neprišla, už povedala. Čiže je to 

také, by som povedal, nie celkom úplne na poriadku. Mohla 

byť vyzvaná, aby poskytla aspoň písomné stanovisko, keď tam 

nemohla prísť. Ale som rád, že tá komisia bola zvolaná. Chcem 

sa spýtať, že ten termín. Pani riaditeľka uvádza, že 09. 03. 

niečo urobila, magistrát hovorí, že až 24. 03. niečo urobila. 

Čiže prvá otázka: toto sa preverilo? Druhá vec. Keď 08. 03. 

bola pani Nagyová ešte v tom zastupovaní, ona urobila 08. 

03. nejaké opatrenia, napríklad, že ich poslal domov? Toto 

sa tiež preverilo? Zatiaľ tieto dve otázky. Keď ma napadnú 

ďalšie, tak v rámci vystúpenia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. Hneď vám dám slovo. Najprv dokončíme 

faktické.  

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Možno ja by som tiež len nadviazal, že pani Nagyová, 

keď bola vtedy zastupujúca a takéto niečo sa stalo, či 
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privolala políciu? Je k tomu nejaký záznam? Bolo k tomu 

podané nejaké trestné oznámenie alebo niečo podobné? Lebo 

akože, viete, že… Videl som všeličo… nie medzi 

fyzioterapeutmi, ale medzi iným druhom zamestnancov môže 

niečo stať, ale keď niekto neprivolá políciu… Ako to, že dá 

zamestnávateľovi záznam, to je jedna vec. Ale pokiaľ tam nie 

je privolaná polícia, mám za to, že keby som mal ja pocit, 

že som ohrozený a niekto mi niečo robí, tak trvám na tom, že 

príde polícia, a že je k tomu oficiálny úradný záznam aj 

policajtov, pokiaľ by som sa tak cítil. Čiže to je možno 

jedna z tiež takých otázok.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem. 

Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ono to vlastne smeruje stále k tomu istému. 

Mňa inak mrzí, že tuná takým nedôstojným spôsobom toto musíme 

riešiť na zastupiteľstve. Ja by som sa skôr naozaj prikláňal, 

to je adresované skôr kolegom poslankyniam a poslancom, že 

naozaj, sadnúť si k tomu, preveriť si to, dôjsť k nejakému 

logickému záveru a potom to dať na zastupiteľstvo. Mne toto 

príde úplne nedôstojné. A v zásade, čo sa týka aj toho celého 

hlasovania, no ja nemám dostatok podkladov k tomu, aby som 

sa vedel rozhodnúť. Pretože všetko, čo sa zatiaľ povedalo, 

skôr nasvedčuje tomu, že zlyhali, dajme tomu, aj vedúci 

zamestnanci, ktorí tam boli v čase neprítomnosti pani 
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riaditeľky. Išlo o nejaké skratové konanie. Myslím si, že 

pani riaditeľka vyvodila nejakú zodpovednosť. Naozaj, nie je 

tu na to vhodný priestor, aby sme to tuná riešili. Myslím 

si, že máme k tomu málo informácií. Nie som schopný na 

základe týchto informácií hlasovať za odvolanie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Skončili faktické. To znamená, že poďme 

reagovať. Začneme asi pani Palúchovou. Potom Táňa Sedláková. 

Nech sa páči. 

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži:  

Ďakujem pekne. Mám teraz reagovať na tie faktické? Že 

čo spravila pani Nagyová? Tak to by som asi nechala na pani 

vedúcu Sedlákovú. Nakoľko viem, tak na môj podnet kázala som 

jej vypísať im dovolenky, tak im vypísala dovolenky, a aby 

opustili zariadenie. To bolo niekedy doobeda, čo ja mám 

vedomosť. A potom okolo jednej boli opäť títo kolegovia, 

ktorí prišli dať tú výpoveď, vpustení do tej budovy. Tak 

nemám vedomosť, že by volal políciu. Takže asi iba tie 

dovolenky im vypísali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Táňa Sedláková. 
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Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí:  

Ďakujem. Pani riaditeľka bola pozvaná na komisiu 

a takisto mala priestor na vypočutí zamestnancov, kde sme 

24. 03. strávili tri a pol hodiny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Chcem to zastaviť tu. Asi už nepoužívajme argument, že 

bola pozvaná na komisiu. Proste stane sa, že niekde niekoho 

pozvete, on tam nemôže prísť do dvoch hodín. Je to normálna 

vec. Takže OK? 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

K tým ostatným veciam pre pána Vetráka a pána Hrčku. 

08. 03. poslala pani Nagyová zamestnanca A na dovolenku 

a odporučila zamestnancovi B, aby kontaktoval políciu. 

Doporučila mu aj právnu konzultáciu, ktorú on využil. Pani 

riaditeľka sa vlastne vrátila po dvoch dňoch dovolenky. 

Kľúčové podľa mňa bolo, že na tom stretnutí 11. 03. 

zamestnanci nepochopili od nej nejaké rázne kroky. Vtedy 

jednoducho nastal ten moment, kedy sa obrátili na nás, čo ja 

považujem naozaj za taký hraničný stav. K nariadeniu 

dovolenky a prekážkam na strane zamestnávateľa zo strany 

pani riaditeľky došlo až po tom stretnutí s pani Rothovou 

a so mnou, a to teda 25. 03. To je otázka pána Vetráka a pána 

Hrčku. 
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Čo sa týka pána Tešoviča. Ja súhlasím vlastne. Určite 

nejde o konflikt dvoch zamestnancov. Ide o vážnu krízu vo 

vedení zariadenia, kde dve z troch vedúcich majú odôvodnenú 

obavu a majú skúsenosť s tým agresorom. Ja sa obávam, že 

toto nie je moment, kedy môžeme čakať niekoľko týždňov alebo 

mesiac. Obávam sa odchodu týchto zamestnancov. Myslím si, že 

je dôležité, aby aj pani riaditeľka pochopila, že je veľmi 

dôležité zastabilizovať ten stav, a že sa to, bohužiaľ, už 

nedá s jej prítomnosťou.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Rothová, zopár poznámok k tomu, čo 

bolo povedané.  

Mag. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov:  

Dobrý deň. Dosť veľa už povedala kolegyňa pani 

Sedláková. Ja by som len chcela možno rozlíšiť dve veci. My 

sme boli prizvaní ako oddelenie ľudských zdrojov na pomoc, 

teda riešenie situácie, ktorá bola reportovaná ako ten útok 

08. 03. Čo je teda tiež jeden z dôvodov, prečo tu sedíme pri 

tomto odvolávaní pani riaditeľky. Čo si myslím, že 

závažnejšie je, že v rámci šetrenia tejto udalosti sme prišli 

na to, že tie vzťahy na pracovisku jej vinou sú narušené. Že 

tam nie je žiadnym spôsobom, v zmysle zákonníka práce, 

dodržiavať základnú povinnosť vedúceho zamestnanca, a to 

povinnosť vedúceho zamestnanca vytvárať priaznivé pracovné 

prostredie. Ja by som, prosím, na tomto zostala. To je 

základná povinnosť vedúceho zamestnanca, aby sa tam tí ľudia 

cítili v bezpečí. A oni sa tam jednoducho v bezpečí necítia.  
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Čomu my všetci rozumieme, že je to nejakým spôsobom 

narýchlo. V rámci tých tri a pol hodiny, čo sme sedeli s pani 

riaditeľkou minulý týždeň, aj s pani Sedlákovou, mala 

priestor aj diskutovať o možnostiach, ktoré mala spraviť, čo 

sa nespravilo, čo spôsobilo toto vnímanie zo strany 

zamestnancov. A bola tam aj vôľa nejakým spôsobom jej 

vysvetliť, kde pochybila. Reflexia z jej strany neprišla. 

Ona len urobila, čo sa jej odporučilo spraviť. A v tejto 

chvíli nemám pocit, že by bolo možné toto závažné narušenie 

tej dôvery zamestnancov voči riaditeľke nejakým spôsobom 

napraviť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Poďme ďalej. Ďakujem pekne.   

 S faktickou pani Čahojová na to, čo bolo povedané.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte raz poprosila, aby 

sa upresnila informácia. Po tom incidente, keď sa pani 

riaditeľka vrátila do práce po dovolenke, boli alebo bol ten 

útočník, označený útočník alebo proste tí ľudia, ktorí sa 

zúčastnili toho incidentu, boli prítomní do 24. 03. na 

pracovisku? Boli prítomní? To je prvá otázka, ktorú by som 

chcela zodpovedať. Lebo pani riaditeľka tvrdí, že im bola 

nariadená dovolenka. Druhá otázka: je nejaká možnosť, ak 

teda chcú poslanci poslanecký prieskum, aby bola pani 

riaditeľka postavená alebo aby jej bola zo strany 

zriaďovateľa nariadená dovolenka? Lebo podľa mojej mienky to 
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tak nie je možné. Či je teda možnosť ako keby ani pani 

riaditeľka, kým sa tá situácia poslaneckým prieskumom nejako 

prešetrí, nebola prítomná na pracovisku, aby sa nezhoršoval 

alebo neprehlboval ten konflikt. Toto sú tie najdôležitejšie 

otázky zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Dobehnime asi faktické a dáme 

odpovede na otázky. Pozrite sa, podľa mňa sa tu črtá nejaký 

spôsob, ako z tejto situácie vybŕdnuť a nájsť to najlepšie 

riešenie. Pani starostka to naznačila. Ale dokončime toto 

a povieme si k tomu.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči.  

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

Tiež chcem počuť tieto odpovede. To znamená, ja stále 

nechápem, aká je tam obava, pred kým je tam obava, keďže ten 

útočník už nemá prístup do toho zariadenia. Druhá moja otázka 

je, aký je tam vzťah k tým klientom. Lebo musíme si uvedomiť, 

že tá pozícia, vytváranie dobrej nálady v zariadení, ktoré 

má dvesto klientov, veľmi často veľmi komplikovaných starých 

pánov, dámy, potom ich rodinných príslušníkov, potom tam 

máme koronu, máte tam Ukrajincov, máte tam zamestnancov 

rôzneho typu. Vytvoriť tam klímu, ktorá by bola rodinného 

typu, je podľa mňa iracionálne. Vždycky tam budú nejaké 

konflikty, vždycky to bude problematické. Momentálne počas 

tých deväť rokov som ja nezaznamenala nejaké vážne 
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pochybenia. Čiže skúste byť aj vy trošku racionálni. Ako 

nejak idealizovať si ideálne… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. No, ja opäť. Aj pani Sedláková, aj pani 

Rothová hovoria o strate dôvery. Ja sa teda pýtam obidvoch. 

Dámy, v ZOO sú teda iní zamestnanci? Alebo len iná 

riaditeľka? Ich sa netýka strata dôvery? Keď ju vyjadria. 

Keď ju navyše vyjadria. Netreba to prešetriť? Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

 …to je riadnym príspevkom. Takže ja budem potom 

reagovať na celú tu situáciu. Mrzí ma, že to spadá celé do 

takejto diskusie. Ja som na to upozorňoval. Navrhoval som 

riešenie. Žiaľbohu, keď to porovnám s diskusiou u pani 

riaditeľky zoologickej záhrady a tejto, je to na zamyslenie. 

Naozaj, nechcel by som používať štatút „náš človek“, ale mi 

to pomaly tak pripadá, že týchto chránime a týchto absolútne 

popravme. Ja by som len využil túto faktickú na to, že keď 

reagujem na pani Rothovú. Ja by som vás poprosil, pani 

Rothová, lebo pán Košťál mi nevedel odpovedať, kedy sa 
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magistrát dozvedel presný termín, vy ste na personálnom, 

o probléme pani zo zoologickej, kedy teda informovala 

magistrát. Neviem sa dopátrať tejto informácie, tak to 

využívam túto príležitosť. Presný termín vás poprosím, kedy 

ste sa dozvedeli, že nemá štátne občianstvo ani pracovné 

povolenie. Ďakujem vám veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Asi skúsme nemiešať dva body. Určite ten termín vám 

pošleme, kedy dostal magistrát oficiálne nejaké… Máme to asi 

zaregistrované. To znamená, že poďme dokončiť túto rozpravu 

a vybŕdnime z tejto situácie nejak. Ako ja mám pocit, že 

pred ďalším bodom…  

Táňa Sedláková, chceš reagovať za magistrát? Máš 

zdvihnutú roku? Potom asi aj pani Palúchová má zdvihnutú 

ruku. Áno. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Sekcia sociálnych vecí ani ja nezodpovedáme za 

zoologickú záhradu. Ale máme za posledné tri roky veľmi dobré 

a profesionálne vzťahy so zariadeniami aj s ich útvarmi. 

V tomto prípade ide o zariadenie, ktoré má tri útvary a dve 

vedúce zamestnankyne neboli pani riaditeľkou podporené 

v situácii, kedy to potrebovali. Bol to termín 11. 03., kde 

od nej ďalších jedenásť zamestnancov jednoznačne nepočulo 

ubezpečenie v tom, že sa ten agresor na pracovisku 

nevyskytne. Naopak, ten zamestnanec tam bol 14. 03. podľa 
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tých výpovedí a podľa dochádzkového systému prítomný osem 

hodín. To bol ten moment, pre ktorý sa tí zamestnanci 

obrátili na nás. Tretia vedúca pracovníčka je sestrou pani 

riaditeľky. Toto nie je prostredie, ktoré vie mať v sebe 

nejaký zdravý charakter pre to, aby mohol zastrešiť nielen 

tých zamestnancov, ale aj tých klientov. Samej mne je to 

veľmi nepríjemné, ale prosím vás o to, aby sme to možno 

zjednodušili a aby sme mali priestor spraviť tie opatrenia, 

ktoré sme mali spraviť cez predchádzajúce dni.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Palúchová.  

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som začala trošku od 

začiatku. S kolegyňami sme mali vždy veľmi dobré vzťahy, či 

to už bola vedúca sestra pani Jesenická, alebo pani Nagyová. 

Obidve robia v zariadení dlhú dobu. Vedúca sestra sedem 

rokov, pani Nagyová päť rokov. Ten kolega, ako sme ho nazvali 

útočník, takisto robil v zariadení sedem rokov. Čiže sú to 

zamestnanci, ktorí neprišli zo dňa na deň. Tie naše vzťahy 

boli naozaj korektné. Tá situácia sa vyhrotila podľa môjho 

názoru tak, ako som už povedala, tým osobným vzťahom medzi 

vrchnou sestrou a kolegom, ktorý vznikol teraz niekedy 

v poslednej dobe. Takže ja si nemyslím, že nejaká strata 

dôvery alebo niečoho tam nastala. Ja si skôr myslím, že 

konanie je účelové. A konflikt, ktorý sa vyskytol, lebo ten 

určite sa vyskytol, bolo tam pravdepodobne nejaké skratové 
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konanie, otvoril priestor… Otvoril priestor od toho momentu, 

ako som hovorila aj v mojej úvodnej reči, so mnou nikto 

nekomunikoval. Nemala som priestor sa vyjadriť. Až do včera, 

do stredy, kedy som sa uprosila, aby ma niekto vypočul… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Môžeme… 

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

Ešte by som sa chcela… Pardon. Lebo tam je viacero 

myšlienok. Čiže ja si myslím, že… No, toto som chcela 

povedať, čo je veľmi dôležité. Od tohto incidentu prebieha 

komunikácia medzi zriaďovateľom, teda sekciou sociálnych 

vecí a zamestnancami, ktorí sú v Dome tretieho veku. Proste 

nekompletne som odstrihnutá. Ja som momentálne na PN. Čiže 

som už nebola zo tri dni v práci a radikálne sa tam menia 

postoje mojich kolegov, proste všetkých. Takže iba to by som 

chcela dať do pozornosti, že keď aj tam pôjdete na šetrenie, 

tak aj toto treba zvážiť. Ak by ste tam ako poslanci chceli 

urobiť prieskum, nebudem prítomná. Som PN. Aby to nebolo 

ovplyvnené.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme asi ďalej, pani Palúchová. Ja chcem iba povedať 

jednu vec. Na príslušných oddeleniach magistrátu ste mali, 

samozrejme, sa možnosť vyjadriť. Boli ste tam vypočutá. 
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Niekoľko hodín ste tam diskutovali aj so svojimi kolegami na 

túto tému. A dneska máte bezprecedentný priestor, aký nikto 

iný ako poslanci na zastupiteľstve nedostal. Takže si myslím, 

že sa nedá hovoriť o tom, že nie ste vypočutá. To by som asi 

takto nehovoril. Poďme ďalej. 

Pani starostka Čahojvá. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Pani riaditeľka, mňa veľmi mrzí, že ste sa nemohli 

zúčastniť sociálnej komisie. Mnohému by to pomohlo. Mnohé 

otázky by ste dostali tam, kde úplne neverejne ste mohli 

diskutovať s poslancami, aj ste mohli byť konfrontovaná 

s niektorými tvrdeniami kolegýň alebo kolegov, zamestnancov 

magistrátu. Nestalo sa tak, žiaľ. Pre kolegov poslancov 

informácia, aj toto stretnutie sa konalo online. Čiže nebolo 

treba, aby tam pani riaditeľka fyzicky chodila. Ale teda 

nestalo sa. Nebolo to možné z nejakých dôvodov. Chcela by 

som sa spýtať vás, pani riaditeľka. Dostali sme informáciu, 

že takýto prejav násilia, teda takáto nejaká konfliktná 

situácia sa stala opakovane, že to nebol prvý incident na 

pracovisku. Mohli by ste sa nám k tomu vyjadriť? Ďakujem.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani riaditeľka. 

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 
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Áno, ďakujem za slovo. Samozrejme, že sa môžem. Nemám 

vedomosť o takomto konflikte na pracovisku. Niekedy pred 

polrokom, keď sme zavádzali štandardy kvality, sme sa o tom 

bavili. Tomuto kolegovi bolo vysvetlené, je to taký 

dynamickejší človek, aby sme si nastavili nejako štandardy. 

Bolo mu to odkázané cez vrchnú sestru. Odkazovala mu to pani 

Nagyová. Kolega, ten pán agresor, ako sme ho nazvali, bol 

nahnevaný a išiel za vedúcou do kancelárie. Vedúcou 

sociálneho úseku, kde sa rozprávali. Ja som tam nebola 

prítomná, samozrejme. Porozprávali sa a vydiskutovali si 

veci. Kolega bol nahnevaný, ale nakoniec sa kolegyni 

ospravedlnil. Ja som si zavolala pani vedúcu, že do akej 

miery to je, že či to mám riešiť. Povedala mi, že nie, že je 

to normálne, však sme sa o tom pobavili. On sa mi 

ospravedlnil, nie je to predmetom. Tento incident, ktorý bol 

v minulosti, sa objavil teraz. Lebo tak, ako to bolo mne 

odkomunikované, lebo ja, samozrejme, sedím v inej kancelárii 

ako kolegyňa, mne to bolo odkomunikované ako normálna 

komunikácia, kde sa vysvetľovali veci. Tak to bolo mne od 

pani Nagyovej odkomunikované. Takže tam som ja nemala 

priestor čo robiť. Nevedela som. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Chce niekto reagovať? Mne to bolo vysvetlené inak, 

ale poďme ďalej. Je tu ešte veľa príspevkov.  

Pán starosta Kuruc.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  
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Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja osobne zastávam 

vždy názor, že verím predkladateľovi a preto by som možno 

rád počul tú odpoveď, keď pani riaditeľka spomenula, že do 

predvčera sa v podstate k tej téme nemohla nikomu vyjadriť 

na meste. Videl som tu nesúhlasné kývanie hlavou pani Táni 

Sedlákovej, takže asi to nie je úplne pravda. Keď niekto 

takýmto verejným spôsobom zavádza, tak už to potom pre mňa 

znamená, že asi je v tom niečo iné. Preto ja osobne budem 

určite hlasovať za odvolanie, lebo, preboha, bavíme sa 

o ľuďoch, ktorí tam sú. Určite by som bol nerád, aby vďaka 

takýmto nejakým problémom, ktoré tam sú medzi zamestnancami 

a vedením, alebo medzi zamestnancami medzi sebou, prišlo 

k nižšej starostlivosti o ľudí, nedajbože s nejakými horšími 

následkami ako by mohlo prísť. Takže pre mňa riešenie, že 

ísť tam na poslanecký prieskum a čakať mesiac a o dva 

mesiace, a podobne, nie je riešenie. Ja to chcem vyriešiť 

dnes a na tomto zastupiteľstve… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Rýchla reakcia sekcie sociálnych vecí.  

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

 My sme zvyknutí so zariadeniami komunikovať aj 

po tom covidovom období na dennej aj týždennej báze. Pani 

riaditeľku som kontaktovala ja 21. aj 24. 03. Bola prítomná 

na tri a pol hodinovom vypočutí.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Z ktorého je zápis? 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Z ktorého je zápis. Dovtedy sa neozvala. Ozvali sa len 

jej zamestnanci.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýtať, či na toto neexistuje nejaký 

riadny proces, ktorý je vlastne v súlade so zákonom, čo je 

na pracovnoprávne vzťahy. Neexistuje nejaké normálne 

pozastavenie tej činnosti, keď je takéto podozrenie? A potom 

to odvolať na základe preskúmania odvolať? Lebo proste keď 

my spravíme chybu v tom procese, tak je úplne prirodzené, že 

si bude pani riaditeľka hájiť svoje práva. A my keď tam tú 

procesnú chybu spravíme, tak súd nebude prihliadať na to, že 

či sme to my vedeli alebo nevedeli. Väčšina poslancov to 

nevedela, hej? Takže keď tvrdí v jednom prípade, že nevie, 

že má štátne občianstvo, tak to nám stačí, tuná keď povie, 

že nevie, že sa to tam deje… Veď ona sa bude musieť obhájiť 

či to vie alebo nevie. Ja som úplne na strane práva. Iba 

hovorím, že či neexistuje obyčajný postup, že jej dneska 

pozastavíme činnosť a môžeme ju kľudne odvolať za mesiac, za 
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dva. Veď keď volíme nejakým výberovým konaním, tak tam sa 

dejú ako nejaké veci. Dneska to vieme, fakt, že z hodiny na 

hodinu. A ja to neviem k tomuto povedať. Ja viem tiež, že 

zamestnanci tiež vedia povedať všeličo. Hlavne… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Ďakujem pekne.  

Pani Pätoprstá. 

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

Nemôžem si pomôcť. Prišla mi SMS-ka od pána Bajana, 

bývalého starostu Petržalky: „Asi sú rozhodnutí ju odvolať 

a dať tam svojho kritizovaného. Príšerné, ako málo stačí na 

odpálenie človeka. Stačí kariérny chtíč niekoho zvnútra 

a roky dobrej práce sú v kýbli. Aj covid zvládla, aj 

modernizáciu. Je mi jej úprimne ľúto. Ale ten valec sa asi 

nedá zastaviť. Príjemný deň. Vladimír Bajan.“ Toť vsjo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Som prekvapený, že práve vy čítate SMS-ky v tomto 

zastupiteľstve od pána Bajana, ale dobre.  

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

Je to poslanec župy. Má právo aj vystúpiť, ale nemá inú 

možnosť.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

231 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. No, už sa tu hovorilo veľa o korektnosti. Ja 

by som chcel len reagovať na pána starostu Kuruca. Viete, ja 

vás poznám nejaký ten piatok. Keby bol tento problém u vás 

v mestskej časti, určite by ste nedopustili, aby sa toto 

riešilo na mestskom zastupiteľstve. A určite by ste 

nedopustili, aby nejaká vedúca sociálneho vás odkázala 

riaditeľke, že má podpísať skončenie, a že majú nejaké 

dôvody. Pretože vy, ako správny chlap, by ste priamo zdvihli 

telefón a zavolal tej pani riaditeľke a snažil sa s ňou 

stretnúť a dohodnúť sa. Ide o to, že toto sa nestalo. Podľa 

zákona zastupiteľstvo odvoláva a vymenúva riaditeľov na 

základe návrhu primátora. To znamená… Proste elementárna 

slušnosť a korektnosť… Keby aspoň pán primátor alebo 

námestníčka niektorá ste normálne dvihli telefón 

a komunikovali s pani riaditeľkou a dohodli sa, v čom je 

problém, čo sa dá napraviť, čo sa nedá napraviť. A jednoducho 

došlo by to na zastupiteľstvo už v nejakej normálnej forme. 

Miesto toho tu robíme hon na čarodejnice. A toto nie je ani 

dôstojné… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Rasťo Tešovič, ja nie som dedko vševedko. A nemám čas 

ani silu, ani mandát vyšetrovať všetky tieto veci. Keď mi 

naša sekcia sociálnych vecí spolu so sociálnou komisiou povie 
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a dá nejaké odporúčanie, konám. Konám, ale nemám tú právomoc. 

Tú právomoc máte vy. Ja som to predložil. A to, ako 

rozhodnete vy, my budeme rešpektovať. Bodka. 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Je to procedurálny 

návrh. Keďže od 13 do 14 máme väčšinou podľa dobrých zvykov 

obed, vždy obedňajšiu prestávku, viacerí poslanci už odišli, 

a myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec, ktorú by sme 

nemali takto prejednávať, že niekto odbehne na obed, niekto 

sa vráti. Tak navrhujem, aby sme 13:30 prerušili toto 

rokovanie a vrátili sa sem 14:30, pekne po obede. 

A pokračovali v tom. Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Keď nikto nie je proti, tak to tak 

urobíme a nemusíme o tom dávať hlasovať. Je niekto proti? 

Nevidím nikoho, že by bol protest.  

Fajn. Vyhlasujem obednú prestávku do 14.30. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ja sa len chcem spýtať. Bude potom prítomná aj pani 

riaditeľka? Ak by boli nejaké otázky, ktoré by sme chceli 

zodpovedať? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, je to pokračovanie. Neviem, do akej miery tento 

precedens, že niekto je pustený do našej diskusie takto 

exkluzívne je v poriadku… 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Matúš, bolo to aj v prípade pani… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nebolo to tak v prípade pani Hanuliakovej, ale ja s tým 

nemám problém. Iba hovorím, že… (poznámka: nezrozumiteľná 

veta… Dobre?  

Vidíme sa o 14.30.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Prosím vás, načo máme rokovací poriadok, keď tam svietim 

s procedurálnym návrhom? Akože, ďakujem pekne…  

(Poznámka: obedová prestávka do 14:30) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

(Poznámka: nejde zvuk) 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: nejde zvuk) 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

(Poznámka: nejde zvuk)… tými siedmimi rokmi a nie až 

teraz. To znamená, že áno, máme tu nejaký problém. Ja si 

myslím, že ten problém by sa mal vyriešiť tým, že sa vyvodí 

zodpovednosť, ktorá už bola sčasti aj vyvodená, vôbec z tých 

pracovných pomerov. Mali by sme mať kompletné podklady. Mali 

by sme sa tam ísť aj pozrieť. Mali by sme hovoriť 

s dotknutými ľuďmi. A potom by sme sa mali na základe 

konkrétnych informácií rozhodnúť. Za mňa momentálne tie 

informácie nie sú dostatočné na to, aby som hlasoval za. 

Odvolanie pani riaditeľky… Ja teda v maximálnej možnej miere 

podporujem jej zotrvanie vo funkcii. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

 S faktickou pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja budem reagovať na pána poslanca 

Tešoviča, ešte vtedy, čo mal tú faktickú pred hodinou. Lebo 

na jeho faktickú som už ja nemohol reagovať. Mal tam na mňa 

nejaké otázky alebo pripomienky. Samozrejme, Rasťo, ďakujem. 

Čo sa týka Vrakune, určite sa vždy snažím postupovať v rámci 

a medziach zákona. Predpokladám, že je to tak aj na meste. 
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Áno, určite by som sa, keby takéto nejaké zlyhanie bolo 

u mňa, stretol s tým riaditeľom a by som konal. Zas na druhej 

strane, primátor má takýchto riaditeľov trošku viac ako ja. 

Na toto má primátor zriadenú sekciu sociálnych vecí. Tie sa 

stretli s riaditeľkou a snažili sa to riešiť s ňou, pokiaľ 

viem. A podľa toho, čo som počul, už minimálne mesiac. Ide 

o to, že tu nikto pani riaditeľku nejde súdiť za to, čo 

urobili jej zamestnanci. Ale za to, čo pani riaditeľka 

neurobila. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Teraz máme prihlásenú a dajme už nejakú 

poslednú možnosť, a dobehnime to. Dajme pani riaditeľku 

Palúchovú a potom pani zástupkyňu Sedlákovú. 

Nech sa páči. 

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka Domova pri 

kríži: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela reagovať na 

pána poslanca Kuruca, lebo tiež to bolo pred prestávkou. 

Áno, ja som ešte vo svojom úvodnom slove hovorila, že sekciou 

sociálnych vecí bolo zorganizované stretnutie na magistráte 

24. 03. s cieľom vypočuť kolegov. Bola som tam účastná ja aj 

pani Rothová. To som teda spomínala. Na tomto stretnutí boli 

vypočúvaní kolegovia zo zariadenia Domu tretieho veku. Ja 

som nebola vypočutá. My sme nedebatovali. Keď tak, tak som 

sa len útržkami dostala k niečomu, že som proste povedala. 

Ale tam nebola ani jedna súvislá veta. Lebo som proste nemala 
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ten priestor. Z tohto stretnutia mi bolo prisľúbené, že pošlú 

záznam. A záznam som do dnešného stretnutia nedostala. 

Napríklad aj to je taká okolnosť. Ja nechcem nijako zle… Ja 

si nemyslím, že mám zlé vzťahy, ale zarazila ma dnes ráno 

jedna vec. Keď som sa pripájala na zastupiteľstvo, keď mi 

volal pán informatik ohľadne môjho pripojenia do 

zastupiteľstva s tým, že nebudem mať priestor na vyjadrenie. 

Tak som sa ho spýtala prečo. Však ja idem za týmto cieľom. 

Môžete to nejako urobiť? Povedal mi, že nie. Taký bol príkaz 

od pani Sedlákovej a on s tým nevie nič urobiť. Takže ja už 

nadobúdam takú vedomosť, že je to osobný záujem voči mojej 

osobe a voči mojej práci. Ale ja dodnes neviem dôvod.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Opakujem, už dve hodiny 

s nami diskutujete na zastupiteľstve. Takže keď vám toto 

niekto povedal, tak sa ospravedlňujem. Ale asi realita je 

dôležitejšia ako to, čo vám niekto povedal. A pochybujem, že 

vám to niekto takto povedal.  

Pani Sedláková. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Pani riaditeľka bola prítomná na prerokovávaní tri 

a pol hodiny. Mala priestor sa vyjadriť. A k tomu, že ide 

o osobný spor. Nejde. Ja zastupujem inštitúciu a oddelenie 

sociálnej podpory pre seniorov a znevýhodnených ľudí, ktoré 

sa tri týždne venuje prešetreniu sťažností a zhromažďovaniu 
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faktov. Nejde o skratové konanie jedného zamestnanca voči 

druhému. Nejde o jednu potýčku. Ide o manažérske zlyhanie 

dlhodobého charakteru, o ktorom som ja mala tušenie. 

A v rámci rozvojových cieľov som s pani riaditeľkou na tomto 

pracovala. Do tohto zariadenia sme investovali veľa energie.  

Mali sme nastavené ciele. Mali sme tam mzdovú inventúru. 

S pani riaditeľkou sme sa dlhodobo bavili o tom, že je 

potrebné posilniť rolu zástupkyne, ktorá nebola vybraná do 

dnešného dňa. Zastupujem oddelenie a sekciu sociálnych vecí 

a tu sme teda prešetrili sťažnosti, ktoré nám prišli od 

zamestnancov. Zhrnuli sme fakty pre komisiu sociálnych vecí 

a rozvoja bývania. Tie sú zvukový záznam a videozáznam 

napadnutia, sťažnosť sociálnej pracovníčky, ktorá má päť 

strán. V nej vypovedá sociálna pracovníčka za ďalších 

pätnástich ľudí; rozhodnutie o odobraní osobného príplatku 

obete alebo človeka, ktorý bol napadnutý; zápisnica zo 

stretnutia, kde vypovedali štyria zamestnanci, z toho dve sú 

vedúce zamestnankyne, ktoré odmietajú nastúpiť do práce, keď 

sa tam vráti pani riaditeľka; a sťažnosť s predmetom „Prosba 

o pomoc“, ktorú vám môžem kľudne poslať aj teraz. A mňa samú 

toto tu motivuje, aby som to tu zverejňovala. Lebo inak by 

som absolútne mala nejakú chuť to robiť. Do včera do desiatej 

sme sa snažili zamedziť tomu, aby táto diskusia tu vôbec 

bola a mala takýto charakter. Myslím si, že sme pre to 

spravili proste všetko, aby to tak mohlo byť.  

V tejto chvíli v tomto zariadení pracujú tri vedúce 

zamestnankyne. Dve nechcú pracovať s pani riaditeľkou, jedna 

je riaditeľkina sestra. Môžeme tam spraviť prešetrenie. Ale 

čo tam budeme prešetrovať, keď tam nebudú zamestnanci? Teraz 

je chvíľa, kedy sa my vieme postaviť na ich stranu. Oni nás 
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o to požiadali. My o tom vieme. Chceme ich podporiť a mám 

zhrnuté dôkazy. Som si nimi istá. Z môjho pohľadu je proste 

potrebné jednať teraz. O mesiac možno nebude čas. Máme tam 

zodpovednosť a mali by sme ju naplniť obsahom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nevidím pána primátora. Nech sa páči, s faktickou pán 

poslanec Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Pani Sedláková, ja si dovolím 

nesúhlasiť s vami, že ste spravili všetko pre to, aby sa 

diskusia na tomto zastupiteľstve zbytočne takto neotvárala. 

Lebo riešením bolo to, čo sme vám aj včera hovorili na našom 

online stretnutí, kde sme my museli pozvať pani Palúchovú, 

nie vy. Aby sme jej vôbec dali priestor sa vyjadriť. Lebo 

viete, my keď máme o niekom rozhodnúť, tak si rád vypočujem 

obidve strany. Tak ako to spravila aj pani Palúchová. A nie, 

že sa rozhodnem na základe jednostranného nejakého 

obvinenia. Ale tu stratíme tri, štyri, päť dní maximálne. 

Tak nehovorte, prosím, o mesiaci, keď dáme na budúci týždeň 

poslanecký prieskum. Tak nezavádzajme, prosím, a držme sa 

faktov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, už som späť. Ďakujem pekne.  
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Pán Krajčír, máte slovo. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ak by som potreboval, 

prosil by som o predĺženie príspevku. Ja som už na začiatku, 

keď pani Plavuchová hovorila, že sa tu otvára nejaká 

diskusia. Nesúhlasím. Neotvorila sa až taká hrozná. A žiadal 

som a chcel som tomuto predísť. Vidím teda, že kolegovia 

nesúhlasili, tak poďme teda k faktom. Mňa veľmi mrzí, že to 

musím takto verejne povedať, ale mesto, žiaľbohu, začína 

čoraz viacej používať pojem „náš človek“. Mali sme to možnosť 

vidieť. Mala to možnosť vidieť aj verejnosť pri voľbe, 

opätovnej voľbe pani riaditeľky Hanuliakovej do zoologickej 

záhrady v predchádzajúcom zastupiteľstve. A aj momentálne 

v tomto. Pani, ktorá… Teda naozaj sme tam obchádzali zákon 

ako sa dalo, tvárime sa, že je to v poriadku, je to zlý 

zákon. Bojovalo za ňu mesto neuveriteľným spôsobom. Pani 

Palúchová je zamestnankyňa deväť rokov, ako som teda počul. 

Ja sa bojím, že týmto sa môže otvoriť precedens, naozaj toho 

pojmu „nášho človeka“. Tak ako bolo avizované, je tam už 

prichystaná nejaká náhrada za pani Palúchovú. Teraz čo? Príde 

na rad niekedy nejaká ďalšia riaditeľka alebo nejaký iný 

zamestnanec, ktorý nebude mať ochrannú ruku od magistrátu? 

Rozhodneme sa, že teraz tohto nejakým spôsobom vyhodíme zo 

dňa na deň? Budeme takýmto spôsobom vyhadzovať týchto ľudí? 

Ja som z tohto veľmi rozčarovaný a ja počúvam a stále by som 

chcel vedieť nejaké dôkazy. Počúval som včera, preto som si 

našiel čas po šiestej hodine, keď sme začali teda s pani 

Sedlákovou. A na našom klube sme sa nedozvedeli žiadne 

relevantné dôkazy. My sme sa dozvedeli iba o tom, že nejakí 

dvaja zamestnanci sa medzi sebou pobili. Bola tam nejaká 
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milostná aféra alebo niečo okolo tohto, čo mňa nejako extra 

podrobne nezaujímalo. Ale pani Palúchová bola vtedy na 

dovolenke. A zastupovala ju zrovna teda pani, ktorá má byť 

dnes poverená vedením. Rozumiem uhlu pohľadu, či pani 

Palúchová konala tak alebo tak. Keď to magistrát vyhodnotil, 

že konala nesprávne, ja si myslím, že vypočula obidve strany, 

kolegov, ktorí teda boli v tom incidente. Podľa mojich 

informácií, ktoré nám včera povedala, postavila ich mimo 

službu. Dala ich na dovolenku a zvyšné dni, ktoré tam sú, 

majú byť postavení mimo práce. V podstate konala, podľa mňa… 

Nesnažila sa vec ani ututlať. Venovala sa tomu.  

Ja mám pár otázok. Jedna otázka bude na pani Plavuchovú, 

keďže sociálne veci patria do jej gescie. (Poznámka: 

nezrozumiteľné…)keď sa dozvedela o tejto situácii a ako ju 

riešila. Poprosím ale zodpovedať tie otázky a nevyhýbať sa 

im. Keď sa incident stal 08. 03. a magistrát tvrdí, že o tom 

vedel a bol kontaktovaný zamestnancami, prečo zvolali 

mimoriadnu komisiu až deň pred zastupiteľstvom? A pani 

riaditeľke dali iba dve hodiny pred tým vedieť, aby mala byť 

na nej prítomná. Tretia moja otázka je, či podalo mesto alebo 

sociálne oddelenie trestné oznámenie, keď teda disponujú 

dôkazovým materiálom, o ktorom tu stále hovoria. Kolegyne 

a kolegovia, ja sa chcem k vám ešte raz prihovoriť. Možno ja 

niekedy diskutujem otvorenejšie a emotívnejšie, ale mojím 

cieľom je, keď som aj vstupoval do komunálnej politiky, 

naozaj maximálne hájiť záujmy občanov. Nikoho iného. A dnes 

je to pre mňa absolútne neľudské, aby sme zo dňa na deň 

vyhodili pani Palúchovú na základe dôkazového materiálu, 

ktorým je nejaké video, kde sa dvaja ľudia medzi sebou 

pobili. A je tu nejaké hodnotenie zo strany magistrátu, že 

nekonala podľa toho, ako si oni predstavujú. Ja jediné, čo 
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žiadam a chcem, na tom nie je nič zlé, aby sme dali šancu. 

Aby sme naozaj čestne vedeli my rozhodnúť. Tak ako sme dali 

šancu pri x iných veciach a ako sme sa tu naozaj snažili 

obchádzať a lámať zákon aj pri pani Hanuliakovej. Z čoho ja 

nie som nadšený, ale rešpektujem vaše rozhodnutie. Ale aby 

sme dali šancu a zaujímali sa o to, naozaj ako poslanci. 

Dnes máme v rukách rozhodnúť nad ľudským osudom pani 

Palúchovej. Myslím si, že po deviatich rokoch jej práce -

ďakujem- nemôže byť tým, že -nech sa páči- zo dňa na deň – 

máte „vyhadzov“. Prosím o poslanecký prieskum. To posunieme 

o pár dní. Tu sa nebavíme o tom, že ďalších x mesiacov bude 

problém. Urobme poslanecký prieskum v danom zariadení. Nič 

sa nebude ututlávať. A na základe toho poslaneckého 

prieskumu ďalej potom rozhodneme. Viem, magistrát alebo teda 

sociálne oddelenie vie okamžite postaviť pani Palúchovú mimo 

službu a potom my ju vieme odvolať na tom ďalšom 

zastupiteľstve. Ale prečo to chceme šiť horúcou ihlou? Mne 

tu niečo na tomto naozaj nesedí. Zamyslime sa nad tým, že 

raz ktokoľvek môže byť v takej situácii. Že teda niekto 

nebude spokojný alebo niekoho obvinia, že konal nejako inak, 

ako on si predstavoval. Pani Palúchová nič neporušila 

a takýmto spôsobom sa mu odmeníme. Myslím si, že pre 

zamestnancov magistrátu a aj pre ostatné riaditeľky, ktoré 

to asi sledujú, je toto veľmi zlý signál. Toto naozaj naštrbí 

dôveru voči zamestnávateľovi, ktorým je hlavné mesto, že 

takýmto spôsobom sa chová k svojim zamestnancom. Ja som 

z toho veľmi sklamaný. A naozaj som chcel predísť tejto 

diskusii. A dalo sa to veľmi jednoducho, že by sme ten 

poslanecký prieskum spravili. Ja neviem, čoho sa tam obávame. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák. 

Prepáčte. Asi tam boli nejaké tri otázky. Takže 

potrebujeme zodpovedať tie tri otázky. Myslím, že Táňa 

Sedláková, na teba to bolo. Nech sa páči. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Ja sa budem len opakovať. Tu zaznieva, že nemáme dôkazy. 

Ale keby človek počúval tie dôkazy, tak ich počuje. Ja 

hovorím, ja som predsa mala úvodné slovo, ktoré bolo založené 

iba na dôkazoch. Nie sú v tom nijaké emócie, nie je v tom 

nijaká ambícia nikoho z nášho oddelenia. Je v tom jeden 

záujem – previesť to zariadenie krízou.  

Môžem tie dôkazové materiály zopakovať: zvukový 

a videozáznam z napadnutia zamestnanca z 08. 03., ktoré bolo 

riešené až 24. 03. zo strany pani riaditeľky; je to sťažnosť 

sociálnej pracovníčky zariadenia z 13. 03., ktorá má štyri 

strany a hovorí aj za ostatných zamestnancov sociálneho 

a zdravotného úseku; je to rozhodnutie o odobraní osobného 

príplatku človeka, ktorý bol napadnutý; je to zápisnica zo 

stretnutia so štyrmi zamestnancami za prítomnosti riaditeľky 

z 24. 03., ktorá trvala tri a pol hodiny, a na ktorej boli 

štyria zamestnanci magistrátu a pani riaditeľka; je to 

sťažnosť s predmetom „Prosba o pomoc“ blízkej kolegyne pani 

Palúchovej a je to výpis z dochádzky agresora. Tam nám pani 

riaditeľka tvrdila, že v práci nebol. Že ho dala vlastne na 

dovolenku. On v práci bol minimálne osem hodín, čo jednoducho 
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v tom zariadení spôsobilo situáciu, kedy sa obávali chodiť 

do práce. Od pani riaditeľky potrebovali počuť rázne kroky 

a nepočuli ich. Nepočuli ich jedenásteho, nepočujú ich 

dneska. A ja si myslím, že ako zriaďovateľ máme povinnosť im 

ten znak dať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Poďme s faktickými.  

Pán Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pani Sedláková, pri všetkej úcte, takýto list bol 

poslaný aj na pani Hanuliakovú v zoologickej záhrade. Tiež 

od zamestnancov a tiež sme tomu teda venovali patričnú 

pozornosť. Ale ja práve naopak, nechcem mať dojem, že sa tu 

ide niečo ututlať a rýchlo sa teda zbaviť pani Palúchovej. 

Ale ja práveže chcem byť otvorenejší. Ja chcem naozaj, aby 

sme to prešetrili. To je navyše dva – tri dni. Vidíte, že od 

08. 03. sa to vedelo. Vy tvrdíte, že dlhodobo sa rieši 

problém s pani Palúchovou. Ja teda sa nechcem o tom baviť, 

že tri roky sme tu a teda tri roky pani Palúchová fungovala, 

a zrazu teda je tu nejaký problém. Takže naozaj, jedinú vec, 

ktorú prosím, prešetrime to poriadne a nerobme závery takéto 

urýchlené. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. S faktickou pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Hlavne tu nevytvárajme atmosféru rovných a rovnejších. 

Pretože ak platí to, čo pani Sedláková teraz hovorila, ak by 

bola pravda a to teda platilo, tak ja som už hovoril predtým 

pri inom bode, minimálne mám od nejakých zamestnancov zo ZOO 

informáciu, že od 15. decembra 2020 o tom vedeli na 

magistráte. Bez toho, aby som sa o tom rozprával s pánom 

poslancom Krajčírom, tak on teda uviedol v rozprave, že on 

má dokonca nejaký e-mail, ktorý to potvrdzuje a dokazuje. Ak 

je toto pravda, tak za uplatnenia takýchto istých zásad 

a metód, by mal odísť zo svojej pozície buď pán riaditeľ 

magistrátu alebo pani Rothová. Akože áno. Tak potom poďme 

a sekajme hlava – nehlava, a poďme jedným metrom. Lebo toto 

je kilometer. Toto neni ani rovnaký meter. Toto je normálny 

kilometer. Vy tuná porušujete všetky zásady, pre ktoré som 

ja kedysi do Teamu Vallo vstupoval. Všetky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť ďalej. Ja som iba smutný, Rasťo, že dokážeš 

porovnávať akože fyzické napadnutie pred klientami v našom 

zariadení sociálnych vecí s podozrením, že niekto, alebo 

s tým, že sa stratilo občianstvo, a že vznikol akože nejaký 

pracovnoprávny problém. Pre mňa sú to že výrazne rozdielne 

veci. Ja opakujem, ak dá pán Krajčír alebo hocikto z vás na 

návrh, že to poďme urobiť, urobme ten poslanecký prieskum, 

tak ja ho akceptujem. Ale ja za seba verím mojim kolegyniam 

a kolegom a tú zodpovednosť, ktorú mám, riešim takto. Nejaký 
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kus zodpovednosti budete musieť zobrať aj vy na seba. Ako sa 

rozhodnete. Ja si nezoberiem tú zodpovednosť na seba tým 

spôsobom, že to teraz „skrečnem“ celé. Ale neporovnávajme, 

prosím vás, pracovnoprávny problém v zoologickej s tou 

situáciou, keď sa bijú dvaja ošetrovatelia alebo jeden 

ošetrovateľ facká druhého pred klientami v zariadení. Prosím 

vás, nehovorte. Dobre? Takže vyhovoríte, že chránime pani 

riaditeľku Palúchovú. My máme korektné vzťahy a tak ďalej. 

Ale ja hovorím, že ak chránim tých klientov a ich rodiny.  

Takže poďme ďalej. Ale prosím vás, tá debata je 

dôležitá. Ja si cením váš názor, ale musíme byť na jednej 

rovine v niektorých faktoch.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči.  

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa obávam, že povedať fakty 

znamená povedať všetky fakty. Ja som pochopila z toho 

včerajšieho rozhovoru na našom klube, že pani riaditeľka 

v podstate riešila ten problém už priamo na dovolenke 

telefonicky so zastupujúcou svojou zamestnankyňou a dala ten 

návrh na dovolenku, ktorá mala byť ukončená tým, že už im 

nebude dovolený prístup. Hoci bol neskoro riešený, ale 

akonáhle ste na dovolenke, tak nemáte ten prístup. Čiže tam 

ten fakt, že to bolo až 24. riešené, nie je celkom 

relevantný. Bol riešený telefonicky už hneď. A druhý fakt 

je… Ja celkom nerozumiem tomu stretnutiu, z ktorého nie je 

záznam nie je urobený. Kde pani riaditeľka sa dožaduje 

záznamu, aby bolo jasné, že koľko mohla ona hovoriť a koľko 

mohli riešiť tí kolegovia. Čiže ja si to určite vyžiadam. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Vetrák.   

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ak by som náhodou prekročil čas, tak 

poprosím o predĺženie. Čiastočne sa budeme všetci trocha 

opakovať. Lebo zaznelo už toho veľa. Ale pár poznámok 

k celému prípadu. A poviem aj prečo. Dom tretieho veku je 

zhodou okolností umiestnený priamo v mojom volebnom obvode, 

petržalskom. Navyše pani riaditeľka Domu tretieho veku je aj 

petržalská poslankyňa z toho istého volebného obvodu ako som 

ja. Čiže ja ju poznám hlavne z práce v petržalskom 

zastupiteľstve, kde som, musím povedať, že doteraz 

nezaznamenal, že by bola nejaká konfliktná alebo neevidujem 

žiadny problém. Ale priznám sa, že nepoznám ju ako riaditeľku 

Domu tretieho veku. A o to tu dneska ide. Len ono človek aj 

nejakým spôsobom vníma tú druhú osobu tak komplexne. Nie len 

vytrhnutú z kontextu. Keď som sa dozvedel, že to odvolanie 

je na stole, tak som sa rozprával aj priamo s pani 

riaditeľkou. Takisto som sa rozprával aj s dvomi pani 

viceprimátorkami. Všetko som absolvoval včera. Čiže vypočul 

som si obidve strany. A musím povedať, že tie názory… Nejde 

len o názory. Ale poviem, že tie vysvetlenia oboch strán sú 

skoro vo všetkom diametrálne odlišné. A takisto so m 

pochopil, že nejaké ďalšie, nejaká ďalšia spolupráca oboch 

strán je v podstate vylúčená do budúcna. To si treba tiež 

uvedomiť. Lebo my veľa hovoríme o tom, že tu dochádza 

k nejakej strate dôvery zamestnancov. Ja by som tých 
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zamastencov teraz nebral nejako veľmi na veľkú váhu 

z viacerých dôvodov. A to najmä tým, že medzi zamestnancami 

aj na pracovisku sú rôzne vzťahy. Vznikajú tam aj rôzne 

kamarátstva. Lebo potom sa dostaneme navyše do toho, že sem 

prichádzajú nejaké listy a teraz, sú dôveryhodné tie listy 

alebo nie sú dôveryhodné. Podľa mňa tú cestu, či stratila 

dôveru zamestnancov, by sme mali opustiť. Lebo z toho sa aj 

tak nevymotáme. Navyše častokrát môže byť prípad, že niektorí 

zamestnanci spiknú proti tomu riaditeľovi. Čo bolo údajne 

napríklad pri tom ZOO. A chcú niekoho vymeniť. A bol to aj 

tento prípad tohto domu alebo nebol to tento prípad? Ja si 

myslím, že najdôležitejšie je, že tu došlo k strate dôvery 

zo strany zriaďovateľa. A to je to, čo hovorí aj pán 

primátor, že jednoducho jeho tím ľudí niečo prešetril. 

Možnože to neprešetril objektívne, áno? Ale niečo prešetril 

a on tomu tímu verí. Je presvedčený, že je to objektívne. 

Čiže dneska ho tlačiť do toho, že sám si autoremedúrou 

zoberie nejaký poslanecký prieskum, to je skutočne, že 

nereálne. Ak to chce väčšina spraviť, a jám pocit, že to 

chce väčšina spraviť, a vnútorne to tak cítim, že by to bolo 

asi správnejšie, aby sme neurobili nejaký unáhlený rýchly 

krok, tak treba dať ten pozmeňujúci návrh. To je podľa mňa 

jediná cesta. Ja si myslím, že dneska by mohla byť dokonca 

aj úspešná. Ale pohybovať sa v tom priestore, že chceme 

presvedčiť primátora, aby taký krok spravil, on to neurobí 

už aj z princípu, ale z toho, že je presvedčený, že tá ďalšia 

spolupráca nie je možná. Ono povedzme si rovno, však to 

poznáme aj z mestských častí, že sme mali prípady, kedy ten 

človek nič neurobil a išlo len o stratu dôvery zriaďovateľa. 

Taká situácia sa nedá dlhodobo udržať. Pretože ten dom nevie 

fungovať bez podpory magistrátu a bez podpory toho vedenia 
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mesta. To sa nedá dlhodobo udržať. Tu máme len otázku, že čo 

sa vlastne stalo, a teda ani nejde o to, že či bude tá pani 

riaditeľka odvolaná, ale skôr kedy bude odvolaná. A keď 

nebude odvolaná, tak ten dom nebude riadne fungovať. Lebo 

bez podpory magistrátu, ktorý je presvedčený o tom, že s ňou 

už nechce spolupracovať, tak to bude veľmi ťažké. Dá sa 

povedať, že on bude stagnovať, ten dom. A nebude to tam dobre 

fungovať. A druhá vec je ešte taká, že s akým menom pani 

riaditeľka odíde. A myslím si, že ten poslanecký prieskum ak 

bude, tak bude slúžiť najmä na účely toho, že či sa prípadne 

to meno pani riaditeľky očistí alebo či sa neočistí. Že to 

bude asi taký najväčší vklad toho poslaneckého prieskumu. 

Lebo inak sa dostaneme do dlhodobého patu, ktorý aj tak 

vyrieši najskôr nejaký volebný výsledok. A možno ani ten 

nie, ak bude ten istý zriaďovateľ ako je teraz. Pokiaľ ide 

o nejaké otázky, ja by som si chcel naozaj ujasniť, či toho 

24. 03. došlo len k nejakému formálnemu úkonu toho, že sa 

niečo potvrdilo. Alebo či až 24. 03. tam tie osoby fyzicky 

neboli. Lebo ak tam neboli fyzicky od 09. 03., tak aj to 

niečo znamená. A ďalšia vec je…  

Ja som o pani Sedlákovej zatiaľ počul iba dobré veci, 

čiže tiež je to taká troška ťažká pozícia. Takže nemám dôvod 

ju nejako spochybňovať. Ale máme tu naozaj diametrálne 

odlišné tvrdenia a nevideli sme žiadne dôkazy, ktoré by sa 

podarilo až tým poslaneckým prieskumom preveriť. Čiže pani 

Sedlákovej sa chcem spýtať, či naozaj vylučuje možnosť, že 

by mohli aj niektorí zamestnanci troška si niektoré veci 

prifarbovať a prikresľovať. Napríklad kvôli tomu, že by pani 

riaditeľku chceli vymeniť na tej pozícii. Okrem toho, že sa 

tam niečo stalo a došlo možno k nejakému manažérskemu 

zlyhaniu. Že či nepripúšťa aj takú možnosť, že ešte sa tam 
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niečo, čo bolo povedané na tých výsluchoch prifarbilo, a že 

tu ide ešte o ďalšiu hru, ako keby, tých zamestnancov. Nielen 

o to, že pani riaditeľka už nemá dôveru zriaďovateľa. 

A potom, ak toto nie je vylúčené, tak celkovo si nemyslím, 

že to poverenie, a to už tu bolo povedané práve pani vrchnej, 

ktorá je z veľkej časti dosť podstatným spôsobom do celej 

tej situácie zapletená, že… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja iba chcem možno do toho vstúpiť na 

sekundu, že si myslím, že je strašne veľa povedaného. Vy 

máte tú právomoc. Priblížme sa k tomu hlasovaniu, ak sa dá. 

Dobre? 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

No, hlasovanie je zodpovednosťou. To znamená, že kým 

nie je jasné a kým sa poslanci pýtajú, to znemená, že to 

nevedia to rozhodnutie urobiť, ako majú rozhodnúť. Keď to má 

niekto povedané a rozhodnuté už predtým a vie to 24 hodín, 

tak to má. Niekto potrebuje mať tie otázky zodpovedané.     

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

250 

 

 To je podľa mňa dôležité povedať. Tak to je, že za 

týchto podmienok je riaditeľ školy, základnej, chránený 

pracovným zákonníkom a ďalej odvolať ho môže iba rada školy, 

napriek tomu, že tam existuje zriaďovateľ a je proste 

nadštandardne chránený. Každý iný zamestnanec je chránený 

normálnym pracovným zákonníkom. Pozícia riaditeľov 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) je niečo, čo je podľa mňa 

príšerné. Keď to je proste tak, že zastupiteľstvo, ktoré keď 

má väčšinu, tak môže z hodiny na hodinu odvolať. To je naozaj 

si myslím, že nie úplne správne. Lebo on nie je volený, ako 

v zmysle… obyvateľmi. Je volený na základe nejakého 

výberového konania. A to chráni zastupiteľstvo pred tým, kde 

hlasuje o jeho zvolení. A potom zrazu máme rozhodnúť o jeho 

odvolaní na základe informácie za pár hodín. Takže… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jasné, rozumieme. Pokračujeme s otázkami. Samozrejme, 

je pravda, že potrebujeme mať všetky informácie. To je jasné. 

Pán Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja budem reagovať na to, čo povedal Milan 

Vetrák. Pojem „strata dôvery“ podľa mňa zákonník práce ani 

úplne nepozná. To je jedna vec. Druhá vec. Ja by som chcel 

nadviazať na teba a vyzvať pána kontrolóra, aby sa aj 

vyjadril k tejto situácii. Chcel by som, ešte som nemal 

predsa len zodpovedané tie dve otázky, a som rád, keď sa mi 

zodpovedajú. Tak ešte raz sa spýtam. Bolo podané trestné 
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oznámenie, keď sa to 08. 03. zistilo? A či udelili nejaké 

pokarhanie za zlyhanie, nejaké napomenutie pani riaditeľky. 

Či vôbec má za tú históriu takéto niečo. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím rovno reakciu pani Sedlákovej.  

Nepočujeme. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Reakcia na pána Krajčíra. Trestné oznámenie zvažoval 

ten človek, ktorý bol napadnutý. Mimochodom, z Ukrajiny. 

Bolo mu poradené, že ten proces by bol veľmi náročný. My sme 

to zatiaľ nezvažovali. Je veľmi možné, že sa poradíme 

s kolegami na sekcii právnych služieb. Pani riaditeľka 

odvolaniu z funkcie, pokiaľ ja mám dobré informácie, 

nezaniká jej pracovný pomer a môžu byť pripravované ďalšie 

pracovnoprávne kroky smerom k tým zisteniam. Čo sa týka 

objasnenia tých termínov, ktoré sa pýtal pán Vetrák. 08. 03. 

sa odohral ten incident. 11. 03. sa odohralo stretnutie so 

zamestnancami, kde zamestnanci nepočuli rozhodné slovo pani 

riaditeľky. 24. 03. bol ten zamestnanec fyzicky prítomný na 

pracovisku, čo vyeskalovalo tú situáciu. 24. 03. došlo 

k preskúmaniu prípadu so zamestnancami a pani riaditeľkou. 

A 25. 03. pani riaditeľka písomne, e-mailom vyzvala toho 

agresora, aby nechodil na pracovisko. A myslím, že to 

ukončenie toho pracovného pomeru je k 01. 05.  
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Vy ste sa pýtal na prifarbovanie situácie zo strany 

zamestnancov. Moja skúsenosť s týmto zariadením je taká, že 

v tomto zariadení panuje možno najmenší nejaký duch 

otvorenej komunikácie alebo spolupráce. Tých zariadení máme 

ešte šesť, tých ostatných. Myslím si, že v tomto zariadení 

sú veľmi svedomití a pracovití ľudia, ktorých prácu si 

vážime. Rovnako viem, že oni si vážia našu prácu. Ja medzi 

nimi nevidím človeka, ktorý by mal nejaký líderský alebo 

mocenský… vytvorený plán, ako by mal pani riaditeľku obrať 

o moc. Vidím tam ľudí, ktorí poslúchajú príkazy pani 

riaditeľky. Veľmi často dostávajú pokarhania a tresty 

v situáciách, ktoré sú veľmi diskutabilné. Pretože ide 

o dospelých zamestnancov, s ktorými je podľa mňa dôležité 

jednať iným spôsobom. A vidím zamestnancov, ktorí v tejto 

chvíli identifikovali príležitosť. Vidím zamestnancov, ktorí 

dôverujú tomuto zastupiteľstvu, že po zvážení celej tejto 

diskusie rozhodne čo najlepším spôsobom. Z môjho pohľadu ten 

spôsob je taký, že rozhodnúť rýchlejšie. A to preto, že tá 

dôvera bola nalomená 11. 03. A je veľmi ťažké proste ju 

obnoviť. Myslím si, že v tejto fáze je to nemožné. Pani 

riaditeľke prajem iba dobré veci. A myslím, že tá spolupráca, 

ktorú my sme mali počas troch vĺn covidu, nesvedčí o ničom 

inom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme s faktickými. 

Pán poslanec Krajčír. 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Je mi to naozaj ľudsky 

nepríjemné a nedôstojné voči pani riaditeľke, že takýmto 

spôsobom ju navrhujete zo dňa na deň odvolať, naozaj, po jej 

deväťročnej práci. Po zvládnutí manažovania covidu. Vieme 

naozaj, že to bola neskutočne ťažká situácia. A my dnes chcem 

vlastne rozhodnúť na základe toho, že sa tam pobili nejakí 

dvaja klienti a rozhodnúť nejak inak. Ja som vám aj včera 

hovoril taký príbeh. Pani Sedláková, ja som veril, že ho 

pochopíte. Možno sa skúsim prihlásiť ešte raz, aby som ho aj 

ostatným kolegom povedal. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Tešovič.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja tomu už prestávam rozumieť. Pretože keď 

pani riaditeľka trestá a uplatňuje svoju právomoc, ktorá jej 

vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, tak to považujete za 

šikanu. Keď, naopak, chce veci riešiť zmierlivo, tak jej 

vyčítate, že bola málo rázna. Mne to príde ako šikana z vašej 

strany. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Ja som ani raz nepovedala slovo šikana. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 
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Prosím vás, keď budete mať priestor hovoriť, tak potom 

hovorte. Dobre?  

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Ja sa bránim. Pretože ja nie som politička a ja sa…  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ale veď vy sa môžete brániť, ale… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, pán poslanec má slovo. Haló. Pán poslanec, máte 

slovo. Nech sa páči.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Jednoducho toto je naozaj systém, že kto chce psa biť, 

palicu si nájde. A mne to z toho úplne že vychádza. My tu 

ako keby sa snažíme nahradiť orgány, ktoré sú na to určené. 

Tu máme políciu. Tu máme okresný úrad, ktorý má vyšetrovať 

priestupky, trestné činy, proti občianskemu spolunažívaniu 

priestupky a tak ďalej. My si tu uzurpujeme právomoc, ktorá 

nám vôbec nepatrí. Tu sa niekto, ktorý tvrdil, že bol 

napadnutý, tak on sám sa nebráni. Naopak, vy mu radíte, aby 

sa nebránil, ale naopak my to tu ideme rozpitvávať pred celým 

Slovenskom na zastupiteľstve. Tak tomuto ja už nerozumiem 

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

mesta SR Bratislavy: 

Rasťo, sorry. Ale najviac to rozpitvávaš ty. Šak akože, 

vieš… 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

A aj to budem rozpitvávať. A všetci, ktorí sú na tom 

zainteresovaní, tak ešte budú o mne počuť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Ja sa stále musím vracať k tej istej otázke. Pokiaľ ja 

viem, tak deviateho dostali alebo teda na príkaz pani 

riaditeľky ešte počas jej dovolenky požiadala, aby mali 

dovolenku. Čiže už tam nemali čo byť v tom zariadení od 

deviateho. A vy stále hovoríte, že ona vlastne až jedenásteho 

alebo dvadsiateho štvrtého ich nejakým spôsobom požiadala, 

aby tam neboli. Ale keď máte dovolenku, tak tam nemáte čo 

robiť. A keď vám skončí dovolenka, naozaj stačí neskôr tú 

žiadosť, aby ste sa nemohli vrátiť do toho zamestnania. Čiže 

ja si myslím, že to bolo ošetrené už tou dovolenkou 

deviateho. Čiže nerozumiem, prečo stále tvrdíte, že to bolo 

neskoro.  

A druhá moja otázka. Ak oni už tam nie sú, tak aká je tam 

obava? Z čoho je tam obava, keď ten človek, agresor, tam už 
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nie je? Ešte rada by som povedala, že toho agresora milovali 

tí zamestnanci ako výborného fyzioterapeuta… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja vlastne teraz reagujem na všetky 

faktické poznámky k tomu môjmu vystúpeniu. Ale medzitým sa 

mi tam ešte vplietol spracovateľ. Tak pár poznámok na to, čo 

odznelo. Ja som sa snažil hlavne teda nejak poslancom 

naznačiť, ale myslím, že to už asi všetci vieme, že to už 

dnes nie je až taký problém v tom, že ako sa došetrí ten 

samotný prípad. Lebo on sa vie asi nejak došetriť cez 

poslanecký prieskum. Ale to, že medzitým už došlo ako keby 

k strate dôvery zriaďovateľa v tú osobu… Čiže už aj tak 

odhadujem, že bude úplne jedno, ako sa došetrí ten prípad. 

A otázka pre mňa je, že ja mám informáciu, že keď sa toto 

údajne riešilo na poslaneckom grémiu, že nikto nejako 

nevyslovil výhrady, že by sa toto malo zaradiť na 

zastupiteľstvo. A to by som poprosil, že keby na to vedel 

niekto reagovať z tých klubov, ktoré teraz reagujú. Lebo 

tuná bude potrebné spraviť nejakú dohodu medzi primátorom 

a poslancami. Lebo nikam sa nepohneme dlhodobo. To tam bude 

stagnovať. To je patová situácia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. My sme mali na poslaneckom grémiu 

prítomnú Táňu Sedlákovú, ktorá všetkým prítomným, ktorí tam 

boli za kluby, a boli tam všetci, vysvetlila celú situáciu. 

Odtiaľ išla na komisiu sociálnych vecí. Dohoda bola taká, že 

sa to vyrieši tak ako navrhuje magistrát. Takže to je odpoveď 

na tú otázku. Neboli tam všetci… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja som mala zastupiteľstvo Starého Mesta v tom čase.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Povedal som, že tam neboli všetci.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ale ako dôvod bol jasný. Bola som na zastupiteľstve.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. To vôbec nespochybňujem.  

 Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

 Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že ja 

na základ tých informácií, ktoré tu doteraz boli povedané, 

sa v žiadnom prípade neodvážim postaviť do úlohy nejakého 

sudcu a rozhodnúť, že či pani riaditeľka pochybila alebo 
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nepochybila. To sa jednoducho nijakým spôsobom nedá posúdiť. 

Navyše mám aj určitú osobnú skúsenosť s takýmto fungovaním 

domova dôchodcov. A viem, že je to prostredie, ktoré je 

jednak veľmi silno regulované a má veľmi silné pravidlá. 

A zároveň je to prostredie, ktoré priam vždy vedie k určitým 

problémom v tom pracovnom kolektíve a k vytváraniu nejakých 

skupiniek a potom k nejakým obviňovaniam z jednej a druhej 

strany. A je veľmi ťažké, keď ste externí a keď tam naozaj 

nepracujete a netrávite tam celé dni. Či už takto z pozície 

poslanca mestského zastupiteľstva alebo aj z pozície 

nejakého jednorazového poslaneckého prieskumu, proste 

dokázať, odhaliť, kde je pravda. A snažiť sa hrať na nejakého 

sudcu.  

Preto sa dnes musím riadiť vyslovene iba na základe 

nejakých vyslovených kritérií, musím povedať. To prvé 

kritérium pre mňa je – trošku to tu zaznelo, možno by som aj 

chcel poprosiť od pani Sedlákovej – je extrémne ťažké dnes 

nájsť kvalitných ľudí do domovov dôchodcov. Či je pravda, že 

tu naozaj hrozia nejaké vo veľkom odchody zamestnancov, či 

už vtedy, keď tu pani riaditeľka zostane alebo naopak vtedy, 

keď pani riaditeľka odíde. Trošku som v konflikte záujmov, 

pretože rovno môžem povedať, že všetkých kvalifikovaných 

zamestnancov radi prijmeme aj u nás v Ružinove v našich 

domovoch dôchodcov. Ale na druhej strane toto je úplne 

kľúčové. Lebo ak majú odísť dvaja z troch vedúcich 

zamestnancov, nemyslím si, že sa tá strata dá tak rýchlo 

nahradiť. Rovnako akosi zároveň uvedomujem, že ťažko sa hľadá 

riaditeľka domova seniorov. To je extrémne náročné. Ale ak 

je to rozhodnutie magistrátu hlavného mesta motivované tým, 

že sa snaží týmto dnešným materiálom nejako zabrániť nejakému 

veľkému exodu zamestnancov, ktorí by ovplyvnili prevádzku 
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toho domova dôchodcov, tak pre mňa je do veľkej miery jasné, 

ako budem hlasovať.   

Druhá vec je tá, druhé kritérium, to, ktoré spomínal aj 

pán Vetrák, a to je zodpovednosť zriaďovateľa. Neviem či 

viete, ale táp pozícia hlavného mesta ako zriaďovateľa domova 

seniorov je pomerne náročná. Vy ste v podstate zodpovední. 

Je to váš domov seniorov, ale vaše možnosti kontroly sú 

extrémne obmedzené. Nemáte napríklad právo nahliadať do 

zdravotnej dokumentácie klientov. O veľa veciach rozhoduje 

úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo 

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je tým orgánom dohľadu. 

A vôbec nie vy ako zriaďovateľ. Vy ako zriaďovateľ môžete 

v podstate sledovať tak maximálne ekonomiku. Ale je to vaša 

zodpovednosť.  

A tá spolupráca medzi zriaďovateľom a domovom seniorov 

je jednoducho musí fičať. A musí byť kvalitná a musí byť 

dobrá. A tu už naozaj cítim, že aj po tomto dnešnom 

zastupiteľstve, aj po tom, čo sa deje, jednoducho nie je 

možné. Ja si nedokážem predstaviť, ako by mohol fungovať 

najväčší domov seniorov na Slovensku, kde by boli barikády 

a vykopané zákopy medzi zriaďovateľom a medzi riaditeľom 

tohto domova seniorov. A bez ohľadu na to, ako táto debata 

sa bude vyvíjať ďalej… Aj s vedomím, že možno pani riaditeľke 

sa tým ukrivdí, lebo nedokážem posúdiť tú situáciu z hľadiska 

toho, ako majú veci ďalej fungovať, z hľadiska aj toho, ako 

rozhodla sociálna komisia a čo hovoria ľudia zamestnaní na 

magistráte, neverím, že je iné riešenie, než dnes odhlasovať 

tento návrh, ktorý nám bol predložený.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno, pán kolega Chren. Tá barikáda bola vykopaná, žiaľ. 

Nikto z nás asi nechcel, aby to bolo vykopané. Ale práve 

ten, kto to vykopal, tak to je práve magistrát. Pretože ten 

problém vznikol, je to poľutovania hodné. Nemalo sa to stať. 

Dokonca myl byť preverený a mali byť aj vyvodené možno nejaké 

dôsledky, áno. Toto všetko beriem. Ale jednoducho ten problém 

v podstate bol už vyriešený pracovnoprávne. Čiže teraz tam 

nehrozí nejaký akútny problém. Akurát problém je v tom, že 

tuná sa nejaké… Tuná sa magistrát zahral nad rámec svojej 

kompetencie na úrad na ochranu nejakých whistleblowerov. 

V podstate oni sa nejako dohodli. Tie baby boli do toho 

vtiahnuté. Dnes oni si nevedia predstaviť, že by sa pani 

riaditeľka vrátila naspäť, lebo jednoducho oni si nevedia 

predstaviť., že by tam vedeli fungovať po tom, čo všetko 

povedali. A jedna z nich má dokonca sľúbené, že bude 

poverená. Ako ja si neviem dobre predstaviť, ako lepšie 

vykopať tú barikádu. A ja odmietam, aby zastupiteľstvo bolo 

do takého to procesného postupu vťahované. Toto malo byť… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 
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Pán kolega Chren, ja som vám na začiatku rozumel, že 

neviete na základe tohto nejako zahlasovať, zdržíte sa, 

nakoniec ste to teda zaklincovali tým, že iná možnosť nie 

je. Berte to tak, že je to signál aj pre všetky ostatné 

riaditeľky, ktoré nad sebou nemajú ochrannú ruku. Pre 

všetkých ostatných zamestnancov, že sa to môže komukoľvek 

udiať. Tu na základe jedného videa ideme, čo sa niekde nejakí 

dvaja chlapi pobili, ideme vyhodiť pani riaditeľku, ktorá 

konala. Už nemôžeme povedať, že nekonala. Konala inak, ako 

si to možno niekto predstavoval, ale konala. A preto 

navrhujem ten poslanecký prieskum, ktorý je jednorazový. 

Nech to vyrieši. Tam zistíme, ako sú naladení jednotliví 

zamestnanci na tom poslaneckom prieskume. Zistíme, či tam 

hrozí odchod mnohých zamestnancov, keď sa tam pani riaditeľka 

vráti alebo teda keby pani riaditeľka zostala, alebo nie.  

Neotvárajme túto diskusiu a naozaj, ukážme verejnosti, že 

vieme byť charakterní.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, v momente, keď si odhlasujete ten 

poslanecký prieskum, ako zastupiteľstvo sa pre neho 

rozhodnete, budeme ho rešpektovať. A urobíme všetko pre to, 

aby prebehol.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ja len doplním, že ho treba podať. Lebo pán Krajčír 

povedal, že ho podá.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Presne, kolega Chren hovoril 

o barikádach. Presne, Martin, to si myslím aj v našej jedinej 

ZOO. Obrovské barikády. A ja si neviem predstaviť, ako to 

bude, napríklad, tam fungovať. Lebo tam je tiež nedôvera 

zamestnancov. A keď a tu niekto opiera o nedôveru 

zamestnancov, čo ja som nepočul, koľko je to kusov presne. 

Ale kolega Krajčír mi to zobral z úst. Toto vyzerá ako odkaz 

pre všetkých ostatných riaditeľov. Toto vyzerá tak, že buď 

budete robiť to, čo vám povieme alebo dopadnete presne takto. 

Budeme vás linčovať na zastupiteľstve, už sa nezamestnáte 

alebo niečo podobné. Proste toto je otrasné, čo sa tu deje. 

Otrasné. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Táňa Sedláková, rýchla reakcia? Sa hlásiš? 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Obava o odchod tých zamestnancov, je špeciálne tých 

kľúčových zamestnancov, je jediný dôvod, prečo ten materiál 

je predložený. So všetkými pani riaditeľkami máme veľmi dobré 

vzťahy, o čom svedčia predchádzajúce tri roky práce. To ako 

sme zvládli covid, to ako sme pracovali, ako máme nastavené  
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ciele, ako máme vypracovaný komunitný plán. Ďalším bodom na 

tomto zastupiteľstve mal byť Domova pri kríži. Neviem, čo 

viac mám k tomu povedať. Nikdy som nechcela, aby ten materiál 

bol prerokovaný v takomto rozsahu. Myslím, že sme spravili 

veľmi veľa krokov pre to, aby to tak nebolo. Pre mňa je to 

stále o tých zamestnancoch o tých klientoch. A vidím jediné 

možné riešenie na ozdravenie toho systému, ktorý tam je. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán starosta Chren.   

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ako som povedal, ja si netrúfam v tomto prípade 

rozhodovať na základe kritérií spravodlivosti. Lebo tých 

informácií nemám dosť a preto sa musím rozhodovať na základe 

kritérií pragmatickosti. A pragmaticky si neviem predstaviť, 

že v nezmennej podobe by to fungovalo pri takýchto 

barikádach. Nech už je za ne zodpovedný ktokoľvek. Tiež treba 

povedať, že vedenie sociálneho odboru magistrátu tým to 

preberá na seba kompletnú zodpovednosť za to, čo sa bude 

diať ďalej, potom ako ten materiál prejde, v domove 

dôchodcov. Čiže určite si aj oni dobre premysleli, že či do 

toho chcú ísť alebo nie.  

Čo sa týka ZOO, ja som sa nechcel zapájať do tej debaty. 

Len jedna vec. Po tom, čo bolo povedané, asi to naozaj nie 

je nejaké zlyhanie na strane magistrátu. To, čo je pre mňa 

dôležité, je, že či pani riaditeľka vedela, že nemá to 

občianstvo, a že to porušuje. Lebo viete, aj Bill Clinton 
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nebol „impeachmentovaný“ za to, že niečo urobil, ale za to, 

že o to klamal a nehovoril pravdu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nerada by som hovorila 

dlho. Ale ak by náhodou sa podarilo natiahnuť, poprosím 

o predĺženie limitu. V prvom rade by som chcela poprosiť, 

myslím, že to hovoril kolega Krajčír, pani riaditeľka 

Hanuliaková nerovná sa pani Hanulíková. To je teda veľký 

rozdiel a dúfam, že nemajú veľa spoločného. Len také drobné 

upozornenie. Ďalšie drobné upozornenie pre vás, kolegovia, 

som členkou veľmi malého klubu. Sme štyria. Spočiatku sme 

neboli ani klub. Nemali sme tým pádom možnosť zasiahnuť do 

žiadnych transparentných výberových procesov. Tak ako boli 

nastavené, boli sme vždy len pozorovatelia. Alebo 

pozorovatelia z menšej, alebo z väčšej diaľky. Mrzí ma, že 

mnohí z vás si nepamätajú, a nebolo im ľudsky nepríjemné, 

ako tu odchádzali ľudia po dlhoročnej službe bez nejakého 

šrámu na povesti, aspoň o ktorom by sme vedeli, a vtedy aj 

bez dôkazov, či sme odvolávali alebo boli nejako odídení 

iným spôsobom tí ľudia, nebolo nám to ľudsky nepríjemné. 

A vždy sa našla tá, ako keby skupina alebo dostatočná väčšina 

na to, aby tento proces prebehol hladko a väčšinou aj 

potichu. Dnes máme odvolanie pani riaditeľky na stole. Mnohé 

tu zaznelo už pred tým, než som sa prihlásila o slovo. 

Nebudem to opakovať. To odvolanie neuletí. Aj keď získame 
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nejaký čas, zároveň by sme si mali byť vedomí toho, že musíme 

konať rýchlo. Nielen s ohľadom na zdravie pani riaditeľky 

Palúchovej. Lebo toto je určite veľmi nepríjemná situácia. 

Aj s ohľadom na jej povesť, ľudský príbeh a na predchádzajúcu 

prácu v tomto zariadení. Ale aj s ohľadom na pracovný 

kolektív, ktorý nie je malý. A ktorého zariadenia sme my 

zriaďovateľom, mesto. Ale aj s ohľadom na klientov toho 

zariadenia, ktorých je teraz naozaj veľa, a ktorí všetci sú 

zúčastnení tohto konfliktu.   

Lebo dnes nehovoríme o muzeálnych predmetoch, dnes 

nehovoríme o zvieratkách v zoologickej záhrade, ku ktorým 

máme mnohí vrelý vzťah, ale ohovoríme o ľuďoch. 

O bezbranných ľuďoch, ktorí sú klientami tohto zariadenia, 

a na ktorých táto atmosféra určite dopadá. Ešte by som rada 

podotkla, že to porovnávanie je síce nešťastná koincidencia, 

ale porovnávanie zoologickej záhrady a toho, čo sa rieši 

v zoologickej záhrade a tohto… Porovnávame neporovnateľné. 

A myslím si, že už v tomto bolo povedané všetko. Nemali by 

sme sa k zoologickej záhrade v tejto súvislosti vracať. 

Vyjadrujem sa k tomuto, pretože som členkou sociálnej 

komisie. Ak budeme dnes hlasovať o tomto odvolaní pani 

riaditeľky, tak budem hlasovať za. Lebo budem… Potvrdím svoje 

rozhodnutie zo sociálnej komisie. Opakujem, že ma veľmi mrzí, 

že pani riaditeľka nevyužila možnosť vystúpiť na sociálnej 

komisii, kde by dostala priestor, neverejný, kde mohla 

diskutovať s členmi sociálnej komisie. A možno by sme 

niektoré veci vnímali inak, ako ich vnímame teraz. Ale musím 

potvrdiť a myslím si, že by to mali potvrdiť kolegovia 

z magistrátu, že tentokrát magistrát nekonal iniciatívne. 

Iniciatívne konali zamestnanci a vrcholoví manažéri, teda 

vrcholoví zástupcovia, zástupkyne pani riaditeľky, ktoré sa 
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obrátili na zriaďovateľa s nejakou mierou dôvery a požiadali 

o pomoc. A že prišlo skutočne aj ku konfrontácii osobnej. 

Aspoň také informácie sme včera dostali, že prišlo k osobnej 

konfrontácii medzi pani riaditeľkou a zamestnancami toho 

zariadenia, čo určite nebolo príjemné ani pre jednu stranu. 

Ani pre kolegov z magistrátu, istotne, najmä po tých 

predchádzajúcich skúsenostiach. To, čo teda si ako keby 

myslím zavážilo pri rozhodovaní sociálnej komisie, tak to je 

to upozornenie na opakujúci sa incident. Všetci vieme alebo 

mali by sme vedieť, že zdravotnícke zariadenia a zariadenia 

sociálnej starostlivosti sú mimoriadne nebezpečné na 

prostredie pre výskyt takýchto nepríjemných javov. Väčšinou 

keď teda je nejaké takéto dokonca prejavy nejakého fyzického 

útoku, v tomto prípade teda mali sme informáciu, že teda 

opakovanému, to býva často sprevádzané, a hoci sa to ťažko 

dokumentuje aj verbálnym násilím, ktoré sa niekde toleruje 

viac, niekde sa toleruje menej. Ale vždy, samozrejme, ryba 

smrdí od hlavy. A snažíme sa, my, ktorí sme nejakými 

zamestnávateľmi, aby bola nejaká kultúra na pracovisku, aby 

sa takéto veci vyskytovali v čo najmenšej miere. Ale vieme, 

že sa to ťažko dokazuje. Ťažko sa to rieši. A je to na krok. 

A ešte ťažšie dokázateľné takému fyzickému násiliu.   

Fakt je, že zamestnávateľ alebo manažér toho 

zariadenia, obzvlášť v zdravotníckom zariadení alebo 

v zariadení sociálnych služieb, keďže sú medializované 

nejaké prípady, kedy dochádzalo k všeličomu, je asi aj 

školený na to, aby takéto signály nejakého takéhoto 

nebezpečného správania mal zaevidovať. A ak sú tie 

informácie pravdivé, ktoré sme dostali, tak jednoducho tie 

signály tam boli. Ďalšia vec je, že je to zamestnávateľ 

veľký, toto sociálne zariadenie. A naozaj tam je vysoká 
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fluktuácia. Aj doteraz tam bola vysoká fluktuácia 

zamestnancov. Pritom aké máme problémy na trhu práce aj 

s opatrovateľkami v opatrovateľskej službe, aj v tých 

vyšších manažérskych funkciách a vo vyšších kvalifikačných 

stupňoch, tak naozaj je práca so zamestnancami a atmosféra 

na pracovisku kľúčová. Vieme, aké sú tam platové podmienky, 

aké je tam odmeňovanie zamestnancov nedôstojné, v tomto 

sektore. A tá atmosféra na pracovisku vplýva na ochotu ľudí 

pracovať na danom mieste. A samozrejme, vplýva ja na ich 

pracovnú pohodu, duševné zdravie, a ak tam vládne stres, 

vojna, jav, že sa zamestnanci navzájom nahrávajú… A to 

nehovorím o tom monitorovanom incidente, ktorý proste teda 

bol, lebo sa to odohralo na izbe klienta, ale že už sú tam 

informácie, že sa pacienti vzájomne nahrávajú a zbierajú si 

proti sebe takéto dôkazy, tak tá atmosféra na pracovisku je 

zjavne nezdravá a škodlivá. Ktorú si zamestnanci prenášajú 

domov, a ktorá sa určite v nejakej miere musí prenášať aj na 

klientelu toho zariadenia. Ja si myslím, že odvolanie pani 

riaditeľky je na stole. Veľmi dobre sa k tomu vyjadril pán 

Vetrák, podľa mojej mienky, že tá dôvera je hlboko narušená. 

Ale myslím si, že musíme konať rýchlo. Že aby mali kolegovia 

poslanci čisté svedomie vo svojom hlasovaní, tak ja teda 

navrhujem uznesenie, nasledovné. Žiadam kolegov z mestského 

zastupiteľstva, aby odhlasovali prerušenie tohto bodu 

rokovania a žiadam pána primátora o volanie mimoriadneho 

zastupiteľstva na budúci utorok 05. 04. utorok online. Keďže 

to je online, nepotrebujeme k tomu rokovať ani na miestnej 

rade. A ak, tak mestská rada môže byť dvadsať minút pred 

otvorením mestského zastupiteľstva. Je to dostatok času na 

to, aby… 
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Neni ťa počuť. Prosím ťa, požiadaj o predĺženie… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o predĺženie. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Požiadala som o predĺženie. Čiže ak ste nezaznamenali 

môj návrh uznesenia, tak zopakujem ho. Žiadam o prerušenie 

rokovania tohto bodu a zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva 

pánom primátorom v termíne 05. 04. 2022. Aby všetci poslanci, 

ktorí majú nejaké pochybnosti, sa do kázali presvedčiť o tých 

dôkazoch alebo ne-dôkazoch. Aby mali proste vytvorený 

opodstatnený názor a aby sme o tomto bode hlasovali 

o týždeň. Myslím si, že to nie je taká dlhá doba, aby 

zamestnanci, ktorí majú pochybnosti o svojom zotrvaní na 

tomto pracovnom mieste, aby pani riaditeľka… Nechcela byť 

síce účastnou toho poslaneckého prieskumu, tak sa vyjadrila. 

Ale možno si to rozmyslí a možno bude komunikovať aj 

s poslancami. Ale myslím si, že ten čas potrebujeme pre 

zodpovedné rozhodnutie. A budem veľmi rada, ak tento návrh 

uznesenia podporíte. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To znamená, že to bol procedurálny návrh, 

o ktorom ideme hlasovať hneď? Dobre to chápem? 
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MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Nebol to procedurálny návrh. Bol to návrh nového 

uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, dobre. Takže na konci. 

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

Ja som dala procedurálny, len ma neni vidno. Presne na 

to, čo ste povedali. Máme strašne dlhú diskusiu. A keby sme 

mohli o tomto hlasovať hneď.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, procedurálny návrh… 

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

Len ho nie je vidno. Lebo je niekde na spodku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ale keď si dáte zelenú – procedurálny návrh, tak sa 

hneď… 

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

Ale som prihlásená na procedurálny. Ale neni ho vidno.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

270 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. To by vás malo predradiť dopredu. Bruno, môžeme 

ísť s procedurálom pani poslankyne?  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Nemôžeme ísť, lebo v rokovacom je, že to musí byť 

v riadnom príspevku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK.  

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

Ja som dala procedurálny návrh.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ale na ukončenie diskusie musí byť v riadnom príspevku. 

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

Ja som nemala procedurálny na ukončenie diskusie, ale 

na hlasovanie. Aby sme hneď hlasovali o tomto bode. Nie na 

ukončenie. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

O mojom návrhu, Eliška? Alebo… 
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Áno, o tvojom návrhu. Ja mám teraz celkom praktický 

dôvod. Ja budem musieť odísť, pretože mám nejaké iné 

povinnosti… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ja dám ako predseda poslaneckého klubu, pán primátor, 

niečo navrhnúť. Ak by sa dalo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Skúsme. Teraz už ideme úplne mimo poradia. Tak 

dobre… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ale keďže teraz sa nedá na základe dvoch poslaneckých 

klubov, lebo… Keďže to vyzerá, že dneska asi zastupiteľstvo 

neukončíme a pravdepodobne budeme pokračovať so 

zastupiteľstvom budúci týždeň, takže či neni potom logické… 

Prerušme tento bod a keď budeme budúci týždeň pokračovať 

zastupiteľstvom, takže by sme pokračovali v tomto bode. Ak 

je to možné. Nechám to, samozrejme, na zváženie. Toto sme si 

mohli predsedovia klubov s tebou, pán primátor, 

vydiskutovať. Poďme sa o tom možno pobaviť. Bolo by to 

jednoduchšie.  

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

Môžeme ten procedurálny teda riešiť? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, hneď v tejto sekunde. Iba potrebujem od Bruna, že. 

… Chcem iba… Viete, som za všetko, len aby mohla pani 

poslankyňa Pätoprstá dať procedurálny aj keď nebola na rade 

v diskusii? Dajte nám sekundu, lebo nie je tu Tomáš Malec.  

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

Keď sa môžem k tomu vyjadriť ja, tak v podstate to, čo 

navrhuje pani Pätoprstá, je ukončenie diskusie. A v podstate 

ešte aj s tým, že tí, čo sú už prihlásení, tak už nemôžu 

vystúpiť. Takže taký procedurálny návrh ja pokladám za úplne 

mimo misu.  

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

Ja som nedala na ukončenie diskusie, ale na hlasovanie… 

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

Na hlasovanie. Ale to je úplne to isté.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Lenže keďže pani starostka Čahojová dala žiadosť 

o prerušenie, tak by to znamenalo to, čo hovorí pán Lenč. 

Takže presne tak. Znamenalo by to okamžité prerušenie 

diskusie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Takto, že dobre… 

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

 Ale dokončenie tých, ktorí sú prihlásení. A potom sa 

bude hlasovať.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Aký by to malo zmysel?   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. To znamená, že… 

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

Je pol štvrtej a my sme pri bode 4. To je ten cieľ.  

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

Môžete dať návrh na ukončenie diskusie, ale v rámci 

normálneho príspevku. Nie v rámci faktickej… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Pán primátor, to je to, čo som ja hovoril. Že… 

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

…faktickú. Ja som dala procedurálny.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Poprosím organizačné, aby nám povedalo, ako na 

o môžeme ísť.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ak sa pán primátor s tebou dohodneme ako predsedovia 

klubov, že budeme o týždeň pokračovať v zastupiteľstve, tak 

by sme sa vtedy vedeli dohodnúť na tomto bode. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy, vážení páni, čo keby sme si dali teraz 

desaťminútovú prestávku na chvíľu. Ja sa spojím so všetkými 

predsedami klubov. A normálne sa dohodneme tak, aby to bolo 

k spokojnosti všetkých.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Za mňa súhlas.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja tiež absolútne súhlasím. Zbytočné naťahovať tak dlho 

tú debatu. Ale prepáčte, podľa mňa by bolo fajn, keby sa 

aspoň zbehli tie faktické. Predsa len aj pani Čahojová 

vystúpila. My na ňu zareagujeme, ukončíme… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Keď súhlasíte všetci ostatní… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ako s Ľubošom súhlasím, nech dobehnú faktické. Ale 

dajme si, pán primátor, spolu predsedovia klubov… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bruno, poprosím ťa, vytvor nejaký link na Zoom, kde 

pôjdeme… 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Faktická prihlásená nie je. Ako veď niekto sa prihlásil 

riadne, niekto faktickou… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie. Faktické… 

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves:  

Uzavrite rozpravu. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Fakticky by sme mali odpovedať na pani Čahojovú, lebo 

potom tie riadne príspevky… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dohoda je taká, že uzavrieme faktické na príspevok pani 

Čahojovej. To sú tri minúty a bude pauza, dobre? Poďme na 

to. Bruno, priprav link a pošli ho všetkým šéfom klubov.  

Pán Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Pani Čahojová, ja by som reagoval. 

Samozrejme, súhlasím s tým vaším návrhom. Verím tomu teda, 

že sa nájde nejaký iný spôsob riešenia ako to spraviť. Cez 

to všetko ja by som chcel poprosiť naozaj do toho času 

zorganizovať poslanecký prieskum, riadny. Aby sme tam 

nechodili si individuálne, kto kde si zachce. Aby sme sa 

naozaj prihlásili poslanci, ktorí máme záujem. Aby to bolo 

čo najtransparentnejšie. Aby sme prišli na to miesto v danú 

hodinu, ktorú si dohodneme. A bude z toho riadny zápis, ktorý 

potom bude predložený do zastupiteľstva. Ja sa neobávam toho 

a nemusí byť kvôli tomu mimoriadne zastupiteľstvo. Lebo ak 

na tom poslaneckom prieskume zistíme nejaký problém, 

posunieme to ďalej tomu magistrátu. Oni zatiaľ vedia dať 

pani riaditeľku mimo služby a potom ju ďalej odvoláme. Takže 

nemusíme tu úplne hľadať takýmto spôsobom stresujúcu 

situáciu, podľa mňa, mimoriadne zastupiteľstvo. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne.    
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 Pán Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som len chcel pani starostke   

zareagovať na to, teda že porovnávame ZOO. Ja situáciu v ZOO 

síce porovnávam, ale nie to, či pani riaditeľka mala papiere 

alebo nemala papiere. Ja porovnávam tú situáciu so 

zamestnancami. Tí zamestnanci vyjadrili svoju nevôľu a tú 

nedôveru voči riaditeľke, ktorú sme tam navolili. Teda 

zastupiteľstvo navolilo. A my sme vykopali tie bariéry 

a nikto sa tým nezaoberal, ako tá spoločnosť bude fungovať 

ďalej. A my tu teraz riešime presne to isté, len trošku 

z iného pohľadu. Ja stále som nepočul, že koľko je tých 

zamestnancov nespokojných. Lebo v tom liste, ktorý písala 

rada zamestnancov, tam bola údajne nadpolovičná väčšina 

zamestnancov. V tomto liste alebo tu tá sťažnosť, neviem. Sú 

to dvaja, traja alebo piati, dvadsiati? Stále som to nepočul. 

Ďakujem pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Tešovič. Nech sa páči.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

No, ono to slovné spojenie „mať dobrého šéfa“. To snáď 

ani neexistuje. Kto má také životné šťastie, tak je naozaj, 

že môže byť spokojný a šťastný. Šéfovia asi veľmi nie sú na 

to, aby sme ich milovali alebo sme ich mali radi. Ale mali 

by sme uznávať ich odbornú fundovanosť a mali by sme mať 
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s nimi nejakú normálnu pracovnú atmosféru. A pani starostka, 

určite ani v Karlovej Vsi, kebyže si spravíš nejakú súťaž 

Miss starosta Karlova Ves, tak by sa určite našli 

zamestnanci, ktorí možno nie sú úplne nadšení. Ale v živote 

by som si nedovolil povedať, že je problém na strane toho 

šéfa. Jednoducho tí zamestnanci nikdy nebudú že stopercentne 

spokojní. Oni by len mali mať pracovné podmienky. To, ja si 

myslím, že zabezpečené vlastne bolo. Ten problém ja považujem 

z tejto strany za vyriešený.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja len jednu drobnosť. Ak má byť 05. 04. 

zastupiteľstvo, musí byť dnes pozvánka a musí byť dnes 

zverejnená. Lebo v opačnom prípade sa ten termín do utorka 

nestíha. To sú len také zákonné limity. Tri dni predtým 

zverejnená pozvánka. To len na to chcem upozorniť. A druhá 

vec. Súhlasím s tým, že ak to teda ale prerušíme, tak určite 

ja viem, že za štyri dni robiť poslanecký prieskum, ale 

minimálne by tam tá možnosť mala byť. Ja osobne, aj tým, že 

sa to týka Petržalky, by som si rád tam išiel urobiť 

prieskum. Ale môžem tam ísť samozrejme ako osoba, ale vtedy 

som tam vystavený na vôli ísť/neísť, či mi to niekto dovolí. 

Neviem, prečo pán Konečný točí hlavou. Lebo ja si nemyslím, 

že to, čo hovorím, je nejaký problém. Lebo ak toto je 

problém, tak budem zásadne proti, ak sa teda niekto bojí, 

aby sa tam išiel urobiť poslanecký prieskum.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že to nebolo… 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Budem rád, že ak sa to teda dneska nerozhodne a bude sa 

to rozhodovať v utorok, tak by som tam tú možnosť toho 

poslaneckého prieskumu nechal. Lebo určite sme viacerí, 

ktorí máme záujem si niektoré vecí ísť preveriť a zistiť 

tam. Takže ja len, keby sa to dalo rozšíriť o túto časť. Mám 

aj ja nejaký návrh pripravený. Ale asi je treba a dohodnúť 

ako ďalej.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem povedať… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

…určite tu nie je nikto z nás taký, ktorý by chcel 

zabrániť akémukoľvek prevereniu skutočnosti. Takže… 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  
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Nemal som doteraz ten pocit. Len pán Konečný krútil 

hlavou na mňa, tak som mal pocit, že sa to týka mňa.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

On niečo iné riešil.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Určite nie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Toto je tá moja zjavená… teda procedurálny. Nejak sa 

tam vynoril teraz. Ale keďže asi sa rozhoduje o nejakom inom 

postupe, tak ja netrvám na tom mojom procedurálnom. Neviem, 

ako ste sa dohodli kluby.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dáme si teraz tú pauzu desaťminútovú. Dobre?  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 
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Ja sa ešte hlásim, pán primátor, s faktickou na záver 

tých faktických, ale ma to neukazuje.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, tak máte slovo minútu.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. No, ak by bol problém termín mimoriadneho 

zastupiteľstva, pokojne môže byť, podľa mňa aj vo štvrtok. 

Tri dni už hore – dole. Máme tam aj víkend, takže získame 

nejaký čas. A čo sa týka poznámky pána Tešoviča. Samozrejme, 

že nie všetci zamestnanci miestneho úradu Karlovej Vsi sú so 

mnou spokojní alebo nadšení. Ale myslím si, že je veľmi 

dôležité, kto stojí na čele akéhokoľvek zamestnaneckého 

proste tímu, pretože od toho sa odvíja atmosféra na 

pracovisku. A to vplyv vedúceho zamestnanca je veľmi 

významný. Nemyslím si, že je zanedbateľný. A jeho správanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. To znamená, že… Bruno, dostali 

všetci šéfovia klubov link do e-mailu? Takže nech sa páči, 

poprosím ostatných. Môžete počkať tu. Desať minút pauza 

a vrátime sa sem. Ďakujem. Čiže v tomto Zoom€ sme mohli 

urobiť ďalšiu „room“. Ďakujem.  

(Poznámka: po skončení desaťminútovej prestávky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem. Vidím diskusiu. Je tam prihlásený pán 

starosta Kuruc. Ďakujem. My sme prišli k nejakému návrhu, 

o ktorom vás požiadam, aby ste hlasovali. Ja si ho nezoberiem 

sám.   

A pán starosta Kuruc povie, k čomu sme prišli.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. Takže na základe dohody všetkých 

predsedov poslaneckých klubov, aj teba pán primátor, si 

dovoľujem dať návrh, procedurálny. Že k tomuto bodu sa teraz 

preruší diskusia. To znamená, že ďalej sa v tomto bode 

rokovať nebude, ale diskusia bude prerušená, nie ukončená. 

Keďže budúci týždeň vo štvrtok máme mestskú radu, tak ďalej 

budeme pokračovať v zastupiteľstve po mestskej rade budúci 

týždeň vo štvrtok. Ten čas sa ešte dohodne, či to bude 

o desiatej alebo o jedenástej. Dnes budeme rokovať do 

osemnástej. Všetky body, ktoré sa neprerokujú do osemnástej, 

sa budú na štvrtkovom zastupiteľstve prerokovávať. S tým, že 

prvý bod bude aj dnešný bod 4a. Bude sa pokračovať 

v diskusii. Vytvorí sa poslanecká komisia, ktorá v počte 

členov sedem To znamená Team Vallo dvoch, tím pani 

predsedníčky Zdenky Zaťovičovej to je Team Bratislava – Zmena 

zdola bude mať tiež dvoch, tím nezávislých poslancov bude 

mať jedného a tím Naša Bratislava bude mať tiež jedného 

a poslanecký klub pani starostky Aufrichtovej takisto 

jedného. To je sedem poslancov a zástupca mesta bude pani 

Táňa Sedláková. Takáto je dohoda. A dávam, pán primátor, 

procedurálny návrh. Daj, prosím, o tom hlasovať.  
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Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ešte doplním Maťa Kuruca, že do osemnástej dáme aj mená 

konkrétnych… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Áno. Do osemnástej dáme aj mená. Tým pádom o tomto bode 

sa bude rokovať až o týždeň vo štvrtok na pokračujúcom 

zastupiteľstve, pokračovaním tohto bodu. Do osemnástej 

rokujeme dneska. Koľko bodov prerokujeme, ten zbytok sa 

prerokuje ďalší týždeň.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Martin, ešte by som poprosila doplniť, že niekto musí 

dať návrh na zmenu toho môjho uznesenia na štvrtkové.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

 Áno, ale keďže toto je procedurálny, o tom sa 

hlasuje ihneď. A tým pádom je tvoj návrh už bezpredmetný.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Dobre.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aj občania boli dvaja prihlásení do diskusie. Čiže 

všetko sa posúva na štvrtok.  
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JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Všetko a presúva na štvrtok.  

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. Tak môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujete. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 38.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Aj Debnárová „za“, len ma to odhlásilo a nešlo mi to. 

A medzitým som sa nestihla prihlásiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujeme. Uznesenie bolo prijaté. Za: 38, proti: 

0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 0, prítomných: 38. 

 

(Poznámka: na základe dohody predsedov poslaneckých klubov 

sa rokovanie o bode 4a prerušilo a bude sa v ňom pokračovať 

vo štvrtok 07. apríla 2022 o 10.00 hod, po skončení rokovania 

mestskej rady) 

 

BOD 52 SLOVO PRE VEREJNOSŤ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, Táňa, pokračujeme neprerušeným bodom. 

Myslím, že sú to občania. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, teraz máme prihlásených dvoch občanov, tak 

poprosím postupne im dajme slovo. Ja by som tu niekde mala 

mať uvedené aj mená. Hneď to bude. Čiže – kde máme tie mená 

občanov, prosím? Už… Poviete mi ich, prosím? Už to bude, 

prepáčte. Hneď dávame slovo prvej občianke, a to je pani 

doktorka Magdaléna Kollárová. Nech sa páči, pani Kollárová, 

máte slovo. 
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Prosím, keby ste boli takí dobrí a skúsili pani 

Kollárovú pustiť, lebo neviem… Aha, že zatiaľ neberie 

telefón. Tak dajme jej nejakých pár sekúnd. Áno, nedarí sa? 

Môžeme zatiaľ skúsiť pani druhú občianku – pani Eva Hipka sa 

prihlásila, tak skúsme teda najprv ju. Chvíľočku… Darí sa? 

Nedarí sa nám. Aha, dobre, tak pani Eva Hipka sa prihlasuje. 

Podarilo sa? Technika si vyžaduje niekedy trošku času. 

Aha, dobre, takže nepodarilo sa nám to priamo, ale 

kolega dá telefón na mikrofón. Dobre. 

(Poznámka: organizačné pokyny pre realizáciu hovoru.) 

Vystúpenie občianky: Eva Hipka 

Dobrý deň, áno, už sa asi vidíme. 

Ja by som chcela hovoriť s pánom primátorom. Ja som sa 

ohlásila mejlom, že mám záujem o osobné stretnutie. Bola by 

som veľmi rada, keby sa to dalo, lebo jedná sa o záhradu, 

ktorú vlastnia moji rodičia – už len mamina je žijúca. Ale 

je to záhrada taká komplikovaná, ktorá bola ako konfiškát 

kedysi a teraz nám došiel list, že mali sme na 30 rokov 

nájomnú zmluvu za 107 eur a teraz nám prišlo – včera či 

predvčerom – že nájomné budeme platiť 654 eur, čo sa mi zdá 

strašný – to je 500-percentný nárast. Ja viem, my sme tú 

záhradu kedysi chceli odkúpiť, lebo tam to bolo na dlhé 

lakte. Moji rodičia sa súdili o tú záhradu dlhé roky, ale 

také nekresťanské peniaze nám dávali, že ja ako zamestnanec 

štátneho sektoru na to pol milióna alebo milión korún som 

nikdy nemala. To by som musela podnikať v nejakej inej 

oblasti, aby som si dovolila vôbec také niečo zaplatiť. Sú 
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tam nezrovnalosti v pozemkových knihách, nezrovnalosti 

v metroch štvorcových; a tá záhrada je presne cez stred dvoch 

ulíc. To je v strede – taký desať metrov dlhý a deväť metrov 

široký pás, ktorý nie je ani od cesty prístupný ani 

z Kremnickej, ani z Handlovskej ulice. Ja by som bola veľmi 

rada, keby som mohla všetky doklady ukázať pánovi 

primátorovi, porozprávať sa o tom, lebo nevieme sa domôcť 

spravodlivosti 25 rokov, odkedy môj otec zomrel, ktorý to 

mal celé na starosti. A nevieme sa domôcť. Súdila sa moja 

mamina, prehrali sme po ôsmich rokoch súd na základe jednej 

vety, že po 48. roku všetko patrilo Československej 

republike, čo mi je veľmi ľúto a mamima bude mať teraz 

90 rokov a bola by som rada, keby sa ešte dožila 

spravodlivosti. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Pochopila som správne, že už ste 

poslali pánovi… 

Vystúpenie občianky: Eva Hipka 

Bolo ma počuť? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, bolo to počuť, ďakujeme pekne. 

Pochopila som správne, že ste poslali podnet na adresu 

Primátor Bratislava? Už ste poslali podnet alebo zatiaľ iba 
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žiadosť o stretnutie? Dobre. Pani Hipka, my sa s vami 

spojíme, dobre? A povieme vám, akým spôsobom budeme s vami 

komunikovať túto tému. Dobre? Kolega vám určite napíše. 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

A teraz prosím: pani Kollárová. 

Ženský hlas 

Páči sa. 

Vystúpenie občianky: JUDr. Magdaléna Kollárová 

Vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci. Je 

31. 3. 2022, čo je posledný deň na zaslanie pripomienok 

k Zmenám a doplnkom územného plánu, ktoré sa vám 

pravdepodobne predložia na schvaľovanie na nasledovné 

zastupiteľstvo. 

Územný plán je veľmi dôležitý dokument pre všetkých 

obyvateľov mesta, ktorých ako poslanci zastupujete. Preto 

vás žiadame, aby ste konali zodpovedne a riadne si dopredu 

preštudovali podklady a požiadavky obyvateľov. Už od 

minulosti je územný plán takzvaným „bezzubým“ dokumentom 

a v praxi sa obchádzal. Preto máme pochybnosti o tom, ako 

bude dodržiavaný v budúcnosti. 

Naše občianske združenie Sme občania vzniklo hlavne 

preto, že poslanci aj mestskí predstavitelia ignorovali hlas 

ľudí. Nestačili petície, ktoré sa len zobrali na vedomie. 

Nepomáhajú ani formálne vyhlásenia o klimatických zmenách, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) zraniteľnosti, lebo sa 
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neprenášajú do praxe. Namietame, že dlhodobo je 

vnútromestská zeleň ignorovaná. Podľa prílohy zo strany 13 

Zmien a doplnkov Zásady … (poznámka: rušenie v dôsledku 

neplánovaného externého vstupu do hovoru)… ochrany prírody 

by sa mali rešpektovať jestvujúce a navrhované nové plochy 

krajinnej a verejnej zelene v zodpovedajúcich lokalitách. 

Vyplýva nám z toho, že vo vnútri mesta je treba do územného 

plánu zapracovať jestvujúcu zeleň pod kódom funkčného 

využitia územia, na čo mi poukazujeme hlavne pri lokalitách 

Šustekova a Sosnová. Z dôvodov zhoršovania stavu životného 

prostredia a klimatickej krízy je nevyhnutné, aby mesto 

nebolo len súbor betónových budov, námestí, ciest 

a chodníkov, ale aby v dostatočnej miere boli zachované 

zelené plochy s možnosťou vsakovania dažďovej vody, 

vyparovania a prirodzeného zavlažovania a nedá sa porovnať 

s dosadzovanými stromami vo vaku. Dosadzovaný strom stojí vo 

verejných zdrojoch okolo 280 eur ročne. Vzrastlé stromy 

v lokalite Šustekova, Sosnová nevyžadujú ani zlomok zo 

spomínanej sumy. Za park na Šustekovej bojujeme už osemnásť 

rokov. V územnom pláne je pod kódom 501. Nachádza sa tam 

okolo 250 stromov, ktoré sa vôbec neudržiavajú. Napriek tomu 

sú v dobrom stave. Park sa má zmeniť na verejnú zeleň, 

kód 1110, ale zároveň zmenšiť o tretinu a zvýšením 

zastavanosti na kód 101. A pre lokalitu Sosnová navrhujú 

zmeny a doplnky zvýšiť zahustenosť z kódu 201 na kód 101. Je 

tam 40 stromov a zlá dopravná situácia. Nemôže byť schválené 

zvýšenie zahustenosti územia, lebo nebolo urobené dopravno-

kapacitné posúdenie, na čom trváme. 

(Poznámka: nezrozumiteľné slovo) má veľa ulíc 

pomenovaných po úspešných slovenských vysťahovalcoch, ku 

ktorým patria Michal Bosák a Daniel Šustek – teda Múzeum 
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slovenského vysťahovalectva by bolo najvhodnejšie situovať 

v lokalite Šustekova, Sosnová, Bosáková, čo by mohlo byť aj 

dopravne únosné. A v lokalite Šustekova by vzhľadom 

na demografický vývoj bol dobrý aj napríklad domov seniorov. 

Všetky naše pripomienky k Zmenám a doplnkom územného plánu 

považujeme za zásadné. Dnes sú podané na magistrát. Žiadame 

poslancov, aby si ich preštudovali a pri schvaľovaní 

územného plánu ich zohľadnili. Ďakujem za pozornosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem, pani Kollárová. Myslím, že nejaká komunikácia 

medzi nami alebo medzi pani námestníčkou Antalovou už 

prebiehala. Teraz prebehlo verejné prerokovanie 

a, samozrejme, sme k dispozícii. Spojte sa s nami mejlami, 

môžeme sa stretnúť a vyjasniť si niektoré veci. 

Ďakujem veľmi pekne. To boli obidva príspevky občanov, 

ktorí boli prihlásení. A ideme teda pokračovať v rokovaní 

zastupiteľstva, a to prosím bodom číslo 5: Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži. 

Tak ja sa ospravedlňujem… Prepáčte, mám to tu… Takže 

čo? Päťka alebo interpelácie? 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Pani viceprimátorka, ja som chcel povedať, že 

Interpelácie, lebo tie sú v programe riadne o druhej. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, áno. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

A keďže o druhej neboli, o štvrtej išli občania, tak 

mali by byť interpelácie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, nech sa páči. Takže beriem späť. Bod 

50 Interpelácie. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 

BOD 50 INTERPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Bod 50 Interpelácie. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kunst, máte slovo. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja dávam dve interpelácie. Poslal som už 

jeden mejl. 

Interpelácia prvá je ohľadom priechodu pre cyklistov 

pri záhradách na Devíne. Riešili sme to od roku 2020. 2021 
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– v júni – sme schválili, ako by to malo vyzerať. Už začalo 

ďalšie cyklistické obdobie. Možno, že do konca roku sa to 

stihne. Máme už apríl 22, opäť už veľa cyklistov do Devína 

chodí, je tam problém. Keď prídu v Devíne na začiatok – opäť 

sa vracajú k tomu cyklistickému chodníku, ktorý začal na 

začiatku Devína. Nie je tam priechod… Posledné dva týždne už 

sa tam cez víkend stali také kolízie, že cyklisti chcú ísť 

na cyklistický chodník doľava. Nie je tam žiadny priechod, 

autá idú rovno. Čiže ja by som bol rád a vedel, že kedy sa 

to konečne urobí. Hovorím, dva roky to riešime. To je prvá 

interpelácia. 

Druhá: Na Devínsky amfiteáter bol urobený nový banner, 

že aby bol prikrytý. Čiže ja by som žiadal a žiadam aj 

informáciu, prečo je čisto biely a vyzerá veľmi nevhodne ten 

veľký banner. Nie je vôbec prikrytý ten amfiteáter a ozaj to 

vyzerá veľmi zle. Ja som poslal aj fotku – ako to vyzerá – 

pánovi primátorovi. A pokiaľ sa dá spojiť s niekým, aby sme 

to prekonzultovali. Ani to nevyzerá, že by to bolo prikryté 

– tá opacha. Viem, že je tam dlhodobý spor alebo súdny spor 

– asi to vedia aj na magistráte – je tam súdny spor s tým 

majiteľom, či je platná nájomná zmluva alebo nie je… Ale 

vlastne sú tam dole grafity, chodia tam ľudia, teraz sa veľa 

ľudí pýtalo – keď boli tieto teplá, už tam chodia tí turisti 

– že či to nie je možné možno nejako farebne prekryť. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem aj ja. Nech sa páči, pán starosta Kuruc. 
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JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pani viceprimátorka. 

Ja by som chcel požiadať vedenie mesta. Dnes – včera 

minister dopravy podpísal TIOP-y: Lamačskú bránu a Vrakuňu, 

za čo som veľmi rád a teším sa z toho. Malo by sa začať 

projektovať a určite magistrát bude vyzvaný ako účastník 

konania – tak isto aj my sme boli. Ja by som len chcel 

upozorniť na to a požiadať mesto: Keď sa bude ten TIOP 

projektovať, aby mesto dalo takú istú požiadavku ako my, že 

dnes máme prístup až k vrakúnskej zastávke, ktorá bola pred 

šiestimi rokmi spustená z obidvoch strán železnice – aj 

z ľavej, aj z pravej. Teraz ten nový TIOP uvažuje len od 

sídliska. Ale z druhej strany máme tisíc rodinných domov 

a nebudú mať prístup na tú železničnú stanicu. Budú 

preskakovať cez koľajnice, určite tam príde k nejakému 

nešťastiu. Pri štvormiliónovej investícii do novej 

železničnej zastávky si myslím, že nebude taký problém tam 

vybudovať priechod cez železnicu na tú zastávku. Keď tam ten 

vlak stojí, je to jednokoľajka, tak určite tam ten priechod 

môže byť tak isto, ako je dnes priechod cez železnicu na 

starej železničnej zastávke. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem, pán starosta.  

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie k bodu 

Interpelácie. Tak si dovoľujem tento bod uzavrieť. 
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV V DOMOVE PRI KRÍŽI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

A ideme teraz už naozaj na bod číslo 5: je to Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa 

sekcie sociálnych vecí:  

Dobrý deň. Za sekciu sociálnych vecí predkladáme návrh 

na schválenie prípadu osobitného zreteľa. Jedná sa 

o zariadenie Domov pri kríži, ktoré je podľa právnych 

predpisov povinné zabezpečovať stravovanie pre viac ako 

170 obyvateľov a ako zamestnávateľ zabezpečiť stravu pre 

zamestnancov. V súčasnosti má prenájom priestorov 

zabezpečená spoločnosť (poznámka: názov firmy), ktorá sa 

stala víťazom verejného obstarávania. Zariadenie Domov pri 

kríži zahajuje proces obstarávania na poskytovateľa 

stravovacích služieb a víťazovi tejto súťaže budú prenajaté 

priestory, ktorých špecifikáciu nájdete v pripravených 

materiáloch. Spolu so mnou je tu aj pani riaditeľka Janka 

Dudoňová. V prípade nejakých otázok sme vám k dispozícii na 

zodpovedanie. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ďakujem pekne. Pán poslanec Lenč, nech sa páči. Ja 

len poprosím, aby sme tu trošičku tichšie boli, lebo sa 

prekrikujeme. Ale už je to v poriadku. 

Nech sa páči, pán Lenč. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja sa hlásim už ako člen návrhovej komisie. 

A teda neviem, kto robil návrh tohto uznesenia – či sociálne 

alebo majetkové, ale musím teda konštatovať, že je to veľmi 

zmätočne urobené. Ideme schvaľovať nájom nebytových 

priestorov – nevieme pre koho, nevieme za koľko. Je tam len 

konštatovanie, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve hlavného 

mesta a bola zverená prenajímateľovi Domu pri kríži. Ja 

rozumiem, že čo sa týmto sleduje, ale podľa mňa toto 

uznesenie nie je dobre spravené. Keď si pozriete ten ďalší 

bod, tak tam je v podstate niečo to isté, ale tam je už ten 

nájomca vysúťažený a tam to už priamo jemu prenajímame aj za 

cenu, aj so všetkými podrobnosťami. Tuto je ako keby sme 

išli iba súhlasiť s tým, že ten Domov pri kríži vysúťaží 

nejakého nájomcu tej kuchyne – a ten tam bude. Tak bude teda 

súhlas so zámerom alebo neviem, nerozumiem tomu uzneseniu. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Poprosíme, Táni. 
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Mgr. Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa 

sekcie sociálnych vecí:  

Tento materiál pripravovala sekcia sociálnych vecí 

v spolupráci so sekciou správy nehnuteľností. Je to 

štandardný postup, ktorý bol aj takto pred mesiacom na 

mestskom zastupiteľstve – bol zase návrh Domova seniorov 

Archa. Najskôr sa súťaží tento subjekt a následne sa mu 

prenajíma objekt. Špecifikáciu toho objektu nájdete 

v materiáloch, aj účel toho prenájmu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Pán Lenč, pomohlo vysvetlenie? Prosím… 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno. No, ale potom tam teda chýbajú náležitosti, ktoré 

by v takomto uznesení mali byť. 

Mgr. Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa 

sekcie sociálnych vecí:  

Môžeme konkrétnejšie? 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Alebo sa to sem ešte vráti? Keď sa vysúťaží ten nájomca, 

tak sa to sem vráti a budeme to znova schvaľovať? 

Mgr. Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa 

sekcie sociálnych vecí:  
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Možno konkrétnejšie – že tie náležitosti, ktoré 

chýbajú, by možno vedeli zodpovedať kolegyne – pani 

Mičianová, pani Dudoňová, ktoré sú v Domove pri kríži a sú 

tu pripojené. Ten materiál má rovnaký obsah ako materiál, 

ktorý bol pred dvoma – na minulom zastupiteľstve. 

Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka Domova pri kríži: 

Dobrý deň, ak teda môžem k tomuto bodu niečo povedať – 

tak vždy dávame pred súťažou, pred verejným obstarávaním 

najskôr schvaľovať cenu za priestory, pretože pokiaľ my ideme 

do súťaže, tak on musí vedieť aj cenu, koľko bude platiť za 

nájom tých priestorov. Pretože pokiaľ my by sme šli do 

verejného obstarávania, tak absolútne my by sme mu neposkytli 

všetky dostupné prostriedky, čo sa týka verejného 

obstarávania. On by sa nás potom po súťaži opýtať: „Ale veď 

ja som nevedel, koľko vám budem platiť.“ To znamená, že on 

by sa nám nemohol potom ani ten neznámy, ktorý nám bude teda 

stravovať kuchyňu – by nevedel celkovú sumu, keby si mal 

vypočítať – koľko nám má dať za prenájom, koľko má dať za 

hrubú mzdu zamestnancom… On si toto všetko musí prepočítať 

a potom sa prihlási do verejného obstarávania. Pretože 

vlastne my by sme mu dali nie všetky dostupné informácie. 

A takto to robíme – už som 12 rokov riaditeľkou – a vždy 

takto to robíme, že najskôr si dáme teda vami – 

zastupiteľstvom – schváliť nájom, výšku nájmu, a potom ideme 

do súťaže. Aby sme mu dali adekvátne všetky možnosti, aby sa 

on mohol prihlásiť. Pretože on keby nevedel, koľko má byť za 

nájom, tak on by nemal dostupné všetky potom tie informácie, 

či ide do súťaže alebo nie. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ďakujem pekne. S faktickou sa hlási pani 

Poláčiková, potom pán Lenč. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Áno, ja by som chcela povedať – ja som to na mestskej 

rade aj pripomenula, že my neschvaľuje nájom, my schvaľujeme 

podmienky. Podmienky tejto súťaže. Čiže ono je fakt dosť 

zmätočne… Ja som na toto aj upozornila, že nebolo jasne, 

presne, exaktne zadefinované, čo schvaľujeme v tomto 

uznesení. Čiže my schvaľujeme podmienky pre vyhlásenie tejto 

súťaže. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pán Lenč. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno, presne tak, ako pani kolegyňa Poláčiková hovorí. 

To je úplne o niečom inom. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Vy hovoríte o nejakej cene – a tu žiadna cena nie je. 

Ja tu nič také nevidím. My vlastne vyhlasujeme verejnú 
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obchodnú súťaž, ku ktorej by mali byť pripojené podmienky – 

teda že nejaká minimálna cena asi – a keď o tom hovoríte. 

Ale toto je úplne o niečom inom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Pán starosta Krúpa, nech sa páči. 

Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka Domova pri kríži: 

Ak môžem ešte, tak v dôvodovej správe… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Nie, nie, prepáčte… 

Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka Domova pri kríži: 

 …tak tam je, že koľko je vývarovňa, koľko sú pomocné 

priestory – v tej dôvodovej správe. Presne nájomné vo výške 

– vývarovňa 26 eur za m2, rok a…, hej? A potom ročne koľko. 

Čiže v tej dôvodovej správe – tam sme my uvádzali tie sumy. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Nech sa páči, pán Krúpa, pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  
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Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel povedať vlastne to, 

čo aj kolegyňa hovorila – štandardný postup je schválenie 

podmienok verejnej obchodnej súťaže. Keď schvaľujeme nájom, 

musí byť presne komu – niekomu. To znamená, mali by sa 

stanoviť podmienky verejnej obchodnej súťaže. A vlastne 

víťaz automaticky vyjde. To znamená, ten už sa 

v zastupiteľstve iba nejakým spôsobom zoberie na vedomie 

alebo povedzme doschváli. Čiže to je štandardný proces. Tu 

nemusíme v tomto prípade schvaľovať ani zámer, lebo my to 

v podstate nevyhnutne potrebujeme prenajať. Lebo niekedy je 

tak, že zvažujeme – chceme niečo predať/nechceme. Takže 

dobre, dá sa schváliť zámer a následne sa schvaľujú podmienky 

verejnej obchodnej súťaže. Ale naozaj toto uznesenie je v 

tomto prípade – mne príde také nie úplne v poriadku. Ja by 

som to ako v poriadku… Podmienky verejnej obchodnej súťaže 

majú svoje pravidlá. To znamená, tak by to malo byť 

pripravené – ten materiál. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Vďaka. Ja podľa toho, čo čítam, my máme návrh uznesenia: 

Schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. Takže tu nie 

je ani slovo o obchodnej verejnej súťaži. A prípad hodný 

osobitného zreteľa ako tiež nerozumiem tomu, že niečo, čo 

bolo zverené prenajímateľovi Domu pri kríži, je niečo niekomu 

zverené? Tak potom prečo dávame prípad hodný osobitného 

zreteľa. Akože tiež v tom začínam mať trošku chaos. Pretože 
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keď je niečo prípad hodný osobitného zreteľa… Ako zákon pozná 

tri veci: priamy prenájom, prípad hodný osobitného zreteľa 

alebo verejná obchodná súťaž. A teraz my chceme ísť do 

verejnej obchodnej súťaže – alebo teda oni chcú ísť do 

verejnej obchodnej súťaže – a chcú vedieť, aký dostanú od 

mesta nájom. Ale potom nechápem, prečo tam je akože – že 

nehnuteľnosť je zverená prenajímateľovi – Domovu pri kríži 

– a my mu ako prípad hodný osobitného zreteľa prenajímame 

nebytové priestory? Ale potom sú mu neni zverené, potom sú 

mu prenajaté. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Dobehne diskusia a potom poprosím aj Ctibora, aj 

Táňu, aby sa k tomu vyjadrili. 

Pán starosta Krúpa, nech sa páči s faktickou. 

Pán starosta… vás nepočujeme. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Mikrofón si musíš zapnúť, Jozef. Mikrofón máš vypnutý. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Jaj, pardon, vypnutý som bol. Ešte raz: Chcel som 

povedať, že – pardon – ja som opačne… 

To znamená, že prípad hodný osobitného zreteľa je možný, 

tým pádom sa vyhneme verejnej obchodnej súťaži, ale musíme 

mať už priamo toho nájomcu. Ako vtedy je to o tých troch 
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pätinách v zastupiteľstve. S tým, že ale ten prípad hodný 

osobitného zreteľa, áno, určíme ho tým, že áno, treba 

zabezpečiť jedáleň, musí to byť rýchlo a máme už presne 

konkrétneho nájomcu, ktorému to chceme dať za nejakých 

podmienok. Ale v tomto prípade, keďže neurčujeme niekomu, 

mala by tam byť teda, keď chceme robiť – tie podmienky 

verejnej obchodnej súťaže. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Pán poslanec Tešovič, máte slovo. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno, presne tak. Smerujeme k tomu, že v podstate pokiaľ 

je ten majetok zverený, tak oni si robia súťaž a my maximálne 

tak – ako vlastník k tomu možno musíme dať súhlas, ak je to 

podmienkou toho zverenia. A pokiaľ by sme robili my súťaž, 

tak si robíme my súťaž. Ale čiže toto je asi zmätočne 

naformulované uznesenie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Pani starostka… 

Tak pán starosta Chren, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Po troch rokoch by už mala byť nejaká skúsenosť, ako sa 

pripravujú materiály na zastupiteľstvo. Naozaj, to je 

pripravené tak, že tomu nerozumie ani poslanec. Dokonca – 

myslím, že v celku ani predkladateľ. Dajme do poriadku. Ja 

rozumiem, že tú službu potrebujeme, aj tú naliehavosť. Ale 

ešte raz poprosím teda vysvetliť, či je to verejná obchodná 

súťaž, alebo je to osobitný zreteľ. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Rovnako ako predrečníci – buď ideme 

do súťaže, alebo robíme osobitný zreteľ. Nedá sa robiť 

obidve. Tú súťaž by mal robiť ten samotný domov. Ja tu dávam 

procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode 

a vrátili sa… 

(Poznámka: rušenie externými zvukmi) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Čiže otázka je na spracovateľa, či sa k tomu môžeme 

vrátiť na budúci týždeň vo štvrtok. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

…keď bude pokračovanie rokovania, keď sa vyjasnia tieto 

veci a predkladateľ prípadne upraví materiál. 
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A teraz tu máme síce debatu s Brunom Konečným a ja mám 

za to, že my vieme procedurálne navrhnúť, opravte ma – ak sa 

mýlim – zmeniť aj poradie rokovania o bode v programe. 

Nemôžeme ich vypustiť, ale môžeme zmeniť poradie. Máme tu 

bod číslo 8 pred nami, ktorý sa týka Ružinova. Viem, že sa 

k nemu chceme vyjadriť aj ja, aj pani Poláčiková, ale 

bohužiaľ o sedemnástej máme obidvaja v Ružinove pracovné 

povinnosti, tak som chcel dať aj druhý procedurálny návrh, 

aby sme rokovanie o bode číslo 8 časovo posunuli na budúci 

týždeň ako prvý bod programu pri pokračovaní rokovania budúci 

týždeň, aby sme sa tam stihli prihlásiť. Čiže dva 

procedurálne návrhy. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Poprosím ešte pána Košťála, aby sa vyjadril myslím k tej 

päťke v prvom rade. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja to teraz stiahnem, lebo prebieha teraz diskusia aj 

s majetkármi. Takže aby sme to tu nedohadovali, my 

preformulujeme to uznesenie a budúci týždeň ho schválime, 

aby sa neprišlo o nejaký čas. Takže sťahujeme nateraz. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre. Čiže bod číslo 5 sťahujeme. Tým pádom asi už 

môžeme aj ukončiť diskusiu k nemu. Alebo? 
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Pán Tešovič. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Áno, keď je stiahnutý, tak nemá zmysel diskusia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Tiež si myslím. Ale dobre, pani Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nemalo by zmysel tie body, ktoré sú hladké teraz prejsť? 

Možnože niektoré aj mestské časti čakajú na tie zverovania 

alebo tak, že predsa len spraviť taký nejaký… či nie je to 

možné podľa rokovacieho – prejsť na bod 40 napríklad? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

No, neviem, či si to dokážeme teraz tak zoradiť. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Je to to isté, ako odsunúť bod 8 akože v zásade. Ale 

možno by to bolo jednoduchšie, aby sme mali desiatku bodov 

schválenú ako keď teraz idú ešte ťažké… a budeme mať diskusiu 

ku každému bodu hodinu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Dobre. Tak teraz platí to, že bod číslo 5 sa sťahuje – 

spracovateľ sťahuje tento bod. Bol to návrh pána starostu 

Chrena. 

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ja som sa prihlásil – ja len taký detail. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, nech sa páči, pán Cmorej. 

Mgr. Ing. Peter Cmorej, poslanec MsZ: 

Ak to pán Košťál stiahne, tak sa o ňom nemôže rokovať 

budúci týždeň, keďže bude pokračujúce zastupiteľstvo a on ho 

sťahuje z celého zastupiteľstva. Takže omnoho rozumnejšie je 

ho prerušiť, ak teda to chcú prijať o týždeň. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno? Je to možné, hej? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

OK. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Dobre. 

Ženský hlas: 

My vám to zachránime. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre, ďakujem pekne. 

A teraz ten bod číslo 8, o ktorom hovorí pán starosta 

Ružinova. Poprosím asi návrhovú komisiu alebo organizačné, 

že bod 8 by sme vypustili a dali ho až na to pokračujúce 

zasadnutie budúci… 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno, čiže – ja tomu rozumiem, že pán starosta Chren 

navrhuje, aby sa bod číslo 8 presunul ako prvý bod na to 

pokračujúce zastupiteľstvo. O tom by sme mali hlasovať. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem veľmi pekne. Ide o zmenu času, čiže 

o procedúru prerokovania. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre, tak prosím poďme o tomto hlasovať. Nech sa páči. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ja som tu opakovane upozorňovala na to, že máme 

schválený program, tak pokračujeme bodom číslo 6. 

Ženské hlasy: 

Ďakujeme. Ďakujeme. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. 

 

BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE SAUNA 

ROSNIČKA V BRATISLAVE PRE NÁJOMCU SILVIA 

CERAULO, LANDAUOVA 4, BRATISLAVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

– nájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove 
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Sauna Rosnička pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, 

Bratislava. 

Prosím krátke úvodné slovo. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Dobrý deň. Kratučko: prebehlo ukončenie nájomnej 

zmluvy, ktorá bola uzavretá v roku 2008. Je to jedna 

prevádzka, kde funguje v tomto prípade manikúra, pedikúra, 

kozmetické služby. Malo prísť ku kontinuálnemu 

prevádzkovaniu rovnakej služby. Aj po komunikácii 

s lokálnymi poslancami – tá prevádzka je obľúbená, je to 

nejakých 33 m2. Pre nás je podstatné to, že to pôvodné 

nájomné za 80 eur sa zvyšuje až na 100 eur. Takže nemám nič 

viac k tomu, čo by som dodal. Ďakujem pekne. 

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, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prípad hodný osobitného zreteľa – 

nájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej bytove 

Sauna Rosnička v katastrálnom území Dúbravka pre nájomcu 

Silviu Ceraulo s podrobnosťami, ako sú uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo spustené.) 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja som „ZA“, zaznačte to, prosím do záznamu. Nejde mi 

pripojiť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32 + pani starostka Aufrichtová, proti: 0, zdržalo 

sa: 0, nehlasovalo: 1, prítomných: 33. 

(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 nebytových priestorov v 

prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu 

Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava 

Uznesenie 1159/2022 
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zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov nájom časti nebytových priestorov 

v prevádzkovej budove Sauna Rosnička, M. Sch. Trnavského 2/C v 

Bratislave, parc. č. 2417/33, súpis. č. 3195, zapísané na LV 

č. 2002, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33,00 m² pre nájomcu Silvia 

Ceraulo, Landauova 4, Bratislava, IČO 40965562, s cieľom 

prevádzkovať kozmetické služby, manikúry a pedikúry za nájomné 

3 300,00 eur ročne bez dane z pridanej hodnoty stanovené podľa 

rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 NÁVRH NA ZÚŽENIE PREDMETU NÁJMU 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 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 7: Návrh na zúženie predmetu nájmu nebytového 

priestoru v stavbe na Pionierskej 15 v katastrálnom území 

Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ 

UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta – 

rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR v Bratislave. 

Prosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu 

a mládeže: 

Ďakujem pekne. Dobrý deň. Tento materiál predkladáme 

z dôvodu, že Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta nebude 

využívať priestory vo veľkosti 61,7 m2 po dohode so 

Slovenskou technickou univerzitou. Vypracovali dodatok 

k nájomnej zmluve, ktorá bola v mestskom zastupiteľstve 

schválená 24. februára pod uznesením číslo 1138. Ďakujem 

pekne. 
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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: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 1138/2022 zo dňa 24. 2. 2022, ktorým 

schválilo uzatvorilo nájomnej zmluvy na nájom nebytových 

priestorov na Pionierskej. Text v pôvodnom uznesení sa mení 

tak, ako ho máte napísaný v návrhu uznesenia. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo spustené.) 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

Dobrý deň. Augustinič. Ja som tiež „ZA“, ale momentálne 

sa mi vypol počítač. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33 poslancov + pani Augustinič, proti: 0, zdržalo 

sa: 0, nehlasovalo: 1, prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Bod číslo 9… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Aj Aufrichtová je „ZA“. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže aj pani Aurichtová, takže 35 dokopy. 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Návrh na zúženie predmetu nájmu 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 Bratislava 
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Uznesenie 1160/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1138/2022 zo dňa 24. 02. 

2022, ktorým sa schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nájom nebytových priestorov, 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, takto: 

text v znení: 

„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, 

vo 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.“ 

sa nahrádza textom: 

„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 1 178,40 m², 
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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 61 515,30 eur/ročne.“ 

koniec poznámky) 

 

BOD 9 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA PREDAJA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUSOVCE, VÝVOJOVÁ ULICA, 

PARC. Č. 588/4, ŠTEFANOVI MEGGYESIMU A 

KATARÍNE MEGGYESIOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa – 

predaj pozemku v katastrálnom území Rusovce, Vývojová ulica, 

Štefanovi Meggyesimu, Kataríne Meggyesiovej. 

Prosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Monika Rožňovcová, oddelenie správy nehnuteľností: 

Ďakujem, dobrý deň. Ide teda o predaj pozemku 

v katastrálnom území Rusovce. Výmera pozemku je 45 m2. 

Navrhovaná kúpna cena je 225 eur za m2, čo pri výmere 45 m2 

predstavuje sumu 10 125 eur a predajom tohto pozemku sa 

zrealizuje majetko-právne usporiadanie pozemkov v rámci 

ucelenej oplotenej záhrady pri rodinnom dome žiadateľov 

a bude zosúladený vlastnícky a užívací vzťah k pozemkom. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj pozemku – katastrálne územie Rusovce – do podielového 

vlastníctva Štefana Meggyesiho a Kataríne Meggyesiovej 

s podrobnosťami a podmienkami, ako sú uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo spustené.) 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

Augustinič „ZA“ ešte vás poprosím. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Aufrichtová „ZA“. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31 + pani Augustinič a Aufrichtová, proti: 0, 

zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, prítomných: 34. 

Ďakujem. 

(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 predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, 

Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu 

a Kataríne Meggyesiovej 

Uznesenie 1161/2022 

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v 

k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4 – záhrady vo výmere 45 m², do 

podielového spoluvlastníctva Štefana Meggyesiho v podiele ½ a 

Kataríne Meggyesiovej v podiele 1/2 nehnuteľnosti, obaja bytom 

Vývojová 370/7, Bratislava, za kúpnu cenu 225,00 eur/m², čo pri 

výmere 45 m² predstavuje sumu 10 125,00 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 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 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spočíva v tom, že kupujúci sú od roku 2008 

podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu so súpis. č. 370 a 

vlastníkmi susedných pozemkov, parc. č. 587, parc. č. 588/1, 

parc. č. 588/2, parc. č. 588/3 a parc. č. 589/1, parc. č. 589/2 

v k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 20 a LV č. 685, tvoriacich 

jeden uzatvorený oplotený celok užívaný ako rodinný dom so 

záhradou kupujúcimi. Predajom pozemku do podielového 

spoluvlastníctva kupujúcich sa zrealizuje majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov v rámci jednej ucelenej oplotenej záhrady 
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pri rodinnom dome a bude zosúladený vlastnícky a užívací vzťah 

k pozemkom. 

koniec poznámky) 

 

BOD 10 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKU V BRATISLAVE, 

K. Ú. NIVY, PARC. Č. 10109/15, PAEDDR. 

DANE MAGDOLÉNOVEJ A ING. FRANTIŠKOVI HRDINOVI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 10. Návrh na predaj ako prípadu hodného 

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

Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane Magdolénovej a Ing. 

Františkovi Hrdinovi.  

 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Monika Rožňovcová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Ide o predaj pozemku parc. č. 10109/15 v katastrálnom 

území Nivy. Do podielového vlastníctva pána Hrdinu a pani 

Magdolénovej. Navrhovaná kúpna cena je 300 € na m2. Čo pri 

výmere 33 m2 predstavuje celkovo sumu 9 900 €. Dôvodom 

predaja je majetkovo-právne usporiadať územie 

v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľov. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

 

Poprosím návrhovú komisiu.  

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

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo ďalej ako prípad osobitného zreteľa 

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

10109/15, do spoluvlastníctva PaedDr. Dane Magdolénovej a 

Ing. Františkovi Hrdinovi s podmienkami a podrobnosťami ako 

sú v materiáli.  

 

Môžete o tom dať hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 31 poslancov:, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 

3, prítomných: 34. 

Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

10109/15, PaedDr. Dane Magdolenovej a Ing. Františkovi 

Hrdinovi 

Uznesenie 1162/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 pozemku registra 

„C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 33 m², zapísaného na LV č. 4288, do 

spoluvlastníctva PaedDr. Dane Magdolenovej v podiele 1/2 a 

Ing. Františkovi Hrdinovi v podiele 1/2, obaja bytom Bazová 

11, Bratislava, za kúpnu cenu 300,00 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 9 900,00 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. 
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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 spoluvlastníci susedných nehnuteľností, zapísaných na LV 

č. 188 v k. ú. Nivy, a to stavby rodinného domu so súpis. č. 

544 a pozemkov priľahlých k predmetu predaja, majú záujem o 

majetkovoprávne usporiadanie územia v bezprostrednom 

susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve. 

koniec poznámky) 

 

BOD 11 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 573/13 A PARC. Č. 

573/14, ING. IVANOVI KOLLÁROVI S MANŽELKOU, 

KOPRIVNICKÁ ULICA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 11. Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi 

Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica.  

 

Úvodné slovo, prosím. 
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Mgr. Monika Rožňovcová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Ide o predaj pozemkov parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14 

v katastrálnom území Dúbravka, do bezpodielového vlastníctva 

manželov Kollárovcov. Navrhovaná kúpna cena je 125,06 € na 

m2, spolu pri výmere 65 m2 ide o kúpnu cenu 8.128,95 €. 

Dôvodom predaja je skutočnosť, že na týchto pozemkoch je 

vybudovaná časť prístupovej komunikácie k rodinnému domu 

žiadateľov. Prevodom týchto pozemkov nepríde k obmedzeniu 

prístupu na pozemky vlastníkov susedných nehnuteľností.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

 

Otváram diskusiu.  

 

Poprosím pána Lenča. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 573/13 a parc. č. 573/14, do bezpodielového vlastníctva 

manželov Kollárových. S podrobnosťami ako sú v materiáli.  

 

Môžeme 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: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 34. Ďakujem. 

 

(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. Dúbravka, parc. 

č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s 

manželkou, Koprivnická ulica 

Uznesenie 1163/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 pozemkov registra 
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„C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 – vodné plochy vo 

výmere 58 m² a parc. č. 573/14 – vodné plochy vo výmere 7 

m², evidovaných na LV č. 847, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ing. Ivana Kollára a Eleonóry 

Kollárovej, obaja bytom Strmé sady 7/A, Bratislava, za kúpnu 

cenu 8 128,90 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 573/13 

a parc. č. 573/14, k. ú. Dúbravka, spočíva v ich polohe, na 

obidvoch pozemkoch je vybudovaná časť prístupovej 

komunikácie k rodinnému domu so súpis. č. 3433 na pozemku 

parc. č. 575/10 vo vlastníctve kupujúcich. 

Prevodom pozemkov do vlastníctva kupujúcich nedôjde k 

obmedzeniu prístupu na pozemky vlastníkov susedných 

nehnuteľností. 

koniec poznámky) 
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BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 478/1, 

ŽIADATEĽOVI SPOLOČNOSTI ANV, S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. 

ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi 

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

 

Úvodné slovo prosím. 

Mgr. Monika Rožňovcová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 

Ide o predaj pozemku parc. č. 478/1, o výmere 3791 m2. 

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Podunajské 

Biskupice. Žiadateľom je spoločnosť ANV, s. r. o. Navrhovaná 

kúpna cena je 420 € za m2, čo pri celkovej výmere 3.791 m2 

predstavuje kúpnu cenu celkove 1.592.220 €. A účelom predaja 

je majetkovo-právne usporiadanie pozemku, ktorý tvorí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa súbor 

nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v uzatvorenom areáli 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice, na ulici 

Vinohradnícka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán Uhler.  
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Pán Uhler?  

 

Či to bol omyl? 

JUDr., Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ:  

 

Pardon. To bol omyl.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Dobre. Prosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 

Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, do výlučného 

vlastníctva spoločnosti ANV, s.r.o. so sídlom v Bratislave. 

S podrobnosťami a podmienkami ako sú v materiáli.  

 

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 6, 

prítomných: 35. Ďakujem.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1164/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

predaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemku registra „E“ KN, k. ú. Podunajské 

Biskupice, parc. č. 478/1 – orná pôda vo výmere 3 791 m², 

ktorý je zapísaný na LV č. 7278, do výlučného vlastníctva 

spoločnosti ANV, s.r.o., so sídlom Ilkovičova 2961/3, 

Bratislava, IČO 46016902, za kúpnu cenu 420,00 eur/m², čo 

pri celkovej výmere 3 791 m² predstavuje kúpnu cenu celkove 

1 592 220,00 eur, 

s podmienkami: 
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 13 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU – 

ŽELEZNICAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem. Bod číslo 13. Návrh na zámenu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností 

v Bratislave, so Slovenskou republikou – Železnicami 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.  

 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Monika Rožňovcová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov: 
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Zámena sa týka viacerých pozemkov v rôznych 

katastrálnych územiach na území Bratislavy. Touto zámenou 

príde k majetkovo-právnemu usporiadaniu pozemkov pod 

miestnymi cestami a podjazdami vo vlastníctve hlavného 

mesta. Na druhej strane touto zámenou si Železnice Slovenskej 

republiky usporiadajú majetkovo-právny vzťah pod 

železničnými traťami v ich vlastníctve. Tým sa teda zosúladí 

užívací stav so stavom právnym. Finančný rozdiel v hodnotách 

nehnuteľností, respektíve pozemkov je 2.693,37 €, ktoré 

uhradí hlavné mesto Slovenskej republiky železniciam do 10 

dní od podpísania zámennej zmluvy.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

 

Poprosím pána Lenča. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zámenu nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, so zámenou nehnuteľností so Železnicami 

Slovenskej Republiky. Tak ako je uvedené v materiáli.  

 

Môžeme 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: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 34. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou 

republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v 

Bratislave 

Uznesenie 1165/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 zámenu nehnuteľností, 

ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, nachádzajúce sa pod 

železničnými traťami, a to: 

- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, lokalita 

Kopčianskej ulice, parc. č. 3667/4 – ostatné plochy vo výmere 

4 180 m² a parc. č. 3667/6 – ostatné plochy vo výmere 259 

m², LV č. 1748, 

- pozemky registra „E“ KN v k. ú. Trnávka, lokalita Trnavskej 

cesty, parc. č. 15101/102 – vodné plochy vo výmere 97 m², 

parc. č. 15099/100 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 142 

m², parc. č. 15105/100 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 

206 m², parc. č. 15106 – orná pôda vo výmere 1 825 m², parc. 

č. 15108/100 – záhrady vo výmere 5 976 m², parc. č. 15107 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m², parc. č. 

15109/1 – orná pôda vo výmere 1 610 m², parc. č. 15098 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m² a parc. č. 

15096/2 – orná pôda vo výmere 6 794 m², LV č. 5109, spolu v 

hodnote 1 633 556,41 eur podľa ZP č. 89/2021 a ZP 92/2021 zo 

dňa 27. 09. 2021, za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, 

Klemensova 8, Bratislava, IČO 31364501, a to: 

- pozemok registra „C" KN v k. ú. Devínska Nová Ves na 

Istrijskej ulici, parc. č. 1182/5 – ostatná plocha vo výmere 

172 m², LV č. 4513, pozemky registra „E“ KN parc. č. 3097/22 

– ostatná plocha vo výmere 156 m² a parc. č. 3131/16 – 

ostatná plocha vo výmere 1 893 m², LV č. 4513, 

- pozemky registra „E“ KN v k. ú. Trnávka na Rožňavskej a 

Trnavskej ceste, parc. č. 21329/100 – ostatné plochy vo 
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výmere 527 m², parc. č. 21329/200 – ostatné plochy vo výmere 

390 m², LV č. 5429, 

- pozemky registra „E“ KN v k. ú. Staré Mesto na Brnianskej 

a Staromestskej ulici, parc. č. 21229/27 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 429 m², parc. č. 21229/1 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 589 m², parc. č. 21229/18 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 174 m², parc. č. 

21229/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 652 m², 

parc. č. 3263/1 – záhrada vo výmere 31 m², parc. č.3263/3 – 

záhrada vo výmere 403 m² a parc. č. 3262/2 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 98 m², LV č. 9150, 

- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Rača na Východnej 

a Dopravnej ulici, parc. č. 4666/15 – zastavané plochy a 

nádvoria 2 158 m², LV č. 1919, registra „E“ KN parc. č. 

4784/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 633 m², parc. 

č. 4784/301 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 691 

m², parc. č. 4778/4 – trvalý trávnatý porast vo výmere 5 029 

m², LV č. 11144, spolu v hodnote 1 636 249,78 eur s DPH podľa 

ZP č. 110/2021 zo dňa 27. 12. 2021, ZP č. 120/2021 zo dňa 

30. 11. 2021, ZP č. 121/2021 zo dňa 27. 12. 2021, ZP č. 

122/2021 zo dňa 28. 11. 2021 a ZP č. 123/2021 zo dňa 23. 12. 

2021, 

 

s podmienkami: 
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1. Zmluva o budúcej zámennej zmluve bude Slovenskou 

republikou, v zastúpení správcu majetku štátu – Železnice 

Slovenskej republiky, podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o 

budúcej zámennej zmluve nebude Slovenskou republikou v 

zastúpení správcu majetku štátu – Železnice Slovenskej 

republiky v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou v zastúpení 

správcu majetku štátu – Železnice Slovenskej republiky, 

podpísaná do 30 dní po udelení výnimky vlády Slovenskej 

republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 

v znení neskorších predpisov. V prípade, že v lehote jedného 

roka odo dňa prijatia tohto uznesenia nebude udelená výnimka 

vlády Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na 

iné osoby v znení neskorších predpisov, toto uznesenie stratí 

platnosť. V prípade, že zámenná zmluva nebude Slovenskou 

republikou, v zastúpení správcu majetku štátu – Železnice 

Slovenskej republiky podpísaná do 30 dní odo dňa udelenia 

výnimky vládou Slovenskej republiky podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu 

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

 

3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradí 

finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností 2 
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693,37 eur Slovenskej republike, v zastúpení správcu majetku 

štátu – Železniciam Slovenskej republiky naraz do 30 dní od 

podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nadobudne 

majetok štátu v správe Železníc Slovenskej republiky vo 

verejnom záujme a zaväzuje sa zabezpečiť a zachovať dohodnutý 

verejnoprospešný účel využívania nadobudnutého majetku 

najmenej po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho 

práva (t. z. odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení 

vkladu vlastníckeho práva), a že počas tejto lehoty 

neprevedie vlastnícke právo k nemu v prospech tretích osôb. 

Zámena sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu, že zámenou príde k vzájomnému majetkovoprávnemu 

usporiadaniu pozemkov pod miestnymi cestami a podjazdmi vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a pod železničnými traťami vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Železníc Slovenskej republiky zosúladeniu 

užívacieho stavu so stavom právnym, čo umožní efektívnejšiu 

a hospodárnejšiu starostlivosť o nehnuteľnosti a vykonávanie 

zákonom stanovených funkcií hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

koniec poznámky)  
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BOD 14 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA BYTU Č. 3 ZA 

BYT Č. 4 V BYTOVOM DOME NA DULOVOM NÁMESTÍ Č. 

9 V BRATISLAVE, A NÁVRH NA PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU 

PRISLÚCHAJÚCEHO K BYTU Č. 3 V BYTOVOM DOME NA 

DULOVOM NÁMESTÍ Č. 9 V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Bod číslo 14. Návrh na zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v 

bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh 

na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí 

č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy.  

 

Úvodné slovo, prosím.  

 

Pán Uhler sa znovu asi omylom prihlásil.  

 

Nech sa páči, úvodné slovo.  

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností:  

Dobrý deň. K tomuto bodu materiálu uvádzame teda, že 

ide o zámenu bytu číslo 3 a bytu číslo 4. Jeden je vo 

výlučnom vlastníctve hlavného mesta a druhý je vo výlučnom 

vlastníctve pani doktorky Tešlárovej. S tým, že rozdiel 

v zamieňaných nehnuteľnostiach v sume 35.628 € uhradí na 
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účet hlavného mesta pani Tešlárová. V podstate ide o to, že 

historicky vznikol menší problém pri evidencii týchto bytov 

a teraz sa má zosúladiť ten praktický stav užívania so stavom 

reálnym. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

 

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová.  

 

A tiež to bolo už asi hlasovanie, pani starostka, že? 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nie. Ja by som sa chcela iba spýtať zodpovednej 

pracovníčky, teda z právneho oddelenia, že vznikajú dosť 

často takéto malé chyby. Či v tej veci, ktorú sme riešili 

došlo k tomu, že to bolo zaviazané, či to vie potvrdiť. 

A bolo podané na urýchlené konania na kataster. Vec ktorú 

som riešila. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Áno. Poprosím o reakciu. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pani Palušová asi nevie. To je to, čo sa riešilo 

v piatok, čo sa riešilo to konanie urýchlené. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno, ale nemajme tie chyby. Ja viem, že ťažký je výkon, 

ale… Rozumiem, ďakujem. Je to v tej veci? Teda bolo to? 

Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil.  

 

Prosím pána Lenča. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Nivy, bytu číslo 

3 vo vlastníctve hlavného mesta, za byt číslo 4 vo 

vlastníctve JUDr. Aleny Tešlárovej. S podrobnosťami ako sú 

v materiáli.  

 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovali: 4, 

prítomných: 35. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom 

námestí č. 9 v Bratislave a návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom 

dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy 

Uznesenie 1166/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu 

nehnuteľností, a to: 

 

- bytu č. 3 vo výmere 64,29 m², nachádzajúceho sa na 1. 

poschodí bytového domu Trenčianska č. 19, 21, 23, Dulovo 
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námestie č. 9, vchod Dulovo námestie č. 9, situovaného v 

bytovom dome so súpis. č. 897, postavenom na pozemkoch 

registra „C“ KN parc. č. 9739/10, parc. č. 9739/11, parc. č. 

9739/12, parc. č. 9739/26, k. ú. Nivy, LV č. 2782, vo 

výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v podiele 1/1 spolu s prislúchajúcim podielom na 

spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti podielu 

6924/338913 za - byt č. 4 vo výmere 59,03 m², nachádzajúci 

sa na 1. poschodí bytového domu Trenčianska č. 19, 21, 23, 

Dulovo námestie č. 9, vchod Dulovo námestie č. 9, situovaného 

v bytovom dome so súpis. č. 897, postaveného na pozemkoch 

registra „C“ KN parc. č. 9739/10, parc. č. 9739/11, parc. č. 

9739/12, parc. č. 9739/26, k. ú. Nivy, LV č. 2782, vo 

výlučnom vlastníctve JUDr. Aleny Tešlárovej, bytom Tatranská 

178/29, Veľká Lomnica, v podiele 1/1 spolu s prislúchajúcim 

podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu vo 

veľkosti podielu 5903/338913, s doplatkom JUDr. Aleny 

Tešlárovej za rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností 

v sume 33 628,10 eur na účet hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

zmien prevod spoluvlastníckych podielov vo veľkosti 

6429/338913 prislúchajúcich k pozemkom pod bytovým domom 

registra „C“ KN, k. ú. Nivy, parc. č. 9739/10 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 177 m², parc. č. 9739/11 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 187 m², parc. č. 

9739/12 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 300 m², parc. 

č. 9739/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 168 m², 
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prislúchajúcimi k bytu č. 3, nachádzajúceho sa na 1. poschodí 

bytového domu Trenčianska č. 19, 21, 23, Dulovo námestie č. 

9, vchod Dulovo námestie č. 9, situovaného v bytovom dome so 

súpis. č. 897, do vlastníctva JUDr. Aleny Tešlárovej, bytom 

Tatranská 178/29, Veľká Lomnica, za kúpnu cenu 785,83 eur, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude JUDr. Alenou Tešlárovou podpísaná do 

60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zámenná zmluva nebude JUDr. Alenou Tešlárovou v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. JUDr. Alena Tešlárová uhradí rozdiel v hodnotách 

zamieňaných nehnuteľností v sume 33 628,10 eur naraz do 30 

dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. V prípade, ak nepríde v stanovenej lehote k úhrade 

rozdielu v zamieňaných nehnuteľnostiach toto uznesenie 

stratí platnosť. 

3. Kúpna cena 785,83 eur za spoluvlastnícky podiel vo 

veľkosti 6429/338913 k pozemkom pod bytovým domom uhradí 

JUDr. Alena Tešlárová naraz do 30 dní od podpísania kúpnej 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak nepríde v 

stanovenej lehote k úhrade kúpnej ceny, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že v danom prípade ide o 

zosúladenie stavu právneho so stavom faktickým a snahu 

odstrániť pochybenia z minulosti, ku ktorým došlo v dôsledku 

konania tak mestskej časti Bratislava- Ružinov, ako aj 
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tretích osôb, t. z. zabezpečiť usporiadanie 

majetkovoprávnych pomerov, usporiadať vzájomné finančné a 

zmluvné záväzky, zosúladiť celkový stav tak, aby právny stav 

zodpovedal reálnemu užívaniu predmetných bytov konkrétnymi 

osobami. 

koniec poznámky)  

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA ZMENY 

PREDMETU NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME Č. 

088300691400 V ZNENÍ JEJ NESKORŠÍCH 

DODATKOV UZATVORENEJ S DOPRAVNÝM PODNIKOM 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE, SOCIÁLNE ZARIADENIE PRE VODIČOV NA 

JASOVSKEJ ULICI V K. Ú. PETRŽALKA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 15. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v 

zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších 

dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, 

akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne 

zariadenie pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka.  

 

Prosím o úvodné slovo. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov:  

Dobrý deň. Predkladám vlastne návrh na zmenu v predmete 

zmysle zmluvy, ktoré má hlavné mesto uzatvorené s Dopravným 

podnikom Bratislava. A to z dôvodu realizácie stavby 

sociálneho zariadenia pre vodičov na Jasovskej ulici 

v Petržalke. V podstate ide tam o upresnenie predmetu nájmu. 

Pôvodne na týchto pozemkoch sa nachádza vlastne aj 

v súčasnosti sociálne zariadenie pre vodičov, ale dopravný 

podnik plánuje vlastne umiestniť nový, väčší kontajner. 

Z toho dôvodu vlastne predkladáme návrh na zmenu predmetu 

nájmu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

 

Prosím návrhovú komisiu.  

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

Ideme schvaľovať návrh uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zmenu predmetu nájmu v zmluve o nájme uzatvorenou 

s Dopravným podnikom Bratislava. Podrobnosti máte 

v materiáli.  

 

Môžete dať 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: 33, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovali: 2, 

prítomných: 35. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej 

s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre 

vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka 

Uznesenie 1167/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 
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obcí v znení neskorších predpisov zmenu predmetu nájmu v 

zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej dodatkov 

uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 

v Bratislave, IČO 00492736, z dôvodu realizácie stavby 

sociálneho zariadenia pre vodičov MHD na Jasovskej ulici, na 

časti pozemku registra „C“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2548/3, bez založeného listu vlastníctva, ktorej v stave 

registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. Petržalka, parc. 

č. 9-5284/3 – ostatná plocha vo výmere 18 m², zapísaného na 

LV č. 4833, a na časti pozemku registra „C“ v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 2150/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 

m², zapísaného na LV č. 1748, spolu vo výmere 23 m², 

s podmienkou: 

Dodatok č. 088300691411 k zmluve o nájme č. 088300691400 

bude nájomcom podpísaný do 60 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 predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 

v znení jej dodatkov, z dôvodu realizácie stavby sociálneho 

zariadenia pre vodičov MHD na Jasovskej ulici, na častiach 

pozemkov registra „C“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 2548/3 a 

parc. č. 2150/4, spolu vo výmere 23 m², 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, pretože nájomca na 

stavebné konanie na stavbu realizovanú na predmete nájmu 
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potrebuje preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo 

iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

koniec poznámky)  

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, KARLOVA VES, NA 

ZRIADENIE A UŽÍVANIE KOMUNITNÝCH ZÁHRAD 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 16. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, 

na zriadenie a užívanie komunitných záhrad.  

 

Úvodné slovo prosím.  

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Áno. Tak v tomto materiáli predkladáme vlastne návrh na 

schválenie nájmu pozemkov v daných katastrálnych územiach 

a to na zriadenie a užívanie komunitných záhrad. Pričom doba 

nájmu je určená na 3 roky s opciou na ďalšie 3 roky. Pokiaľ 
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ide o nájomné, to je určené vlastne v alternatívach, pričom 

alternatíva 1, respektíve táto alternatíva, tú odporúča 

vlastne hlavné mesto. V rámci snahy o podporu vzniku 

komunitných záhrad. Teda odporúča ju i finančná komisia 

a mestská rada. Alternatíva 2, pokiaľ ide o výšku nájmu 

odporučená podľa rozhodnutia primátora 33/ 2015. Uvedený 

materiál vlastne predkladáme. Vlastne zriadením komunitných 

záhrad sa vlastne sfunkčnia teda uvedené priestory, jednak 

pre členov uvedených občianskych združení, ale vlastne aj 

pre miestnu komunitu v okolí. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

Áno. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom území alebo ich častí, v katastrálnych územiach Nivy, 

Podunajské Biskupice, Karlova Ves. Pre nájomcov, ktorých 

máte uvedených v materiáli. V alternatíve 1, čiže 1 € za 

rok, za celý predmet nájmu. 

 

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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie 

komunitných záhrad 

Uznesenie 1168/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 pozemkov alebo ich 

častí v Bratislave, k. ú. Nivy, k. ú. Podunajské Biskupice 

a k. ú. Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných 

záhrad, na dobu určitú 3 roky s opciou na ďalšie 3 roky: 
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1. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/96 – ostatná 

plocha vo výmere 256 m², k. ú. Nivy, zapísaného na LV č. 

4288, občianskemu združeniu Sunshine so sídlom Budovateľská 

26 v Bratislave, IČO 42139613, 

2. pozemku registra „C“ KN parc. č. 5269/13 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 890 m², k. ú. Podunajské 

Biskupice, zapísaného na LV č. 1395, občianskemu združeniu 

Biskupičan so sídlom Baltská 23 v Bratislave, IČO 52177688, 

3. časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3436/1 – záhrady 

a parc. č. 3437 – vinice, spolu vo výmere 14 m², k. ú. 

Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971, Mgr. Veronike 

Vanochovej, bytom Kempelenova 15 v Bratislave, za nájomné 

1,00 euro/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkami: 

1. Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodov 1 – 3 tohto uznesenia 

v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v 

príslušnej časti stratí platnosť. 

2. Nájomcovia sú oprávnení uplatniť opciu, t. z. predĺženie 

nájmu o ďalšie 3 roky len v prípade, že minimálne 3 mesiace 

pred uplynutím doby nájmu písomne požiadajú prenajímateľa o 

uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. 

Nájom pozemkov uvedených v návrhu uznesenia je predložený 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
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c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zriadením komunitných 

záhrad na daných miestach sa sfunkčnia a oživia uvedené 

priestory nielen pre členov občianskych združení, ale aj pre 

členov miestnej komunity z priľahlých domov, a to 

prostredníctvom komunitných aktivít, organizovaním rôznych 

podujatí. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, PARC. Č. 891/36 

A PARC. Č. 891/151, PRE SLOVENSKÝ ZVÄZ 

POZEMNÉHO HOKEJA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 17. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, 

pre Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave.  

 

Prosím úvodné slovo. 

 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 
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V tomto prípade predkladáme návrh na predĺženie doby 

nájmu v zmysle zmluvy, ktorú má hlavné mesto uzatvorenú so 

Slovenským zväzom pozemného hokeja. Na základe zmluvy, ktorú 

hlavné mesto uzatvorilo s so Slovenským zväzom pozemného 

hokeja v roku 2012, nájomca prenajatých pozemkov vybudoval 

ihrisko s umelou trávou. A to Národný štadión Pavla Rossu 

v pozemnom hokeji. V podstate ide o jediný štadión na 

Slovensku, ktorý spĺňa aj tie medzinárodné kritériá pre 

pozemný hokej. V podstate toto ihrisko je využívané 

nepretržite od roku 2000. Je už značne opotrebované 

a potrebuje rekonštrukciu hracej plochy. Práve pre získanie 

dotácie pre rozvoj športovej infraštruktúry musí slovenský 

zväz spĺňať podmienku teda nájmu pozemku aspoň na 10 rokov. 

Z toho dôvodu vlastne predkladáme návrh na predĺženie doby 

nájmu o 10 rokov. Pokiaľ ide o výšku nájmu, je uvedená 

v alternatívach. Pokiaľ ide o tú prvú alternatívu, je to 

vlastne nájomné, ktoré doteraz na základe nájomnej zmluvy 

platil nájomca. Je to zvýšené samozrejme o infláciu. 

Alternatíva 2 je v podstate výška nájomného podľa 

rozhodnutia primátora 33/2015. Rovnako odporúčame 

alternatívu 1. Aj teda aj finančná komisia odporúča túto 

alternatívu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.   

 

Prosím pána Lenča. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, uzavretie dodatku v zmluve so Slovenským zväzom 

pozemného hokeja. S podrobnosťami ako sú uvedené 

v materiáli. Alternatíva 1 a to 16,30 € za m2/ rok, za 

pozemok, čo predstavuje 4,857, 40 za rok. A 0,08 € na m2/ 

rok za ten druhý pozemok, čo predstavuje sumu 608,59 € za 

rok.  

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. Ďakujem. 

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou)  

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného 

hokeja so sídlom v Bratislave 
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Uznesenie 1169/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 uzatvorenie dodatku č. 08-

83-0541-12-01 k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0541-12-00 

so Slovenským zväzom pozemného hokeja so sídlom Jurkovičova 

5 v Bratislave, IČO 31751075, na dobu určitú do 05. 10. 2034, 

za nájomné: 

1. 16,30 eur/m²/rok za pozemok parc. č. 891/151, čo pri 

výmere 298 m² predstavuje sumu 4 857,40 eur/rok, 

2. 0,08 eur/m²/rok za pozemok parc. č. 891/36, čo pri výmere 

7 607 m² predstavuje sumu 608,56 eur/rok, 

s podmienkou: 

Dodatok bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

Predkladáme návrh na uzatvorenie dodatku pre Slovenský zväz 

pozemného hokeja 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 
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dôvodu možnosti získania dotácií na rozvoj športovej 

infraštruktúry. Slovenský zväz pozemného hokeja vybudoval na 

pozemku parc. č. 891/36 ihrisko s umelou trávou. Ihrisko je 

využívané nepretržite od roku 2000, je značne opotrebované 

a potrebuje rekonštrukciu hracej plochy. Slovenský zväz 

pozemného hokeja má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu s hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu určitú do 

05. 10. 2024. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU STAVIEB 

BEZ SÚP. ČÍSLA POSTAVENÝCH NA POZEMKOCH V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 

3392/28, 3392/24 V AREÁLI ČIERNY LES, PRE 

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO, 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 18. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla 

postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 

č. 3392/28, 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave.  

 

Úvodné slovo, prosím. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Takže ide o návrh stavieb v Čiernom lese, pre 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Účelom je 

uloženie a skladovanie drevených vianočných stánkov 

a vianočných pultov, ktoré vlastne budú zverené BKIS 

a z dôvodu, že BKIS nedisponuje skladovými priestormi, 

z tohto dôvodu predkladáme tento návrh, na nájom týchto 

stavieb, kde boli vlastne doteraz uložené tieto vianočné 

stánky. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu.  

 

Pán poslanec Tešovič. Nech sa páči. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať na také dve otázky. 

Prvú. Prečo takéto veci vlastne riešime nájmom? Veď to 

vlastne ide rovno pre našu organizáciu a zrejme sa to bude 

používať akože nie len na jednu sezónu. Čiže prečo sa to 

nedá nejakým spôsobom zveriť do majetku. To je jedna vec. 

A druhá. Tento bod bol v zastupiteľstve, neviem či minule 

alebo predminule a bol vlastne stiahnutý kvôli nejakým 

veciam, ktoré bolo treba doladiť. Čiže sa chcem spýtať, či 

sa tam niečo menilo. Vďaka. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Tento bod bol v programe mestského zastupiteľstva 

v novembri 2021. Rovnako tento nájom nadväzuje na zverenie 

týchto stánkov na BKIS. Nakoniec vlastne bolo schválené aj 

zverenie, aj nájom. V podstate ale neprišlo k zvereniu 

týchto stánkov, lebo z nejakého dôvodu vlastne neprišlo 

k podpisu protokolu. Asi tam bolo potrebné doladiť nejaké 

veci a to uznesenie stratilo platnosť a tým pádom vlastne aj 

ten nájom, ktorý nadväzoval na to zverenie. Takže z tohto 

dôvodu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vysvetlenie. Nikto ďalší sa neprihlásil.  

 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom časti stavby v katastrálnom území Ružinov, pre BKIS, 

za účelom, ktorý je uvedený v materiáli. V alternatíve 1, 1 

€ za celý predmet nájmu na rok.  

 

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 36. Ďakujem.  

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu stavieb bez súpisného čísla postavených 

na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 

parc. č. 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1170/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

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 stavby bez 
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súpisného čísla vo výmere 163 m², postavenej na pozemku parc. 

č. 3392/24 registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, a nájom stavby 

bez súpisného čísla vo výmere 666 m² postavenej na pozemku 

parc. č. 3392/28 registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, LV č. 1, 

pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 

1 v Bratislave, IČO 30794544, na uloženie a skladovanie 

drevených vianočných stánkov a jedálenských vianočných 

pultov, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zverenia drevených 

vianočných stánkov a jedálenských vianočných pultov, do 

správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, 

za nájomné 1,00 euro/celý predmet nájmu/rok, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná súčasne s protokolom 

o zverení drevených vianočných stánkov a jedálenských 

vianočných pultov do správy Bratislavského kultúrneho a 

informačného strediska. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná súčasne s protokolom o zverení drevených 

vianočných stánkov a jedálenských vianočných pultov do 

správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, 

toto uznesenie stratí platnosť. V prípade, ak nedôjde k 

schváleniu zverenia do 90 dní od schválenia tohto uznesenia, 

toto uznesenie stráca platnosť. 

Navrhovaný nájom stavieb bez súpisného čísla postavených na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 3392/24 a pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 3392/28 v k. ú. Ružinov je predkladaný ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava zveruje drevené vianočné 
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stánky a jedálenské vianočné pulty do správy Bratislavského 

kultúrneho a informačného strediska. Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko nedisponuje skladovými priestormi, 

kde by mohli uskladniť predmetné stánky. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA DOPLNENIA UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 619/1997 ZO DŇA 23. 

10. 1997 V ZNENÍ UZNESENIA Č. 957/2002 ZO 

DŇA 10. 10. 2002 A UZNESENIA Č. 973/2013 

ZO DŇA 27. 02. 2013, VO VECI ÚČELU NÁJMU 

PRIJATÉHO K NÁVRHU NA NÁJOM POZEMKOV V 

BRATISLAVE, SPOLOČNOSTI CARLTON PROPERTY, S. 

R. O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 19. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 

zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 

2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom 

pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. 

o., so sídlom v Bratislave.  
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Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

No tak v tomto prípade predkladáme návrh na doplnenie 

účelu nájmu do uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým 

bol schválený nájom pozemkov na Hviezdoslavovom námestí, 

v Starom Meste, pre spoločnosť Carlton Property, s. r. o. 

Pozemky, ktoré sa nachádzajú priamo pred budovou hotela 

vlastne boli prenajaté, teda účelom bolo spevnenie 

komunikácie a chodníkov. Carlton Property, nájomca, požiadal 

o doplnenie účelu nájmu, teda o užívanie týchto pozemkov aj 

teda ako letných terás. Tento bod v podstate bol predložený, 

respektíve tento návrh bol predložený v zastupiteľstve 

v septembri minulý rok. Nakoniec bol tento bod stiahnutý 

z toho dôvodu, že mestská časť v podstate vyjadrila 

nesúhlasné stanovisko. Dá sa to riešiť formou doplnenia účelu 

ako zvláštne užívanie miestnej cesty. Ale následne prebehli 

rokovania, doplnili sa všetky podklady a v súčasnosti máme 

aj súhlasné stanovisko aj mestskej časti. Takže z toho dôvodu 

predkladáme návrh. 

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: 
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Chcem potvrdiť, že tak, ako bol materiál pripravený, 

nie je dobré, aby niektoré časti mestských komunikácií boli 

riešené nájomnými zmluvami. V tomto prípade došlo teda 

k vyrokovaniu medzi jednotlivými oddeleniami. Takže mestská 

časť dala zelenú tomuto bodu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ako určite nechcem brániť pokroku, keď sa tak 

rozhodli. Len ja si aj tak zastávam ten názor, že prenajímame 

teraz momentálne pozemok a my pozemok síce prenajať môžeme, 

ale užívať sa bude v konečnom dôsledku cestné teleso. A to 

cestné teleso, nie je k tomu nejaký užívací vzťah, ani 

titulom zaberania verejného priestranstva, ani titulom 

zvláštneho/špeciálneho užívania komunikácie. Čiže podľa mňa 

toto nerieši tú situáciu, čo ten predkladateľ chce riešiť. 

Ako my mu môžeme, samozrejme, prenajať pozemok. Tým asi nič 

nepokazíme. Ale bol by som veľmi opatrný, či ho na základe 

tohto uznesenia bude môcť užívať, to cestné teleso.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani starostka Aufrichtová s faktickou. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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No bude musieť tak, že bude platiť daň z verejného 

priestranstva.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa neprihlásil.  

 

Prosím návrhovú komisiu.  

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

Áno. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie mestského zastupiteľstva, 

čo máte vypísané v materiáli, vo veci účelu schváleného nájmu 

pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, pre spoločnosť 

Carlton Property, s. r. o.. Podrobnosti máte v texte 

materiálu.  

 

Môžete o tom dať hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

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

prítomných: 36. Ďakujem.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

364 

 

 

(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 doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 

zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 

zo dňa 10. 10. 2002 a č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 vo 

veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v 

Bratislave spoločnosti Carlton Property s. r. o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie 1171/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 

1997 v znení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 

10. 2002 a č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 vo veci účelu 

schváleného nájmu pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 21377/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo 
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výmere 85 m², parc. č. 21378/9 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 160 m², parc. č. 21378/23 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 100 m² a parc. č. 21364/13 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 17 m², spoločnosti Carlton 

Property, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava, 

IČO 36860492, s cieľom užívať vybudované komunikácie a 

chodníky, za nájomné 18,00 eur/m²/rok, čo pri celkovej výmere 

362 m² predstavuje ročne sumu 6 516,00 eur, takto: 

do bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 973/2013 sa za text: 

„…čo pri celkovej výmere 362 m² predstavuje ročne sumu vo 

výške 6 516,00 Eur,“ 

vkladá text: 

„…pričom časti pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21377/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 41 

m², parc. č. 21378/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

5 m² a parc. č. 21378/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 53 m², bude nájomca užívať aj ako letné terasy pred 

reštauráciami nachádzajúcimi sa v priestoroch hotela 

Carlton.“, 

s podmienkou: 

Dodatok k zmluve o nájme 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 nájomcom v uvedenom termíne 

podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Návrh na doplnenie účelu nájmu do uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a č. 973/2013 zo 

dňa 27. 02. 2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. 

ú. Staré Mesto spoločnosti Carlton Property, s. r. o., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie 

do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy z dôvodu, že pôvodný nájom pozemkov 

vrátane účelu nájmu bol v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy schvaľovaný tiež 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. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 261/2011 ZO DŇA 29.09.2011, KTORÝM SA 

SCHVÁLIL AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

DLHODOBÝ NÁJOM POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, V AREÁLI „BRATISLAVA SHOPPING 

CENTER AUPARK“ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo 

dňa 29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný 

osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“.  

 

Tak prosím úvodné slovo.  

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Tak v tomto prípade predkladáme návrh na zmenu 

uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený 

nájom pozemku v katastrálnom území Petržalka, v areáli 

„Bratislava Shopping Center AUPARK“. Uvedenú vlastne zmenu 

uznesenia predkladáme z toho dôvodu, že keď sa schvaľoval 

pôvodný nájom pozemkov, tak správcom Sadu Janka Kráľa v tom 

čase bola Mestská časť Bratislava - Petržalka. Jedna 

z podmienok schválenia nájmu bolo, že nájomca je povinný 

prispievať Mestskej časti Bratislava - Petržalka na údržbu 

Sadu Janka Kráľa vo výške 10 % nákladov ročne. Vzhľadom na 
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skutočnosť, že koncom 2019 došlo k podpisu protokolu 

o vrátení tohto nehnuteľného majetku do vlastníctva Sadu 

Janka Kráľa, priamej správy hlavného mesta, je potrebné 

vlastne upraviť túto podmienku v uznesení s tým, že nájomca 

je povinný prispievať hlavnému mestu Slovenskej republiky na 

údržbu Sadu Janka Kráľa v sume 63.186 € ročne. Uvedená suma 

príspevku vlastne bola vypočítaná ako 10 % nákladov na bežnú 

údržbu Sadu Janka Kráľa. Vypočítavaná bola za rok 2020.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu.  

 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

Áno. Tak budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 

261/2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného 

zreteľa dlhodobý nájom v katastrálnom území Petržalka 

v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“. Podrobnosti 

máte v materiáli.  

 

Môžete o tom dať hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 36.  

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým 

sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý 

nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli 

„Bratislava Shopping Center AUPARK“ 

Uznesenie 1172/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29. 09. 

2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa 

dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Petržalka v areáli 

„Bratislava Shopping Center AUPARK“, takto: 
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1. text v znení: 

„1 AUPARK a.s. so sídlom Prievozská 4 v Bratislave, IČO 

35781939, pozemky s celkovou výmerou16184 m²: 

1.1 parc. č. 5105/85 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3001 m² v celosti, 

1.2 parc. č. 5105/237 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3271 m² v celosti, 

1.3 parc. č. 5109/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

9912 m² v celosti, 

za nájomné 27 020,- EUR ročne, za účelom užívania na 

pozemkoch sa nachádzajúcich spevnených plôch, komunikácií a 

chodníkov, parkoviska, športoviska a zásobovacieho koridoru, 

údržby zelene a vykonávania športových, zábavných, 

rekreačných a kultúrnych aktivít; 

2. AUPARK Tower Bratislava s. r. o. so sídlom Prievozská 4 

v Bratislave, IČO 35930691 - parc. č. 5081/3 - zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 6487 m² v celosti za nájomné 11 

936,- EUR ročne, za účelom užívania na pozemku sa 

nachádzajúcich spevnených plôch a parkoviska, údržby zelene 

a vykonávania športových, zábavných, rekreačných a 

kultúrnych aktivít; 

3. AUPARK a.s. so sídlom Prievozská 4 v Bratislave, IČO 

35781939 a AUPARK Tower Bratislava s. r. o. so sídlom 

Prievozská 4 v Bratislave, IČO 35930691 pozemky s celkovou 

výmerou 33703 m², a to: 
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3.1 parc. č. 5081/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2350 m² v celosti, 

3.2 parc. č. 5081/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

130 m² v celosti, 

3.3 parc. č. 5081/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

517 m² v celosti, 

3.4 parc. č. 5081/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

107 m² v celosti, 

3.5 parc. č. 5081/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

5344 m² v celosti, 

3.6 parc. č. 5081/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

283 m² v celosti, 

3.7 parc. č. 5081/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

324 m² v celosti, 

3.8 parc. č. 5105/88 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2041 m² v celosti, 

3.9 parc. č. 5105/107 - ostatné plochy vo výmere 1018 m² v 

celosti, 

3.10 parc. č. 5105/178 - zastavané plocha a nádvoria vo 

výmere 17822 m² v celosti, 

3.11 parc. č. 5105/236 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1343 m² v celosti, 
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3.12 parc. č. 5105/398 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 39 m² v celosti, 

3.13 parc. č. 5105/399 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 m² v celosti, 

3.14 parc. č. 5105/400 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 m² v celosti, 

3.15 parc. č. 5105/401 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 m² v celosti, 

3.16 parc. č. 5105/408 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 2 m² v celosti, 

3.17 parc. č. 5105/521 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 86 m², ktorá bola geometrickým plánom 

č. 36/2011 úradne overeným dňa 22. 07. 2011, vyhotoveným 

Geovis s.r.o., zameraná a odčlenená z parc. č. 5105/87,  

3.18 parc. č. 5108/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2 294 m² v celosti, 

za nájomné 33 091,- EUR ročne, za účelom užívania na 

pozemkoch sa nachádzajúcich spevnených plôch, komunikácií a 

chodníkov, parkoviska a zásobovacieho koridoru, údržby 

zelene a vykonávania športových, zábavných, rekreačných a 

kultúrnych aktivít; 

sa nahrádza textom: 
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„1. AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, Bratislava, IČO 

47240377, pozemky s celkovou výmerou 16 184 m²: 

1.1 parc. č. 5105/85 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3 001 m² v celosti, 

1.2 parc. č. 5105/237 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3 271 m² v celosti, 

1.3 parc. č. 5109/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

9 912 m² v celosti, 

za nájomné 30 843,24 eur ročne, s cieľom užívať na pozemkoch 

sa nachádzajúce spevnené plochy, komunikácie a chodníky, 

parkovisko, športovisko a zásobovací koridor, udržiavať 

zeleň a vykonávať športové, zábavné, rekreačné a kultúrne 

aktivity vrátane predaja obvyklých doplnkových služieb a 

tovaru; 

2. AUPARK Tower Bratislava s. r. o., so sídlom Einsteinova 

24, Bratislava, IČO 35930691, parc. č. 5081/3 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 6 487 m² v celosti za nájomné 13 

624,90 eur ročne, s cieľom užívať na pozemku sa nachádzajúce 

spevnené plochy a parkovisko, udržiavať zeleň a vykonávať 

športové, zábavné, rekreačné a kultúrne aktivity vrátane 

predaja obvyklých doplnkových služieb a tovaru; 

3. AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, Bratislava, IČO 

47240377, a AUPARK Tower 

Bratislava s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, 

IČO 35930691, pozemky s celkovou výmerou 33 703 m², a to: 
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3.1 parc. č. 5081/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2 350 m² v celosti, 

3.2 parc. č. 5081/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

130 m² v celosti, 

3.3 parc. č. 5081/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

517 m² v celosti, 

3.4 parc. č. 5081/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

107 m² v celosti, 

3.5 parc. č. 5081/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

5 344 m² v celosti, 

3.6 parc. č. 5081/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

283 m² v celosti, 

3.7 p arc. č. 5081/14 – zastavané ploc hy a nádvoria vo 

výmere 324 m² v celosti, 

3.8 parc. č. 5105/88 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2 041 m² v celosti, 

3.9 parc. č. 5105/107 – ostatné plochy vo výmere 1 018 m² v 

celosti, 

3.10 parc. č. 5105/178 – zastavané plocha a nádvoria vo 

výmere 17 822 m² v celosti, 

3.11 parc. č. 5105/236 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 343 m² v celosti, 
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3.12 parc. č. 5105/398 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 39 m² v celosti, 

3.13 parc. č. 5105/399 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 m² v celosti, 

3.14 parc. č. 5105/400 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 m² v celosti, 

3.15 parc. č. 5105/401 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 m² v celosti, 

3.16 parc. č. 5105/408 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 2 m² v celosti, 

3.17 parc. č. 5105/521 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 86 m², ktorá bola GP č. 36/2011 úradne overeným dňa 

22. 07. 2011, vyhotoveným Geovis, s.r.o., zameraná a 

odčlenená z parc. č. 5105/87, 

3.18 parc. č. 5108/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

2 294 m² v celosti, 

za nájomné 37 762,56 eur ročne, s cieľom umiestniť a užívať 

na pozemkoch sa nachádzajúce spevnené plochy, komunikácie a 

chodníky, parkovisko a zásobovací koridor, udržiavať zeleň 

a vykonávať športové, zábavné, rekreačné a kultúrne aktivity 

vrátane predaja obvyklých doplnkových služieb a tovaru.“ 

2. text 5. bodu v podmienkach v znení: 

„5. Prispievať mestskej časti Bratislava-Petržalka na údržbu 

Sadu Janka Kráľa vo výške 10 % nákladov ročne.“ 
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sa nahrádza textom: 

„5. Prispievať hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislave na údržbu Sadu Janka Kráľa v sume 63 186,08 eur 

ročne.“, 

s podmienkou: 

Zmluvné strany v súlade so znením tohto uznesenia podpíšu 

dodatok k zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0719-

11-00 zo dňa 09. 12. 2011, dodatok k zmluve o dlhodobom nájme 

pozemkov č. 18-83-0717-11-00 zo dňa 09. 12. 2011 a dodatok 

k zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0718-11-00 zo 

dňa 09. 12. 2011, a to v lehote do 90 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok podľa 

predchádzajúcej vety nebude v tejto lehote podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29. 

09. 2011 predkladáme na schválenie 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 citovaným uznesením 

bol ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený dlhodobý 

nájom pozemkov v k. ú. Petržalka v areáli „Bratislava 

Shopping Center AUPARK“. V čase prijatia uznesenia bol Sad 

Janka Kráľa v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť AUPARK a. s., a 

spoločnosť AUPARK TOWER s. r. o., budú prispievať mestskej 

časti Bratislava-Petržalka ako správcovi náklady spojené s 
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údržbou Sadu Janka Kráľa. Protokolom č. 11 88 0626 19 00 zo 

dňa 11. 11. 2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 12. 2020 o 

vrátení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy do priamej správy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislave, uzavretým medzi hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou ako vlastníkom a 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka ako správcom došlo k 

vráteniu pozemkov nachádzajúcich sa v Sade Janka Kráľa do 

priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Vzhľadom na to je potrebné zosúladiť faktický a 

právny stav tak, aby nájomcovia uhrádzali náklady spojené s 

údržbou Sadu Janka Kráľa hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

Bod číslo 21 sme prebrali. Bod číslo 22. Podľa programu 

máme teraz, pardon, ešte 20. Nie to už sme mali. Počkať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, 21 bola správa kontrolóra, tú už sme prerokovali. 

A teraz je tu podľa programu Správa o bezpečnostnej situácii 

na území mesta Bratislavy za rok 2021. Ako bod číslo 22. Ale 

teda žiaľ, pán Adamec, riaditeľ krajského riaditeľstva 

policajného zboru, sa ospravedlnil. Musel teda ísť 

neodkladne vykonávať nejaké iné vážne, nejaké iné 

povinnosti. Takže navrhujem, aby sme tento bod prebrali bez 

úvodného slova. Ak s tým súhlasíte.  
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Takže asi nikto nenamieta.  

Pán Tešovič, máte slovo. Nech sa páči. Diskusia. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ja sa chcem spýtať, čo to znamená bez úvodného slova. 

To znamená, že nedostane nikto priestor z predkladateľov tej 

správy? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Nie je tu nikto za predkladateľov tejto správy. 

Pán Adamec bol prítomný do nejakého času. Ale. žiaľ. Tento 

bod sa nám posunul do podvečerných hodín a nám oznámil, že 

musí neodkladne odísť. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Aha. Dobre. Takže nie je to možné prebrať, dajme tomu, 

ten štvrtok? Či už to nie je možné presúvať?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme sa o tom rozprávať.  

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová s faktickou.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Jednoznačne trvám na tom, aby k tomuto bodu bolo 

i úvodné slovo a dokonca aj odpovedanie na otázky. Deje sa 

tu zvláštna vec. Ja som na to upozornila v rámci gremiálnej 

porady. Zamestnanci magistrátu majú zvláštnym spôsobom 

informácie. Ja to potom naozaj dám i na zastupiteľstvo, 

prečítam listy, akým spôsobom sa komunikuje so starostkou. 

A upodozrieva sa z vecí, ktoré vôbec nie sú pravdou. Takže 

keď sú tu naozaj bezpečnostné riziká, teraz nehovorím 

o nejakej externej, externých bezpečnostných rizikách, ale 

o externých rizikách, ktoré má zabezpečiť mesto, svoj chod. 

A keď my dostaneme informáciu, že niečo nie je v poriadku, 

tak my za to budeme pranierovaní a pomaly vystavení tomu, že 

trestné oznámenia za nás chystajú. Ja si to vyprosujem, 

naoza, ja hovorím to teraz vážne s vážnosťou tomuto 

zastupiteľstvu, že neexistuje, že tento bod nebude normálne 

prerokovaný.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že si presne takto môžeme povedať. Ale 

myslím si, že tento tón je zbytočný. Úplne vecne, vecne 

diskutujme. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nie je zbytočný. Ja som nebola zamestnanec Starého 

Mesta, na to aby niekto povedal, že na teba podá niekto 

trestné oznámenie. Lebo vraj robíš niečo, čo mu povieš nie 

nerobím to a on povie, nie, ja som to počul, že ste to 

povedali.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja by som bola rada, keby sme to teda 

prediskutovali za prítomnosti tých, o ktorých hovoríš.  

Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Ja by som chcel teda navrhnúť, tak ako to je tu 

v programe. Bod 22 a 23, je napísané v zátvorke, že materiál 

bude prerokovaný ako bod 1 po interpeláciách. Aj ten bod 23, 

čiže obidva tie body keby sa presunuli na začiatok toho 

budúceho zastupiteľstva. A tam by boli teda už aj tí 

predkladatelia. Aj tí príslušníci. Takže myslím si, že to by 

malo zmyslel, aby sa tie otázky dali dať. Aj to tu tak bolo 

myslené, že to pôjde hneď po interpeláciách. Čiže toto 

navrhujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja poprosím zatiaľ návrhovú komisiu alebo 

organizačné, aby teda poradili, že ako to urobiť. Dobehneme 

diskusiu, ale teda tak to asi všetci vnímame, že 

spracovatelia materiálov a teda aj to, že sú si tieto témy 

blízke, že by mali ísť aj po sebe. A súčasne aby boli aj 

prítomní všetci, ktorí budú vedieť zodpovedať otázky. Nech 

sa páči, s faktickou, pán starosta Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 
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Myslím si, že akonáhle bol otvorený tento bod, tak by 

sme ho mali prerokovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, dobre. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Takisto bol otvorený aj ten bod o odvolávaní 

riaditeľky. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, dobre. Nech sa páči, pán poslanec Tešovič.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

On síce bol otvorený, ale v programe mal byť po 

interpeláciách. Bez ohľadu na číslovku. Tak ako to vlastne 

to tu aj už odznelo. Čiže, ja si myslím, že toto je aj trošku 

iná situácia.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Chybne bol otvorený.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Nech sa páči. No, dobre. Dobehneme diskusiu. Poradíme 

sa. Urobíme to tak, aby boli všetci spokojní.  

Pán poslanec Korček s faktickou. 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja som toho názoru, myslím si, že to 

bol pán kolega Vagač, kto dal návrh, aby sme preložili 

rokovanie o tomto bode programu, aby sa dorokoval na to 

ďalšie zastupiteľstvo. O tomto procedurálnom návrhu by sme 

mali hneď hlasovať. Podľa môjho názoru by nemala teraz 

prebiehať ďalej diskusia. Malo by sa výlučne hlasovať o tom 

procedurálnom návrhu. Ďakujem. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Pán poslanec Vagač nedal procedurálny návrh. On to dal 

len vo faktickej poznámke. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tak nech sa páči, pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. To, čo som povedal pred chvíľou, 

pán poslanec Vagač dal v príspevku svojom, vo faktickej 

poznámke, nemôže dávať procedurálny návrh, ale tak ako 

povedal Tomáš Korček aj pán poslanec Vagač. Môžeme prerušiť 

rokovanie, ako sme to urobili pri bode 4a a tým pádom by 

pokračoval tento bod priamo po štvrtom bode A. Na ďalšom 
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zastupiteľstve vo štvrtok. Hneď potom, ako prerokujeme pani 

riaditeľku z domova dôchodcov, z Petržalky. Takto by som 

postupoval aj pri 22, aj pri 23. A takýto dávam návrh. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja mám teraz aj takúto informáciu od 

organizačného, že môžem stiahnuť za pána primátora… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ale keď to stiahnete, pani viceprimátorka, už to potom 

nemôžete dať na pokračujúcom zastupiteľstve. Jedine v bode 

Rôzne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že vraj môžem. Aha. Tak potom pardon. Potom to platí. 

Áno, máte pravdu, pán starosta.  

S faktickou, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja len úplne fakticky. Určite sa dá vo faktickej 

procedurálny návrh. Nedá sa iba ukončiť diskusia, ak teda sa 

nejak zásadne nezmenil rokovací poriadok.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 
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Áno, áno. Ale musel by to nazvať ako procedurálny návrh. 

Hovoril „dal by som návrh“. Tak ja som na to len 

argumentoval. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Jasné, v pohode.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som navrhla, v tomto bode, celkovo prerušiť 

zastupiteľstvo. Je 17.20, máme naplánované nejaké aktivity, 

aby sa nestalo, že bude neuznášania schopné. A pokračovali 

v tom ďalšom termíne.  

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Je to dohodnuté do 18.00, Zuzi. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Šéfovia klubov sa dohodli, že to je dohodnuté do 

osemnástej.  

S faktickou pán poslanec Vagač. 
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Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Áno. Ja som chcel povedať tak, že predsa bola dohoda 

klubov, že dnes ideme do osemnástej. Pekne nám to odsýpa. 

Tak spravme to do osemnástej, tieto dva dlhé body. Podľa mňa 

ako pán Kuruc to správne navrhol. Procedurálne poďme o tom 

hlasovať, lebo on to navrhol a pokračujme, lebo čo dnes 

spravíme, o to menej máme nabudúce. Takže, do tej šiestej to 

vydržme. Ešte pol hodinu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Myslím, že tak sme viacerí nastavení.  

S faktickou pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ja som pochopil ten návrh pani starostky Aufrichtovej 

v podstate ako procedurálny.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Procedurálnej povahy. Vlastne o tom by sa malo dať 

hlasovať. My vlastne, nebrániť tomu, že dať hlasovať znova 

za to, že niečo ukončiť. Lebo v opačnom prípade to bude 

chcieť nejaký príplatok za psychickú ujmu dnes.  
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dobre. Je možné, že prídeme o odsúhlasenie pár bodov 

dnes, ale pekne tým uzavrieme to, že tento bod sa prerušil 

v polovici a môže sa v ňom pokračovať. A nebude problém 

v tom, či sa stiahol, nestiahol. Navyše bol otvorený zle, 

lebo bol určený časovo, kde sa má otvárať. Čiže, to bolo 

skôr na záchranu toho, že je ten proces v poriadku a nič sa 

nestane, keď o pol hodinu skôr skončíme. Nabudúce budeme 

rýchli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Poprosím teda pána Lenča. Návrhovú komisiu. Nech 

sa páči. 

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

Dobre. Takže ideme hlasovať o procedurálnom návrhu, 

teraz neviem koho, ale asi pána starostu Kuruca, ktorý 

navrhol bod 22 a 23 presunúť na to pokračovacie 

zastupiteľstvo, na budúci štvrtok.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

Pán Krajčír, ale. 

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 
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Ja by som poprosil, aby bol Rôzne, aj keď nie som 

poslanec, aby bod Rôzne, bol prerokovaný dnes do osemnástej 

hodiny. To sa tak neudialo. Bol tam komentár pána Konečného, 

jasný a zreteľný, čiže porušujete rokovací poriadok. Na to 

upozorňujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Poďme dokončiť to, čo teraz riešime. Potom si 

toto pôjdeme ešte vysvetliť.  

Tak nech sa páči pán Lenč, zopakujte ešte raz o čom 

ideme teraz hlasovať.  

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

Takže ešte raz. Body 22 a 23 presunúť na to pokračovacie 

zastupiteľstvo, na budúci štvrtok. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Prosím hlasujte. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Hneď po bode 4a, ktorý bude ako prvý bod rokovania.  

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Upozorňujem, že porušujete rokovací poriadok. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Presne tak, nehlasujte o tom.  

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Dám návrh na prokuratúru. Uznesenie tohto 

zastupiteľstva, mestského, bude neplatné. Neplatné celé 

mestské zastupiteľstvo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemáme tu v tom úplne jasno, lebo ja tu mám iné pokyny 

z organizačného. Nechcem tu nikto nikomu urobiť zle, pán 

starosta. Chceme sa prakticky dohodnúť. Tak ja potrebujem 

vysvetlenie. 

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Aj ja. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ja by som do toho iba vstúpila. Keďže ten môj 

procedurálny návrh bol aktuálny hneď, tak návrhová komisia… 

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Nemáš slovo. Nemáš slovo, tak sa hlás. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Len nechceme mať na prokuratúre celé zastupiteľstvo, 

ktoré sme 6 bodov prerokovali. 

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Ale ty nemáš slovo. Tak sa nemôžeš furt… 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Mne je to jedno, ale v čom by malo byť na prokuratúre. 

Že máme bod, ktorý prerušíme do ďalšieho zastupiteľstva? 

Však takisto sme postupovali aj pri bode 4a.  

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Nie, že sa presunie. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

To nie je dôvod na prokuratúru. 

Dárius Krajčír, starosta Mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves: 

Nemá sa presunúť bod. Nemá. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ale ja nepresúvam bod. Ale ja prerušujem bod, do 

ďalšieho zastupiteľstva. Takisto ako v bode 4a.  
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nie do ďalšieho. Do tohto istého. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Do tohto isté. No však áno.  

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

Ale môže sa to. Už sme to urobili aj pri bode 4a aj pri 

jednom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja by som len chcela zdôrazniť, že tá situácia 

dnes nie je úplne štandardná. Hľadáme riešenie. Nikto nikomu 

nechce urobiť nič naschvál. My chceme prerokovať, prerokovať 

riadne. Čiže dobehne diskusia, prosím návrhovú komisiu. 

Spolieham na to, že naše organizačné oddelenie ju bude 

navigovať správne.  

Tak nech sa páči, pán poslanec Tešovič, faktická. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Prepáčte. Ja sa v tom začínam strácať a asi nie som 

sám. Možno by mohla návrhová komisia povedať, čo za 

procedurálne návrhy tu padli, v akom poradí a poďme sa s nimi 

v súlade so zákonom nejako vysporiadať.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

391 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Dostane slovo aj návrhová komisia.  

Nech sa páči, pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja by som poprosil organizačné a takisto 

i technickú obsluhu, keby zariadila fungovanie 

zastupiteľstva tak, aby sa nedalo, aby sa dalo vypnúť 

niekoho, kto prekročí minutáž. Aby ľudia nemohli vstupovať 

hocikedy do rečníctva. Lebo potom sa to tu stráca a vyzeráme 

tu ako na trhu. Prepáčte. Naozaj tu rokujeme. Jeden bo tu 

trvá 4 hodiny. O jeho príprave na verejnosti sa nechcem 

vyjadrovať. Ale nemôžeme tu fungovať. Máme tu nejaký 

poriadok. Čiže prosím vás, keď vieme tu vypnúť po limite, 

tak nech sa nikto, kto nie je prihlásený, nedostane slovo od 

vedúceho schôdze. Proste nemôže byť počuť v rámci 

verejnosti. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou, pán Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poprosiť organizačné oddelenie. Je to 

prvý krát, čo nevieme, čo máme robiť. Ak si pamätám, pri 
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predchádzajúcom zastupiteľstve bol problém, či môžem dať 

procedurálny návrh alebo nemôžem. Dnes bolo opäť to isté. 

Takže skúste sa tam naozaj trošku posilniť, ste naozaj ľudia, 

ktorí by to mali vedieť. K tomu prekrikovaniu. Ja by som 

chcel poprosiť možno aj kolegu Vagača, ja som trošku 

gentleman, nepokrikujte tu po kolegyni, keď ktokoľvek tu 

vykrikuje a tých sa neupozorňuje. Tak už som sa pri tomto 

taktiež stratil. Ja už… Poprosím nejak vysvetliť to, aby som 

vedel, o čom hlasujeme. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, práve sa na tom pracuje. Hneď to bude. 

Dajte nám trošku času. Ďakujem.  

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

OK. Tak aby sme si to ujasnili. Ešte to upresním. Bod 

22 prerušujeme. Keďže sme ho už začali a presúvame ho na 

štvrtkové pokračovanie zastupiteľstva. Bod 23 presúvame bez 

toho, že by sme ho prerušili, lebo sme ho ešte ani nezačali. 

Takže to bude procedurálny návrh, ktorý predložil pán 

starosta Kuruc.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že to bude jedno hlasovanie? 

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

Áno. Jedno hlasovanie to bude.  
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Takže môžeme hlasovať najprv o tom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Prosím hlasujte. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Bola som prihlásená s faktickou.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 2. 

Prítomných 33.  

Ďakujem pekne. 

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

Dobre. Ďalšia vec je teda, ja neviem, čo pán starosta 

z Devínskej navrhuje, ale on ako neposlanec nemá čo 

navrhovať. Nejaké presúvanie bodov. Jedine, že získa 

nejakého iného poslanca, ktorý to navrhne namiesto neho. 

A pani starostka Aufrichtová navrhla, že teraz ukončiť 

zastupiteľstvo? Teda prerušiť? Dobre som to pochopil?  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ona hovorila o tom, ale nech sa páči, máte slovo, pani 

starostka. 

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

Lebo ja chcem upozorniť na to, že už je odhlasovaný 

procedurálny návrh, kde sme sa dohodli, že budeme do 

osemnástej. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Presne tak.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno, to je ten život. Keďže to bolo odhlasované do 

18.00, môžeme navrhnúť do 17.30. Myslím, že sme tak 

prepracovaní, že to je chyba na chybu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja viem.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Teraz to nie je o tom, že ja skáčem do reči. Teraz 

skáčeš do reči ty mne. Ja mám minútový príspevok. A toto sa 

stáva, že ty máš chuť zareagovať, ty máš pocit, že ty môžeš, 

že sa dá. Ja chcem povedať, vyvarujme sa toho, že budeme 
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robiť chyby, ktoré sú v rozpore s rokovacím poriadkom. 

Dobre, tak pokračujme ešte. Ale ja už budem musieť odísť.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja neviem, či môže byť teraz diskusia. Keď už sme 

ukončili hlasovanie. Podľa mňa už k bodu 22 nemôže byť 

diskusia. Ja vás teda poprosím, aby sme pokračovali bodom 

číslo 24. A potom samozrejme… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ale ja mám procedurálny návrh.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môže byť k ukončenému hlasovaniu procedurálny návrh? Lebo 

podľa môjho názoru nie. Nemôže. Dobre. Musíme ísť do ďalšieho 

bodu a samozrejme každý sa môže v diskusii prihlásiť. Bod 

číslo 24. 

 

BOD 24 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE ŽIADOSTI 

V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU STRATEGICKÁ 

PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ PRE ROK 2022 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 

grantového programu strategická podpora kultúrnych podujatí 

pre rok 2022.  

Prosím úvodné slovo.  

Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry:  

Dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo. Dovoľte mi uviesť 

tento materiál. Strategická podpora kultúrnych podujatí 

funguje tretím rokom. Aj v roku 2022 prebiehal výber v dvoch 

kolách. V prvom kole sa hodnotilo 23 projektov. Z toho 12 

bolo navrhnutých na postup do druhého kola. Druhé kolo sa 

uskutočnilo formou verejnej obhajoby, ktorá bola online a je 

možné si pozrieť záznam aj na webovej stránke mesta. Pričom 

hodnotiaca komisia navrhla na podporu z tých projektov, 

ktoré boli hodnotené, 10 projektov. V celkovej sume 300 000 

euro. Uznesenie nájdete, ako aj prehľad projektov, ako aj 

výšku navrhovanej dotácie. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Pán Tešovič s procedurálnou. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja naozaj nepochybujem o tom, že tuná 

nikomu nejde o úmyselne zlú vec, ale už sme naozaj na tenkom 

ľade. Lebo procedurálny návrh sa neviaže k bodu, on sa viaže 

ku konaniu ako takému. A už sme tu na takej praxi, pani 
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starostke Aufrichtovej vypli mikrofón, mne potom vypli 

mikrofón. Sme na tenkom ľade. Poslancovi nemožno odňať slovo. 

Keď sa mu odníme slovo, tak jednoducho ideme do rizika, že 

všetky uznesenia budú neplatné. Ja mám procedurálny návrh, 

že aby sme to ukončili teraz. Aby sme ukončili teraz 

rokovanie.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

No takto. Ja by som chcela k tomu iba jeden krátky 

komentár. Že to, že sa prekrikujeme a to, že sa potom 

nerozumieme, čo je veľmi dôležité pri takýchto rokovaniach. 

To bola aj požiadavka zo strany členov mestského 

zastupiteľstva. Takže podľa mňa je to v poriadku. Vždy 

vypočujeme jedného, potom hovorí ten ďalší. Čo sa týka tohto 

návrhu, ja sa teraz pýtam pána Lenča. Nech sa páči. Pán 

Tešovič položil procedurálny návrh na ukončenie 

zastupiteľstva.  

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

Áno. No, ja som sa k tomu už vyjadril, že je to 

odhlasované. Ale no prosím, môžeme o tom znova hlasovať. 

A tým pádom zmeníme to, čo už sme odhlasovali. Nie do 

osemnástej, ale do 17.30. Už sme to prešvihli aj tak, o 4 

minúty.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 
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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ospravedlňujem sa za každé skočenie do reči, ktoré bolo. 

Ale je to o tom, že keď mám prihlásenú faktickú a niekto to 

nezohľadní, ja tu nebudem napádať, hoci je to naozaj… Mám 

príspevok, ktorý sa nedokončí. Dá sa slovo poslancovi, ktorý 

ani nebol prihlásený do diskusie. Ja to sledujem, akože tie 

veci sú na zázname. Takže potom to vyvolá pocit. Proste 

nerobme chybu na chybu. Keď sa to dá, tak dnes to normálne 

ukončime a budeme pekne pokračovať s ostatnými na najbližšom 

pokračovaní tohto zastupiteľstva. Ale keď máme pocit. Lebo 

tu môžeme naozaj týchto 30 minút naozaj hovoriť o tom, kde 

sa nastala chyba, v rámci prerokovania a dodržiavania 

rokovacieho poriadku. 

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

Ja by som poprosil, keby sme mohli hlasovať o tom 

procedurálnom návrhu pána Tešoviča.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte skôr, ako dobehne diskusia, hej? 

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

Hej. O procedurálnom sa hlasuje hneď. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Nech sa páči.  
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Poprosím hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Za: 3, proti: 18, zdržalo sa: 8, nehlasovali: 4, 

prítomných: 33.  

Pokračujeme v rokovaní o bode číslo 24.  

Máme otvorenú diskusiu, nech sa páči.  

Pani starostka Zaťovičová s faktickou, zrejme 

k diskusii k tomuto bodu. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcela poprosiť, aby 

sme to teraz neukončili. Naozaj teraz 3 body idú, kde sa 

prideľujú granty, či už kultúra alebo športové. A tí 

predkladatelia na to čakajú, aby mali možnosť aj vyčerpania 

týchto financií a zúčtovania do konca roka. Je podľa mňa 

dôležité, aby sme to prerokovali. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ale vidím tak, že nikto ďalší sa už do diskusie 

neprihlásil.  

Tak prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. Zdenka, teraz si nám zobrala o 15 sekúnd. 

Takže ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácií pre žiadosti 

z grantového programu strategická podpora kultúrnych 

podujatí, tak ako je to uvedené v materiály.  

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 33.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového 

programu Strategická podpora kultúrnych podujatí na rok 2022 

Uznesenie 1173/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

poskytnutie dotácií pre žiadosti v súlade s návrhmi grantovej 

komisie Grantového programu Strategická podpora kultúrnych 

podujatí v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o 

poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

rok 2022 týmto žiadateľom o grant: 

Návrhy dotácií v sume nad 3 320,00 eur 

koniec poznámky) 

 

BOD 25 NÁVRH NA PRIDELENIE DOTÁCIÍ V GRANTOVOM 

PODPROGRAME 2 NA PODPORU ŠPORTOVÝCH 

A VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ, PRE PROJEKTY V SUME 

OD 3320 € DO 10 000 € 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 25. Návrh na pridelenie dotácií v grantovom 

podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí, 

pre projekty v sume od 3320 € do 10 000 €. Prosím úvodné 

slovo.  
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Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a 

mládeže:  

Ďakujem ešte raz. Takže tento program slúži na podporu 

športových, pohybových a vzdelávacích aktivít. Podujatí na 

národnej a medzinárodnej úrovni. Ako bolo povedané, vo výške 

3320 € do 10 000 €. Cieľom podpory je podporiť súťaže 

a podujatia, vzdelávacie aktivity na území hlavného mesta. 

V rámci rozpočtu hlavného mesta bolo vyčlenených 100 000 € 

na tieto podpory. V súlade so všeobecným záväzným nariadením 

16 z roku 2012, predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh 

na prerozdelenie týchto 100 000 € pre 11 projektov, ktoré sú 

uvedené v uznesení. V druhej časti uznesenia navrhujeme na 

základe návrhu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, 

neprerozdelené finančné prostriedky vo výške 7960 € presunúť 

do podprogramu číslo 1. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu. Tentokrát pána Vetráka.  

Och, pardon. Pán Jenčík. Bolo skoro neskoro.  

Nech sa páči pán Jenčík, máte ešte slovo. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ja som ťukal, ťukal, nevedel som trafiť. Ospravedlňujem 

sa. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať. 

Ja som sa stal ambasádorom projektu plávanie na školách, tak 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

403 

 

ako kolega Vetrák. S občianskym združením Sport institute 

spolupracujeme v tejto aktivite. Oni si podali žiadosť do 

tejto výzvy, údajne nedostali ani odpoveď, prečo boli 

vyradení. Alebo zamietnutí. Alebo nevedia, či boli vyradení 

alebo zamietnutí. Čiže chcel som sa len spýtať, ten dôvod. 

Že prečo teda sa nič nedozvedeli. A potom druhá vec. Či 

existuje možnosť, presne to isté bude v bode 26. Už som to 

hovoril aj na minulom zastupiteľstve. Či existuje možnosť, 

prostriedky ktoré sa nevyčerpali alebo prostriedky, ktoré sa 

nejakým spôsobom nevyčerpajú v najbližšej dobe, či sa dá 

spustiť druhé kolo na pomoc týmto občianskym združeniam. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ja teda nadviažem na to, čo bolo povedané v tom 

príspevku pána kolegu Jenčíka. Ja som aj tú vec začal riešiť 

s pánom Malecom, ale potom som ochorel a nestihol som to už 

dotiahnuť. Teda teraz ako som vyzdravel, tak by som to rád 

dotiahol. Teda je to tá istá aktivita, čo aj pán Jenčík 

rieši. S tým, že ja som, teraz pozeráme, tie dotácie sú od 

3.320 €. Čiže pán primátor asi do tej sumy udeľuje dotácie. 

Ale nikde som videl, že je snaha, a to je tiež moja otázka, 

že by sa možno posunulo až na 5000 €, to čo dáva primátor? 

Lebo viem, že aj žiadosť, ak sa nemýlim, ktorú ja riešim, 

bola okolo 5000 €, možno 5200 €. Ale tak dobre, okolo 5000 
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€. Ale ak by sa to naozaj posúvalo, pán primátor až na 5000 

€, že bude udeľovať, bol to nejaký materiál v zastupiteľstve, 

ktorý sa pripravoval, tak by sa to dalo vyriešiť aj dotáciou 

primátora. Ale to je len taká moja úvaha, ktorou som ja chcel 

ísť, ale zatiaľ som to nedotiahol do konca. Ale áno, mám 

o to záujem tiež. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Padlo tu viac otázok. Poprosím spracovateľa.  

Pani Tesarčíková. Nech sa páči. Máte slovo. 

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a 

mládeže: 

Dobre. Ďakujem pekne za otázky. Dôvodom, prečo neprišli 

odpovede je to, že materiál ešte nebol schválený. Čiže až po 

prerokovaní materiálu v mestskom zastupiteľstve dostanú 

všetci žiadatelia definitívnu odpoveď. Čo sa týka presunu 

finančných prostriedkov alebo vyhlásenia druhého kola, 

komisia sa zhodla, že v rámci prvého podprogramu je viac ako 

300 žiadateľov ročne. Čiže menšiu časť, respektíve 

neprerozdelenú malú časť z podprogramu číslo 2 presunie do 

podprogramu číslo 1 a tým pádom nebude vyhlasovať druhé kolo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ešte, myslím, pán Vetrák sa niečo pýtal.  
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Tak krátko. Či teda sa počíta s tým, že by sa prípadne 

zvýšila suma pri dotáciách, ktoré bude prideľovať primátor 

na 5.000 €. Tým pádom by sa to dalo možno riešiť cez dotácie 

primátora. Myslím, že to bola nejaká novela zásad 

hospodárenia, ale nie som si istý. Lebo myslím, že v zásadách 

hospodárenia máme povedané, s majetkom mesta, s finančnými 

prostriedkami, že aká je tá suma, dokedy primátor a odkedy 

už zastupiteľstvo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči.  

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a 

mládeže: 

Pripravuje sa novelizácia nariadenia 16/2012 a v rámci 

tejto novelizácie bude táto suma 5.000 €, o ktorej hovoríte, 

prerokovaná. Čiže vlastne do 5.000 €. V prípade, že schválite 

toto všeobecne záväzné nariadenie, bude 5.000 € schvaľovať 

pán primátor. A nad 5.000 € už mestské zastupiteľstvo.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Ukončujem diskusiu k bodu 25 a prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Takže budeme schvaľovať uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu A) schvaľuje 

pridelenie dotácií ku grantom v podprograme 2 na podporu 

športových a vzdelávacích podujatí. Pre projekty od 3.320 € 

do 10.000 €, v súlade so zoznamom, ktorý je tam od bodu 1 až 

po bod 13, spresnením subjektov a súm, ktoré im budú 

poskytnuté. A v bode B) súhlasí s presunom finančných 

prostriedkov z grantového programu podprogramu 2 do 

grantového podprogramu 1. Na podporu pohybových aktivít 

a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi 

a mládežou.  

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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na 

podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v 

sume od 3 320,00 eur do 10 000,00 eur 

Uznesenie 1174/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na 

podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v 

sume od 3 320,00 eur do 10 000,00 eur: 

1. Slovenská kanoistika, občianske združenie, Junácka 

2951/6, 831 04 Bratislava, IČO 50434101 – Medzinárodné 

preteky v rýchlostnej kanoistike – 10 000,00 eur, 

2. Heracles, občianske združenie, Ďatelinová 5530/4, 821 01 

Bratislava, IČO 53107683 – WCT HERACLES Slovakia Cup 2022 – 

8 400,00 eur, 

3. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske 

združenie, Hagarova 9218/4, 831 51 Bratislava, IČO 00684040 

– Festival vedy a techniky AMAVET 2022 – 5 000,00 eur, 

4. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske 

združenie, Hagarova 9218/4, 831 51 Bratislava, IČO 00684040 

– Junior Internet 2022 – 5 000,00 eur, 
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5. SFC, o.z., občianske združenie, Tomášikova 5723/13, 821 

01 Bratislava, IČO 50577999 – Medzinárodný florbalový turnaj 

Slovak Floorball Cup 2022 – 8 000,00 eur, 

6. Slovenská basketbalová asociácia, občianske združenie, 

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO 17315166 – FIBA 

3x3 U23 Nations League – Slovensko – 10 000,00 eur, 

7. Asociácia športu pre radosť, občianske združenie, 

Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Bratislava, IČO 53590007 – 

BEHAJ LESMI DEVÍN – 10 000,00 eur, 

8. BE COOL, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, 

Krajinská 10448/37, 821 06 Bratislava, IČO 35751452 – L´Etape 

Slovakia by Tour de France – cyklistické preteky pre 

verejnosť – 3 320,00 eur, 

9. BE COOL, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, 

Krajinská 10448/37, 821 06 Bratislava, IČO 35751452 – dm 

ženský beh – 3 320,00 eur, 

10. Bratislavský maratón, o.z., občianske združenie, 

Krajinská 10448/37, 821 06 Bratislava, IČO 42176221 – ČSOB 

Bratislava Marathon – 10 000,00 eur, 

11. OZ MODRAK, občianske združenie, Mamateyova 12, 851 04 

Bratislava, IČO 48484555 – DANSOVIA Tanečná súťaž – 4 000,00 

eur, 

12. Slovenská gymnastická federácia, občianske združenie, 

Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava, IČO 00688321 
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– 23. Slovak Aerobic Open – Medzinárodné majstrovstvá 

Slovenska v športovom aerobiku – 10 000,00 eur, 

13. Slovenský zväz malého futbalu, občianske združenie, 

Jašíkova 276/24, 821 03 Bratislava, IČO 30865930 – Národná 

liga v malom futbale v Bratislave – 5 000,00 eur. 

B. súhlasí 

s presunom neprerozdelených finančných prostriedkov z 

grantového Podprogramu 2 na podporu športových a 

vzdelávacích podujatí do grantového Podprogramu 1 na podporu 

pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti 

práce s deťmi a mládežou. 

koniec poznámky) 

 

BOD 26 NÁVRH NA PREROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Z GRANTOVÉHO PODPROGRAMU 4, NA PODPORU 

INVESTÍCIÍ DO ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A teraz by som chcela navrhnúť. Máme 26. Máme 27, 28, 

29, 30 a 31, veľmi podobné body. Že by som poprosila jedno 

úvodné slovo, nahlasovateľa. No ja sa nejak ponáhľam. Tak sa 

ospravedlňujem.  
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26. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 

z grantového podprogramu 4, na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave. Tak ešte raz.  

Nech sa páči Ema. 

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a 

mládeže: 

Ďakujem pekne. Do tohto podprogramu 4, vlastne na 

podporu športovej infraštruktúry bolo pridelených 1.000.000 

€, do ktorého bolo do uzávierky podaných 43 žiadostí. 

Kritériá splnilo 40 žiadostí. Komisia posudzovala do 14. 

februára všetky tieto žiadosti a navrhuje prideliť dotáciu 

žiadateľom, ktorí sú vlastne v uznesení. To je všetko. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Na poslednú chvíľu sa prihlásil ešte pán poslanec 

Jenčík. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán Jenčík. Nech sa páči. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ono to dlho trvá. Ja do toho klikám 

a nejak to nejde. To je magistrátny počítač inak. Dobre, ja 

vrátil by som sa. Nechcem vás dlho zdržovať, ja sa 

ospravedlňujem. Aj na minulom zastupiteľstve som spomínal 

naše občianske združenie Rusovčan, ktoré sa prihlásilo do 

tohto programu. Nejakou, nechcem to nazvať skrivodlivosťou, 

ale proste nejaké dve nešťastné náhody, ktoré boli na strane 

magistrátu, boli sme na základe toho vyradení. Nakoniec 

zbehlo aj na základe tej komunikácie aj rokovanie online. 

Pani námestníčka Zaťovičová aj s pani Tesarčíkovou sa mi 

ohlásili. Veľmi pekne ďakujem. V zásade sme sa nejak ďalej 

nepohli. Čiže ja sa chcem teraz spýtať. Či sa odvtedy niečo 

zmenilo. Uvažuje sa teda nad nejakým druhým kolom? Či sa 

medzičasom niektoré tie projekty budú konať/nebudú konať. Či 

to majú na isto niektorí. Tiež v tom občianskom združení je 

12 členov, ktorí ma bombardujú, že aby som sa opýtal na túto, 

lebo bolo to hodne nespravodlivé. Nedostali sme tú šancu. To 

je na tom to najťažšie. Viete. Čiže ja sa chcem len spýtať, 

či bude nejaké to druhé kolo alebo či vôbec existuje tá 

možnosť, či sa tým niekto zaoberá.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak nech sa páči, pani námestníčka Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Ja zareagujem na pána Jenčíka. Je 

tak pravdou, že až po dnešnom schválení zastupiteľstvom budú 

vlastne prijímatelia oslovovaní, že dostali dotáciu, že im 

bola nejaká pridelená. Čiže my tohto času teraz nevieme, či 

budú nejaké finančné prostriedky vrátené a nevyčerpané, ale 

hneď na to vám dám aj odpoveď na druhú otázku. A to, či je 

možnosť druhého kola. Áno, štatút takúto možnosť dáva. Čiže 

ak budú nevyčerpané finančné prostriedky, pán primátor môže 

vypísať druhé kolo výzvy a budú sa môcť opätovne prihlásiť. 

Čiže áno.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne aj ja. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ukončujem diskusiu. Dávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje poskytnutie dotácie 

z grantového podprogramu 4. Podporu investície do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste, v Bratislave. Na projekty, 

ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené a to pod 12 bodmi. Sú 
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tam vymenované subjekty aj presné sumy, ktoré im budú 

poskytnuté.  

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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 34. 

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového 

Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky 

v Bratislave 

Uznesenie 1175/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

návrh na poskytnutie dotácií z grantového podprogramu 4 na 

podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave na projekty: 

1. mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 

Bratislava, IČO 00603406 – Obnova a modernizácia športového 

areálu ZŠ Sokolíkova – 125 000,00 eur, 

2. mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. 

Františka 8, 84262 Bratislava, IČO 00603520 – Rekonštrukcia 

bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60 

– 62 – 105 000,00 eur, 

3. mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 

Bratislava, IČO 00603155 – REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI 

JAZERE ŠTRKOVEC – 90 000,00 eur, 

4. mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 

Bratislava, IČO 00603317 – Rekonštrukcia športového areálu 

na Riazanskej ulici – Školak klub – exteriér – 85 000,00 

eur, 

5. mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 

Bratislava, IČO 00603201 – Obnova športového areálu ZŠ 

Lachova pre verejnosť – 85 000,00 eur, 

6. mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 

Bratislava, IČO 00603295 – Vybudovanie novej tribúny a 
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osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava – 85 000,00 

eur, 

7. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 

3, 814 21 Bratislava, IČO 00603147 – Rekonštrukcia športovej 

infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu – 65 000,00 eur, 

8. mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 

Bratislava, IČO 00304565 – Vonkajšia ľadová plocha – 85 

000,00 eur, 

9. Biskupice si pomáhajú, o.z., Bieloruská 66, 821 06 

Bratislava, IČO 50103652 – Rekonštrukcia športových ihrísk 

– 85 000,00 eur, 

10. mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 

841 03 Bratislava, IČO 00603414 – Rekonštrukcia a 

modernizácia ihriska na ulici Bakošova – 70 000,00 eur, 

11. mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie 

Rodiny 1, 841 06 Bratislava, IČO 00604887 – Revitalizácia 

jestvujúcich a budovanie nových športovísk v školskom areáli 

– 65 000,00 eur, 

12. mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 

17/A, 843 10 Bratislava, IČO 00603392 – Obnova a modernizácia 

spojeného športového ihriska na Mečíkovej ulici – 55 000,00 

eur. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 27 PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK NA PROJEKT – REVITALIZÁCIA PARKU 

NA DUNAJSKEJ ULICI – DO VÝZVY INTEGROVANÉHO 

REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU (KÓD VÝZVY 

IROP-PO7-SC73-2021-87) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalším bodom… Sú to veľmi podobné body. Týkajú sa len 

rôznych lokalít. Tak ja by som len poprosila, myslím, že 

s tým môžeme všetci súhlasiť, že by bolo jedno úvodné slovo 

a samostatné hlasovania, samozrejme, potom ku každému bodu. 

Takže poprosím spracovateľa. Neviem, či je tu pani Sláviková.  

Alebo Ďurajová.  

RNDr., Mgr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia programovania 

a spolupráce:  

Áno, my sme tu.  

Mgr. Tomáš Čekme, oddelenie programovania a spolupráce:  

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ide o päť projektov obnovy 

verejného priestranstva z programu Živé miesta, ktoré boli 

v spolupráci s oddelením programovania a spolupráce, 

Metropolitným inštitútom Bratislava a oddelením tvorby 

mestskej zelene pripravené na externé financovanie. Vlastne 

výzva vyžaduje, aby sa formálne schválilo predloženie 

projektu a schválenie spolufinancovania projektu. Preto sú 
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vlastne tieto projekty v zastupiteľstve. Iba doplním, že 

projekty sú v rozpočte hlavného mesta. To znamená, že ony sa 

budú realizovať aj tak. A vlastne my týmto spôsobom hľadáme 

možnosť, ako refundovať tieto projekty z externých zdrojov. 

A výška tých projektov je kumulatívne približne 1,2 milióna 

eur. Tých päť žiadostí dokopy.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. S faktickou.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Áno. Je to normálny bežný spôsob, ktorým verím aj iné 

mestské časti okrem Starého Mesta postupujú. Aby sme boli 

v obraze poslanci, tak Staré Mesto počas tohto obdobia 

získalo päť miliónov eur, ktoré sú už v realizácii. Hlavné 

mesto v podstate pristupuje k žiadosti projektov, ktoré 

začalo pred troma rokmi realizovať. Je to fakt. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nikto ďalší sa neprihlásil.  

Tak teraz prosím návrhovú komisiu. Ideme hlasovať 

postupne o týchto piatich bodoch. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

No, tak začíname tým bodom 27. Mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt Revitalizácia 

parku na Dunajskej ulici do výzvy IROP, takisto zabezpečenie 

realizácie projektu, zabezpečenie tej spoluúčasti, ktorá je 

potrebná vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

a zabezpečenie financovania prípadných nepredvídaných 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných:  34.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROPPO7- SC73-2021-87) 

Uznesenie 1176/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87), 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu v sume 10 467,36 eur, t. z. vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK NA PROJEKT – REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO 

PRIESTORU ČEREŠŇOVÝ SAD - LEGIONÁRSKA – DO 

VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO 

PROGRAMU (KÓD VÝZVY IROP-PO7-SC73-2021-

87) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ideme hneď na bod číslo 28.  

Nech sa páči, návrhová komisia.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Čiže k bodu 28 budeme schvaľovať to isté, 

ale týka sa to predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt Revitalizácia verejného priestoru 

Čerešňový sad – Legionárska. 

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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad – 

Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

Uznesenie 1177/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad – 

Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87), 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu v sume 23 728,95 eur, t. z. vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 29 PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK NA PROJEKT – REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO 

PRIESTORU MOTÝLIA LÚKA - PRI KRÍŽI – DO VÝZVY 

INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO 

PROGRAMU (KÓD VÝZVY IROP-PO7-SC73-2021-

87) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči.  

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

poslanec MsZ: 

Bod číslo 29. Budeme schvaľovať to isté, ale týka sa to 

predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri 

kríži.  

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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka – 

Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

Uznesenie 1178/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 
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1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka – 

Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73- 2021-87), 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu v sume 5 722,47 eur, t. z. vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

koniec poznámky) 

 

BOD 30 PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK NA PROJEKT – REVITALIZÁCIA OKOLIA 

PAMÄTNÍKA OBETIAM EXTRÉMIZMU - 1. ETAPA – DO 

VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO 

PROGRAMU (KÓD VÝZVY IROP-PO7-SC73-2021-

87) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 30.  
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

V bode číslo 30 znovu schvaľujeme tie isté náležitosti, 

ale bude sa to týkať predloženia žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt Revitalizácia okolia Pamätníka 

obetiam extrémizmu - 1. etapa. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu 
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– 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

Uznesenie 1179/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu 

– 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7- SC73-2021-87), 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu v sume 14 651,77 eur, t. z. vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK NA PROJEKT – REVITALIZÁCIA 

VNÚTROBLOKU POĽSKÁ – JUSTIČNÁ – DO VÝZVY 

INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO 

PROGRAMU (KÓD VÝZVY IROP-PO7-SC73-2021-

87) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 31. 

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

poslanec MsZ: 

No a v bode číslo 31 znovu to isté, ale týka sa to 

predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná. Tiež 

v rámci IROPu.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

Neznámy hlas:  

Nebola rozprava otvorená.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bolo hlasovanie, však? 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.)  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 31. 03. 2022: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do 

výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

Uznesenie 1180/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 31.03.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 
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1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do 

výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021- 87), 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu v sume 10 436,20 eur, t. z. vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 32 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV DOPRAVNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH REALIZÁCIA SA 

PREDPOKLADÁ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU 

INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 

A INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 

2014 – 2020 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme v rokovaní. Ešte máme šesť minút do 

odsúhlaseného ukončenia. Informácia o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
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predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný 

program 2014 – 2020. 

Poprosím, myslím, pána Romana Čajku. Nech sa páči. 

Mgr. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania:  

Dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, predkladáme vám Informáciu o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry. Do tohto materiálu sme 

doplnili alebo v tomto materiáli je teda aj aktuálny stav  

implementácie týchto projektov, nakoľko sa blížime ku koncu 

programovacieho obdobia 2014 – 2020. To znamená posledné 

čerpanie predpokladáme na konci roku 2023. Tento materiál 

bol pripravený v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, 

ktorého projekcie sú tam zahrnuté, a rovnako s projektovou 

kanceláriou magistrátu a sekciou dopravy.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu.  

Ja len teda, pán starosta Hrčka je prihlásený. Lebo keď 

sme schvaľovali program, mal nejaké dodatočné otázky 

a myslím, že ich budeme vedieť teraz zodpovedať.  

Takže procedurálnu. Pán poslanec Tešovič, nech sa páči. 
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Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Ja chcem len podať námietku k prerokovanému bodu 31. 

Pretože nebola otvorená rozprava. A ja som sa vôbec nestihol 

prihlásiť. Od úvodného slova to išlo rovno k hlasovaniu. 

Takže to je normálna námietka. Vďaka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec 

Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

 Vzhľadom k tomu, že za štyri minúty končíme, ja tento 

bod pokladám za naozaj dôležitý. Avizujem k nemu dlhšiu 

rozpravu… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Krajčír, môžem?  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Tak by som poprosil. Máme štyri minúty do konca… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Len vás veľmi zle počujeme. Je tam počuť veľa 

zvukov okolo vás. 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ospravedlňujem sa. Mám deti popri tomto, takže… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Takže ešte raz zopakujem. Poprosím, štyri minúty sú do 

konca. Podľa mňa je veľmi dôležitý tento bod a ja avizujem 

dlhšiu rozpravu. Tak by som možnože poprosil presunúť to, 

aby sme nepreťahovali zbytočne alebo nepredlžovali čas. Už 

sú len tri minúty do konca. Neodbime ho, prosím, tak rýchlo. 

Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja poprosím návrhovú komisiu alebo organizačné, keby 

s ak tomuto vyjadrili. Tak asi Bruno. Nech sa páči… Prosím? 

Či to bol procedurálny návrh. Máme otázku na vás, pán 

Krajčír.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ja by som poprosil, že naozaj, nemôže byť nedorokovaný. 

Ale ako myslím si že to je najväčší projekt za „x“ rokov. 

Len proste naozaj krátku, pár minútovú, informáciu. Ďakujem.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz máme dve priania, ktoré si protirečia. Pán 

poslanec Krajčír chcel presunúť bod. Ty chceš časť bodu, aby 

sa vyriešila. Tak čo môžeme urobiť? Prosím, organizačné. 

Dorokovať? 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ten bod nemusíme dorokovať. Mne stačí tá informácia. 

Myslím, že keď niekto chce rokovať o tom bode, ja potrebujem  

trojminútovú informáciu, možno päťminútovú.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tú informáciu dostaneš. Ale, pán Krajčír, vy 

musíte dať procedurálny návrh, aby sa to udialo tak, ako by 

sa to udiať malo.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja mám problém s tým, že sú dve minúty do konca. Tak 

predpokladám… Však nech sa úvod povie. Predpokladám, že potom 

sa skončí a ďalej otvoríme rozpravu k tomu na ďalšom 

zastupiteľstve. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja poprosím Romana Čajku, keby zhrnul základné 

informácie pre pána starostu Hrčku.   
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Mgr. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 

Dobre. Stav električky: práce začali dobre. Práce teda 

pokračujú. Nie sú v takom nasadení, v takom tempe, ako by 

sme si predstavovali. Prebiehajú rokovania so zhotoviteľom, 

aby… (poznámka: výpadok zvuku… aby to dobehol. Je tam 

meškanie zo strany zhotoviteľa, dodržanie míľnika. Bude 

v zmysle platnej zmluvy pokutovaný. Čo sa týka príprav 

žiadostí o NFP (poznámka: nenávratný finančný príspevok), 

tam sme vo veľmi úzkom rokovaní s ministerstvom dopravy. 

Bolo vyhlásené vyzvanie na predloženie projektu. Teraz sa 

v spolupráci s ministerstvom dopravy pripravuje žiadosť, 

ktorú predpokladáme niekedy tesne po Veľkej noci. Sme tam 

závislí od poradného orgánu agentúry Jaspers, ktorý sa 

vyjadruje ešte k niektorým veciam, čo sa týka žiadosti o NFP. 

A rovnako sme závislí od ministerstva životného prostredia, 

ktoré musí schváliť všetky podklady, aby a vydať takzvaný 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). Tie podklady už majú. Sme 

v rokovaní. Naháňame veci tak, aby išli. Ale, bohužiaľ, prácu 

štátnych úradníkov nevieme celkom ovplyvniť. Ale 

predpokladáme, že by sme mali vedieť niekedy po Veľkej noci, 

najneskôr na konci apríla by sme mali mať draft žiadosti 

o odsúhlasenie ministerstvom a následne ho podať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Už sa prihlásil pán starosta Hrčka, lebo tá jeho 

sa týkala… 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 
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Inde. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 …správy, čo teraz prebehla médiami. Nech sa páči, 

Janko. Tak, musíš veľmi rýchlo.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja sa veľmi ospravedlňujem. Ale ja som chcel tú správu, 

ktorá prebehla médiami. To znamená, že Európska únia 

zablokovala vyplácanie eurofondov do skončenia kontroly, 

ktorá nesúvisí s týmto vedením, ale predchádzajúcim. A je to 

len väčší balík projektu. Tak som sa len chcel spýtať, či to 

niečo ohrozuje alebo či sú nejaké riziká. Ako ich máme 

ošetrené? Takže len túto informáciu. 

Mgr. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 

Nepredpokladám, že by to niečo ohrozovalo. Jedná sa o, 

ako ste správne poznamenali, kvôli pozastaveniu financovania 

pôvodného operačného programu Veda a výskum, ktorý v 2019 sa 

zlúčil s operačným programom Integrovaná infraštruktúra. 

Toto pozastavenie financovania nie je taká neobvyklá vec. 

Toto sa už viackrát v histórii Slovenska stalo. Tam sa jedná 

len o preplácanie finančných prostriedkov zo strany 

Európskej komisie na Slovenskú republiku. Vlastne všetky 

záväzky, ktoré vyplývajú z platných zmlúv alebo aj z tých, 

ktoré sa schvaľujú v týchto výzvach, si musí Slovenská 
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republika teraz hradiť v podstate z vlastného rozpočtu. Až 

následne refundovať. Tak ako sa to dialo aj v minulosti.  

Ja predpokladám, vzhľadom na tú skúsenosť predtým, že 

toto by mohlo trvať tak tri až šesť mesiacov, pokiaľ teda 

odstránia tie nezrovnalosti, ktoré tam boli. Sú historické. 

Väčšina z nich už odstránená bola alebo sa odstránili tým 

zlúčením toho operačného programu Veda a výskum do operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra. Boli tam pochybenia aj 

na strane ministerstva financií a úradu vládneho auditu, 

ktorý pri kontrole neobjavil veci, ktoré mal objaviť. Takže 

nepovažujem to ja za nejaký neštandardný proces. A nemalo by 

to nijakým spôsobom ovplyvniť naše bežiace projekty. Ani 

električku. Pokiaľ máme informácie z ministerstva dopravy 

a výstavby, tak veľmi intenzívne rokujú s Európskou komisiou 

aj s ministerstvom financií, aby čo najrýchlejšie uvoľnili 

financovanie.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 18.02. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Mám veľmi krátku otázku. Chápem to správne? Faktúry, 

ktoré vystavuje dodávateľ, vystavujete štátu, štát vám ich 

prepláca a štát má ten problém s preplácaním, nie my ako 

mesto. Správne tomu rozumiem? 

Mgr. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 
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Áno. Tak to je.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

OK. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Krajčír. Nech sa páči.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Predpokladám, ako som teda naposledy upozornil pri 

tomto bode, že ešte nie je podpísaný  nenávratný finančný 

príspevok. Podľa mojich informácií. To znamená, že… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Krajčír, ak sa pýtate na to, či môžeme prerušiť, 

môžeme. Teraz mi to Bruno povedal. A budeme pokračovať vo 

štvrtok. Dobre? Čiže to platí. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Som sa na iné pýtal, ale dobre. Nevadí. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jaj, ja som počúvala… 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Dobre. Dajme si to na štvrtok. Kľudne. Však hovorili na 

vás. Je to v poriadku. Dobre.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aby sme dokončili diskusiu. Nech sa páči, pán Tešovič. 

Máte slovo.  

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 

Áno. Toto je tak dôležitý bod, že ja si myslím, že sme 

ho nemuseli ani dneska otvárať. Ja som sa chcel preto k bodu 

31 prihlásiť a trošku ten čas zdržať, aby sme to naozaj 

otvorili až nabudúce s čerstvými hlavami. A možno aj 

s novými informáciami. Ja teda tiež som sa chcel prikloniť 

k tomu, že navrhnime prerušenie rokovania v tomto bode 

a vráťme sa k tomu potom.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak tým pádom dnešné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva končíme, ale súčasne zastupiteľstvo 

prerušujeme tak, ako bolo dohodnuté. Budeme pokračovať 

v rokovaní na budúci týždeň. Po zasadnutí mestskej rady. Dá 

sa povedať, že v scenári, aký si dohodli šéfovia klubov cez 

obed alebo popoludní.   

Ďakujem veľmi pekne za rokovanie a ďakujem aj za 

trpezlivosť. Pekný večer všetkým. Dovidenia.  
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(Poznámka: mestské zastupiteľstvo je prerušené z dôvodu, že 

poslanci odhlasovali rokovanie mestského zastupiteľstva do 

18.00 hod.) 

(Poznámka: rokovanie mestské zastupiteľstva skončilo o 18.00 

hod.) 

(Poznámka: pokračovať bude vo štvrtok 07. apríla 2022 o 10.00 

hod, po skončení rokovania mestskej rady) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 7. APRÍLA 2022 

 
(Začiatok o 11.30 h po skončení zasadnutia Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy) 

 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

52. Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 

č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS, s. r. o., 

so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

4a. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 

Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava 

a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

 

22. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2021  

- spracovateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v 

Bratislave 

 

23. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021  

- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 
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32. Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020  

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania 

 

33. Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D  

- spracovateľ: sekcia dopravy 

 

34. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, v 

znení zmien a doplnkov 

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

 

35. Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci  

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

36. Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie 

mestskej bytovej politiky 2020 – 2030  

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

37. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – 

prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom 

prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves  

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

 

38. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – 

prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom 

prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú 

Karlova Ves  

- spracovateľ: oddelenie kultúry 
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39. Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

40. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. 

č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 

21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. 

gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

41. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 

67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom 

námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 

m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v 

Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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43. Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

45. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou 

Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave, 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

46. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 

15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

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

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

Bratislava-Staré Mesto 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

48. Informácia o účasti členov – neposlancov na 

zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021 

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

444 

 

 

49. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

51. Rôzne  

koniec poznámky) 

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Asi sme tu… Vidím, že je prihlásených, prezentovaných 

25 ľudí, to znamená, že by sme mohli začať. Ospravedlňujem 

sa za meškanie, mali sme mestskú radu. Hlboko sa 

ospravedlňujeme. 

Takže, ďakujem veľmi pekne, že sme si všetci našli čas. 

Poďme na to. Ja poprosím teraz za organizačné Tomáša Maleca, 

aby nám vysvetlil, akým spôsobom – kde – pripomenúť si, 

v ktorom bode sme prestali, ktoré body sa musia prerokovať. 

Bol tam nejaký bod zaradený? A na presun tých z minula a tak 

ďalej, a tak ďalej. Tomáš Malec, prosím ťa, poď na to. 

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

Jasné. Ďakujem za slovo. Dobrý deň všetkým ešte raz. 

OK. Aby som to teda len v skratke uviedol: Pokračujeme teda 
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v zastupiteľstve z minulého týždňa, teda z 31. marca 2022, 

s tým, že tak, ako bol prerušený program, teraz v ňom budeme 

teda plynule pokračovať. 

Začína sa bodom 8 tak, ako bolo naposledy odhlasované. 

Nasleduje bod 4a, potom bod 22, 23 a následne zvyšné 

neprerokované. Chcel by som len doplniť potom jednu vec 

k bodu 4a – že ten bol prerušený, teda bol otvorený 

a prerušený. Nebol dorokovaný. Čiže diskusia v bode 4a bude 

spustená tam, kde bola aj minulý týždeň prerušená. To 

znamená, že tie diskutujúce alebo tí diskutujúci, ktorí už 

sa prihlásili s diskusným príspevkom, už nebudú mať aktuálne 

nárok na diskusný príspevok podľa rokovacieho poriadku. 

A samozrejme – všetci tí, ktorí boli prihlásení v diskusii, 

budú v tejto diskusii alebo teda v poradí budú aj naspäť 

nahodení tak, ako si to systém zapamätal. 

A myslím, že to je za mňa nateraz všetko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja by som ťa iba doplnil: Že my sme sa bavili, aby sme 

niekomu nebrali ako pocit, že nemôže diskutovať – to je síce 

rokovací poriadok – ale ak prvý v poradí dá návrh o tom, 

ktorý odhlasujete, aby sa tá diskusia ako keby vynulovala, 

tak to bude možné. Máme to, že to je možné a ja to navrhujem 

urobiť, aby nikto nemal pocit, že zrazu nemôže diskutovať. 

OK? 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ:  
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Za nás je to OK, že ak by sa takýto procedurál dal, 

predložil, o ktorý teda ide prioritne ako na spôsob faktickej 

poznámky ako prvý, tak môžeme takto pokračovať, aby mali 

všetci potom diskusný príspevok. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak poďme na to. Tomáš, keď tam urobím nejakú 

chybu v rámci toho – aké je to pokračovanie, niečo, zastav 

ma, dobre? Musíme to byť správne. 

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

Prepáč, pán primátor, ja ti do toho ešte skočím. Teraz 

mi kolegovia z IT oznámili, že by ešte tri minúty 

potrebovali, ak je to teda prijateľné pre prítomných a 

prítomné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja som vám tak veril. 

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

Ospravedlňujem sa, len teda pre krátkosť času trošku… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre, tak ďakujeme. Tak prosím vás, o tri minúty sa 

vidíme späť, dobre? Alebo Tomáš nás zavolá späť, my sme tu 

všetci. Ďakujem. 

(Poznámka: krátka prestávka od 11.34 do 11.36) 

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

Hej, jasné, dobre. OK, za nás je to teda pripravené. Ak 

by som vás mohol všetkých poprosiť sa znova prihlasovať do 

HER-u. Áno, vidím, že už pomaličky tam naskakujete. Že teda 

bude, samozrejme, aj prezenčné hlasovanie. Teda odporučím 

pánovi primátorovi. Ale teda môžete sa už prihlasovať, za 

nás je to OK. Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže počkáme, pokým sa všetci poprihlasujú. Ďakujem 

pekne za pochopenie a trpezlivosť. 

A ba, ideme… keď sa o tom bavíme a ešte máme sekundu 

času… Tomáš Malec, máme nejakú jasnú odpoveď od 

zastupiteľstva, akým ideme v apríli systémom? Či budeme 

naživo alebo nie? 

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

Apríl už ideme naživo. Áno. Jasné, s tým rátame. Čo sa 

týka mestskej rady, tak tým, že teda na ňu nemá vplyv zákon 

o obecnom zriadení, tak to bude asi teda na dohode 

poslaneckých klubov, akú formu zvolia. Takže budú oslovení. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže v podstate užite si toto online zastupiteľstvo. 

Lebo vyzerá, že… a dúfame, že je asi na nejaký čas posledné… 

 

OTVORENIE DRUHÉHO DŇA ROKOVANIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK, myslím si, že máme prezentovaných 23, takže ešte 

jeden človek, keď sa odprezentuje, by sme mohli ísť ďalej. 

24, 25… Dobre. 

Poďme ďalej. Poďme na bod teda 8. 8 prerokujeme normálne 

celý a potom sa napojíme na 4a. 

 

BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCI SA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 9380/22, 

ŽIADATEĽOVI SPOLOČNOSTI REEGAS, S. R. O., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže nech sa páči, bod 8. 
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Mgr. Monika Rožňovcová, oddelenie správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. Ide o návrh na predaj pozemku v katastrálnom 

území Nivy, parcelné číslo 9380/22 o výmere 27 m2 z dôvodu 

prípadu hodného osobitného zreteľa. Žiadateľom je spoločnosť 

REEGAS, navrhovaná kúpna cena je 350 eur za m2, teda celková 

kúpna cena navrhovaná je 9 450 eur. Dôvodom je, že žiadateľ 

je väčšinový spoluvlastník stavby, ku ktorej plánuje 

realizovať nadstavbu a prístavbu polyfunkčného objektu 

Ružová dolina 33. K tomuto projektu má aj záväzné stanovisko 

hlavného mesta k investičnej činnosti, ako aj územné 

rozhodnutie o umiestnení stavby. Pôvodne mal žiadateľ 

žiadosť o nájom pozemku, avšak keďže ide o trvalé zaťaženie 

pozemku, tak vec sa navrhuje riešiť ako predaj. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Skvele. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. 

Táto téma sa týka jednej konkrétnej stavby, a to je 

nadstavba budovy Astry na Martinčekovej ulici v Ružinove, 

ktorá teda nie je úplne populárna, ale má jeden taký problém. 

Má záväzné stanovisko – už na základe neho už aj územné 

rozhodnutie. Ale teda výstavba je podmienená ako keby dvoma 

vecami. 
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Jedna vec je, že musia získať tento pozemok, na ktorom 

chcú stavať výťah. Tento pozemok sa nachádza konkrétne na 

parkovacích miestach ZŤP – vyhradených pre verejnosť dnes. 

Druhá, ktorá mi vadí oveľa viacej, je, že táto nadstavba 

nemá riešené vlastné parkovanie, ale zo záväzného stanoviska 

má podmienku, že parkovacie miesta nové majú vzniknúť na 

mestskom parkovisku pri našom domove dôchodcov prekreslením 

čiar. A to takým spôsobom, že tie čiary – aby sa tam vošlo 

dosť parkovacích miest – majú ísť krížom cez jediný chodník, 

ktorý spája najväčší domov dôchodcov – Ružinovský domov 

seniorov – s jedinými potravinami v okolí. A toto je pre nás 

v Ružinove neprijateľné riešenie. A v zásade – zastavenie 

predaja tohto pozemku, ako som informovaný, by tú stavbu 

samotnú nezastavilo, pretože oni proste uberú niečo z tých 

bytov, čo tam chcú urobiť v tej nadstavbe a presunúť ten 

výťah dovnútra. 

Ale čo je pre mňa dôležité, aj pre tých obyvateľov 

z okolia, je riešenie parkovania. My sme mali aj nejaké 

rokovania s tým stavebníkom. Ten stavebník je ochotný 

rokovať, že teda na tom mestskom parkovisku pri Ružinovskom 

domove seniorov by nejako investoval do výstavby garážového 

domu – zjednodušene zdvojpodlažnenie toho parkoviska, aby 

tam reálne pribudli parkovacie miesta navyše a nielen pre 

ich nadstavbu, ale aj pre obyvateľov z okolia. A čo je 

riešenie, ktoré za nejakých určitých ďalších podmienok ja si 

viem predstaviť. Samozrejme, nevyrieši to problém, že tam 

bude nadstavba, to je ale skôr debata o územnom pláne – tá 

už dnes nemá zmysel. A z môjho pohľadu ako starostu Ružinova 

by bolo najlepšie, keby tento materiál bol v podstate 

stiahnutý a keby sa o ňom rokovalo až vtedy, keď už či mesto 

ako majiteľ a správca toho parkoviska sa dohodne s nimi na 
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výstavbe toho garážového domu, ktorú teda budú aj financovať; 

alebo zveriť ten pozemok mestskej časti a dohodneme to s nimi 

my. A toľko teda z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že pán starosta 

predniesol svoje stanovisko – stanovisko mestskej časti. 

Lebo presne toto boli moje otázky. Podporujem názor pána 

starostu – žiadosť o stiahnutí tohto materiálu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja som vlastne o tomto bode rokovala 

aj na mestskej rade, žiadala som, aby bol prerokovaný ako 

prvý bod na dnešnom zastupiteľstve. Ja by som poprosila – je 

to skutočne veľmi citlivá téma v tej oblasti. Občania sa tam 

veľmi sťažujú. Ja mám otca v Ružinovskom domove seniorov, 

ktorý proste… Tam tí seniori sú veľmi nešťastní, že skrátia 

cestu do toho obchodu, čo je jediný možno pohyb voľný ich 

v tom priestore. Skutočne tam treba riešiť túto situáciu. Ja 

som za to, aby sa to v tejto podobe jednoducho… Tá povinnosť 

mesta nie je predať pozemok – ak je tam už odsúhlasené územné 
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rozhodnutie – tak takéto právo neexistuje. Ale skutočne, ak 

nájdeme riešenie a bude tam riešenie… V tejto podobe 

jednoducho nesúhlasíme. Odporúčam nehlasovať alebo 

respektíve zamietnuť predaj v takejto podobe za týchto 

podmienok. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som ešte zabudol povedať jednu vec: Že podľa 

mojej vedomosti je tam aj nesúhlasné stanovisko toho nového 

odboru parkovacej politiky na magistráte, ktorý nesúhlasil 

s tým záberom toho parkovacieho miesta. Ale to stanovisko 

nie je uvedené v materiáli, ktorý máme predložený – 

z nejakého dôvodu. Takže len chcem… – my sme sa aj bavili 

o tom s pánom Hercegom, ktorý to konkrétne osobne riešil, 

ktorý je aj ružinovský poslanec, a ja sa teda s jeho 

stanoviskom stotožňujem, aj keď v materiáli z nejakého 

dôvodu nie je uvedené. Sú tam uvedené podmienky z hľadiska 

dopravy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Poláčiková s faktickou. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 
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Áno, ja vlastne som to – myslím – hovorila aj na 

poslednej mestskej rade, že je to vlastne stanovisko pána 

Hercega, ktorý ma požiadal, aby sme v tomto prípade 

rešpektovali názor Oddelenia parkovacej politiky, pretože 

tam skutočne hrozí kolaps dopravy a parkovania statickej 

dopravy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Situáciu v danej oblasti poznám veľmi 

dobre – viac ako desať rokov som v tom okolí pracoval. A ak 

niekto bol aj na katastrálnom úrade, tak to vie len potvrdiť. 

Nielen tento pocit, čo máme všetci, ale aj dokonca z dát 

vychádza, že parkovanie v danej oblasti je veľmi kritické. 

Žiadateľ o predaj plánuje postaviť – ako tu už bolo 

spomenuté – plánuje postaviť nadstavbu, pri ktorej chce 

zabrať aj existujúce parkovacie miesta za Astrou a deklaruje 

ich ako svoje. A plus aj parkovanie na chodníku, s ktorým ja 

ako člen dopravnej komisie nemôžem súhlasiť. Dokonca aj ten 

pozemok, ktorý chce kúpiť na umiestnenie toho výťahu, je 

dnes parkovacím miestom. Developer by mal realizovať svoj 

zámer aj nároky na statickú dopravu v rámci svojho 

investičného zámeru; a nie na obecnom. A nielen teda pre 

potreby vybudovania tohto výťahu. 
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Osobne mám za to, že pokiaľ si nevyriešia problémy 

celého toho developmentu, čiže problémy z tej statickej 

dopravy, tak ja osobne budem hlasovať proti predaju a rovnako 

odporúčam aj vám, kolegyniam a kolegom, aby ste rovnako 

hlasovali proti predaju. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem povedať jednu takú 

vec z praktického hľadiska – že samozrejme, ak sa bude 

hlasovať, ja budem hlasovať proti predaju. Ale musím 

upozorniť na dve také zásadné veci a my sme, samozrejme, ako 

mestská časť tie parkovacie miesta za Astrou – sme dali jasný 

nesúhlas – hej – s tým využitím. 

Ale na dve veci musím upozorniť: Prvá vec je, že 

nepredať tento pozemok neznamená zastaviť tú stavbu. Lebo 

oni proste na úkor nejakého vnútrajška tej stavby ten výťah, 

ktorý na tomto pozemku mal vzniknúť, si vedia urobiť vnútri. 

A druhá vec: Že v stavebnom konaní tie parkovacie miesta 

v súlade s vyhláškou oni môžu aj vyriešiť tým, že si ich 

prenajmú v okruhu 350 metrov okolo – čo je napríklad 

parkovisko pred výstaviskom. A neexistuje legálny spôsob – 

akým spôsobom s tým nesúhlasiť. Čiže z môjho pohľadu naozaj 

už teraz, keď je mlieko rozliate, je tým správnym spôsobom 

rokovať s nimi o tom, aby zaplatili tú výstavbu garážového 

domu. A ktorú aj my sme ako mestská časť tam plánovali 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

455 

 

mimochodom, že je to lokalita, ktorá je na toto vytipovaná. 

A nie som si istý… Že môžeme to aj zamietnuť, samozrejme, 

budem za. Ale akože nechcel by som, aby sa zabudlo na tie 

nejaké rokovania, aby to neobišli nejakou inou kľučkou 

v stavebnom zákone – či už teraz alebo možno aj o pár rokov, 

keď začne platiť nový stavebný zákon. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Absolútne súhlasíme. Určite začnime rokovať. 

A poprosíme ešte vety dve vety pána Košťála. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. Samozrejme, rokovať môžeme, to aj 

ideme – poďme o tom rokovať. Ak ste, pán starosta Chren, 

mali teda nejaké rokovania, tak určite chceme o nich vedieť. 

Lebo tá situácia – aká je – ako ste ju dobre popísali, je 

tam záväzok, je tam územné rozhodnutie; my ako magistrát sme 

povinní – keď sa na nás niekto domáha – riešiť. Ešte keď 

niekto má takéto podklady v rukách – vydané aj mestom, čo sa 

týka záväzného stanoviska, sme povinní to predložiť do 

mestského zastupiteľstva. Takže – podľa mňa – to rokovanie… 

Vaše dnešné rozhodnutie nejakým spôsobom – teda o zamietnutí 

napríklad – by nejakým spôsobom nemalo obmedziť alebo nejako 

ovplyvniť tú vôľu rokovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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OK. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Keďže z ich strany je to nevyhnutné na to, aby sa to 

mohlo zrealizovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu návrhovú komisiu? 

Možno ešte predtým by sme mohli dať – pred hlasovaním, do 

ktorého ideme – by sme si mohli dať ešte prezenčné 

hlasovanie, Tomáš, alebo ideme rovno hlasovať? A zopakujeme, 

keby bolo zlé… 

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

Prepáč, už priznám sa, že mi ušla otázka, lebo som 

riešil inú vec. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Že či to prezenčné hlasovanie – ja som ho zabudol dať. 

Ale asi to všetkým funguje. Tak ja odovzdávam slovo návrhovej 

komisii a keby bolo zle, tak sa zopakuje. 

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

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

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

Ďakujem za slovo. Takže keďže apely na stiahnutie tohto 

materiálu neprešli, tak budeme hlasovať o uznesení, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa predaj pozemku – katastrálne územie Nivy – do 

výlučného vlastníctva spoločnosti Reegas, s. r. o., 

s podmienkami a podrobnosťami, ktoré sú v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ja hlasujem „ZA“ – teda proti predaju, mne to nefunguje 

ten HER. Káčer. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 0, proti: 29, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 36. 

Poďme na bod 4a. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 

BOD 4A NÁVRH NA ODVOLANIE RIADITEĽKY ROZPOČTOVEJ 

ORGANIZÁCIE DOM TRETIEHO VEKU, POLERECKÉHO 

Č. 2, 851 04 BRATISLAVA A NÁVRH NA POVERENIE 

VEDENÍM ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE DOM TRETIEHO 

VEKU, POLERECKÉHO Č. 2, 851 04 BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak, toto je bod 4a aj s nahodenými diskusnými 

príspevkami. S faktickou alebo s tým… ide pán Polakovič, 

nech sa páči. 

Teraz to nie je faktická, ale… 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

mesta SR Bratislavy: 

…procedurálna, nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Tak, ako bolo povedané, aby sme – 

keďže veci sa zmenili behom toho týždňa – vieme, že prebehol 

poslanecký prieskum. 

Ja by som chcel podať procedurálny návrh na obnovenie 

diskusie v tomto bode. Tak, aby sa to celé zresetovalo, aby 

vlastne všetci mohli odznovu diskutovať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To znamená, že ideme o tom hlasovať. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno, toto je bez návrhovej komisie. To je procedurálny 

návrh. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, pardon, ospravedlňujem sa. Tak poďme hlasovať. 

Nech sa páči, prosím, hlasujte. Hlasujeme o tom, aby sa 

vynulovala diskusia a mohlo diskutovať normálne od začiatku. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ja hlasujem „ZA“ návrh. Mne to proste nejde. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďuro, majú ti zavolať naši? Nejaký servis potrebuješ 

s tým HER-om? 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Tak, pokúšala sa moja asistentka spojiť s vašimi a dať 

to nejako dokopy. Ale nejak sa nedarí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, volajte, prosím vás, pánovi poslancovi Káčerovi. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Pán poslanec, už ti idú volať kolegovia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže, nech sa páči. Myslím, že tam bol ďalší v poradí 

pán starosta Kuruc. Teda ideme ako keby – diskusia číslo 4 

a pokračujú všetky diskusné príspevky. 

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

Nie, nie, nie, prepáč, že ti do toho skočím. Ideme 

odznova, že nech sa všetci odznova hlásia. Všetko poradie, 

čo bolo, to sa zrušilo, diskusia sa vynulovala týmto a znova 

sa všetci hlásia. Tak, ako sa prihlásia – v takom poradí 

pôjdu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu v tom prípade. 

Dobre. Tak nech sa páči, pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, 

kolegovia, včera sa uskutočnil poslanecký prieskum v danom 

zariadení, kde sa zúčastnili siedmi poslanci a pracovníčka 

odboru sociálnych vecí z magistrátu. Poslanci tam 

zastupovali poslanecké kluby, ako sme sa na poslednom 
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zastupiteľstve dohodli alebo na zastupiteľstve – kde teraz 

pokračujeme. 

Strávili sme v danom zariadení cca 4 hodiny. Vypočuli 

sme si viacerých zamestnancov. Tá diskusia bola taká, aká 

bola. Kto bude mať záujem, sa určite s jednotlivými 

poslancami, ktorí boli účastní, o tom môže ešte porozprávať 

aj mimo toho. Na základe toho všetkého, čo sme si tam včera 

vypočuli a po rozhovore s pani riaditeľkou… Pani riaditeľka 

ku včerajšiemu dňu navrhla dohodou ukončiť pracovný pomer 

alebo svoju funkciu, čo už teda dnes je návrh do 

zastupiteľstva. 

Ja by som chcel pani riaditeľke veľmi pekne poďakovať 

za deväť rokov práce. Naozaj, nie je to ľahká práca, určite 

tam vykonala kus veľmi dobrej roboty. To zariadenie sa 

dostalo na úplne inú úroveň, ako bolo v minulosti. Ale proste 

sú také situácie, kedy nastane čas, kedy treba vymeniť… A asi 

v tomto zariadení naozaj ten čas nastal. Nie je to spôsobené 

nejakým incidentom spred mesiaca, je to celková situácia, 

ktorá sa v zariadení nachádza. Boli dva ťažké roky ohľadne 

covidu. Takže toto všetko vyústilo do toho a sme s pani 

riaditeľkou sa na tomto dohodli. Už je len na zastupiteľstve, 

aby jej demisiu prijalo a aby sme mohli poveriť ten návrh, 

ktorý magistrát dáva. Pôvodne bol iný návrh – pani Naďová, 

s ktorou sme sa tak isto bavili, ale tiež tam boli nejaké 

pochybnosti z tohto konkrétneho obdobia. Preto sme po 

dohovore s magistrátom pristúpili k inému návrhu, ktorý je 

súčasťou dnešného uznesenia. A preto by som vás poprosil 

o podporu. Naozaj, nie je v tom nič iné. Sme tam boli – 

zástupcovia poslaneckých klubov – všetko sme si to prešli 
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a v podstate bolo to skoro jednohlasné alebo jednoznačné 

stanovisko, na čom sme sa s pani riaditeľku dohodli. 

Toľko za mňa, všetko. Nech sa páči, ak má niečo k tomu 

niečo niekto na doplnenie… Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán starosta. 

S faktickou pani Pätoprstá. 

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

Myslím si, že pán Kuruc bol náš predseda – čiže hovoril 

za nás všetkých, za členov komisie – že tiež sa chceme 

poďakovať. 

Ja mám len takú drobnosť – možno zobrať to 

autoremedúrou, aby sme boli gendrovo korektní: Je tam v texte 

za „B) poveruje až do dňa vymenovania riaditeľky tejto 

organizácie“ – čiže riaditeľky/riaditeľa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tak autoremedúrou poprosím – asi Ctibor ty alebo 

ja? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

464 

 

Takže ty. Takže áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zoberiem to autoremedúrou, by to bolo „riaditeľky/ 

riaditeľa“. 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja som bol tiež jeden z tých, 

ktorý inicioval tento poslanecký prieskum. Som veľmi rád 

teda, že mesto ho umožnilo aj kolegovia – že sme si to 

odhlasovali. Myslím si, že sa naozaj patrí poďakovať pani 

riaditeľke za kus dobre odvedenej práce po deviatich rokoch. 

A som rád, že prišlo k dohode, lebo samozrejme dohoda je na 

obidvoch stranách vždy lepšia ako nejaké odvolanie. Ja jej 

prajem veľa, veľa síl a ďakujem, že bol umožnený ten 

poslanecký prieskum. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Pardon, už mi to ide, prepáčte. 
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Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som teda pred týždňom 

vo štvrtok pomerne dosť diskutoval k tomuto bodu, takže chcem 

teda tiež povedať k tomu niečo. 

Ja som sa zúčastnil toho poslaneckého prieskumu ako 

pozorovateľ, bolo mi to umožnené po hlasovaní teda tých 

členov. V podstate som len pozoroval, čo sa tam dialo. Ja by 

som chcel poďakovať naozaj aj celej tej komisii poslaneckej, 

že tomu teda dali naozaj nejakú takú ľudskú tvár. Vypočuli 

si všetky tie názory, spravili nejaké závery. Veľmi normálnym 

ľudským spôsobom aj s pani riaditeľkou proste diskutovali, 

riešili a vlastne sa zistilo, že tam ani konflikt nie je, že 

vieme dôjsť k nejakému spoločnému stanovisku tak, aby teda 

nedošlo na ujmu toho daného zariadenia a vlastne takto nejako 

sa to malo uchopiť možnože aj od samého počiatku. A ja som 

teda rád, že ten čas si tí ľudia našli a že to takto bolo. 

Čo ma trošku mrzí možno – nie je úplne šťastné, že sa 

to zariadenie teda poveruje, že sa tým vedením poveruje 

vlastne osoba, ktorá tiež v časoch tých problematických 

nejakých rozhodnutí, ktoré boli predmetom celej tej 

diskusie, ktorá vlastne vtedy aj bola nejakým spôsobom 

poverená vedením, nie je to úplne šťastné… A teda ja verím, 

že sa nebude otáľať s vypísaním výberového konania, aby teda 

čím skôr to zariadenie malo nejakého svojho už právoplatného 

riaditeľa. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Jenčík. 
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Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel len poznamenať 

presne to isté, čo kolega Tešovič povedal. Keby to takto 

prebehlo hneď na začiatku, mohli sme si ušetriť dvojhodinovú 

diskusiu a dokola obviňovanie krížom – krážom. Presne takto 

to malo prebehnúť. Na stôl mal pristáť materiál, ktorý bol 

dopredu dohodnutý. Nechcem povedať, že v tichosti, ale 

vysvetlené všetko niekde na pozadí – vôbec sa to nemuselo 

pretriasať na verejnosti. Presne takto to má vyzerať. 

Aj do budúcna by som chcel poprosiť – ak príde 

k nejakému problému, tak presne takto. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Absolútne s tým musím súhlasiť. Ďakujem všetkým za 

trpezlivosť a že sme to spolu zvládli civilizovaným 

spôsobom. A ja odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo po A) berie na vedomie písomné vzdanie 

sa doktorky Daniely Palúchovej – so všetkými titulmi – 

funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho 

veku, Polereckého; a po B) poveruje doktorku Zuzanu 

Klimovskú vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho Veku, 

Polereckého do dňa vymenovania riaditeľky/riaditeľa tejto 

organizácie. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ja hlasujem tiež „ZA“ – Káčer. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Už ti volajú, Ďuri. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ďakujem, ale nefunguje to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jaj, že aj tak to nefunguje… 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Ďakujem všetkým veľmi pekne za proces, ktorý sme 

absolvovali, a aj poučenie sa do budúcna. 

A v tom prípade ideme – pokiaľ, Tomáš, si dobre pamätám 

na bod 22? Alebo 22 bol prerokovaný… 

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

Bod 22 teraz by mal ísť. 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 07. 04. 2021: 

Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava, a návrh 

na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho 

veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava 

Uznesenie 1181/2022 

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

písomné vzdanie sa PhDr. Mgr. Daniely Palúchovej, PhD., MPH, 

funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, 
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Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava, IČO 30842344, ku dňu 06. 

04. 2022. 

B. poveruje 

PhDr. Zuzanu Klimovskú vedením rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava, IČO 

30842344, dňom 07. 04. 2022 do dňa vymenovania 

riaditeľky/riaditeľa tejto organizácie. 

koniec poznámky) 

 

BOD 22 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA ÚZEMÍ MESTA 

BRATISLAVA ZA ROK 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 22: Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2021. 

Nech sa páči, myslím, že v tomto bode to bolo prerušené 

a teraz by mal prísť alebo sa ozvať pán Adamec – krajský 

riaditeľ – dobre tomu rozumiem? 

Martin Královič… 

Martin Královič, poradca primátora pre bezpečnosť a nočný 

primátor: 
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Pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, pán 

krajský riaditeľ mi pred chvíľkou volal, že má technické 

problémy a že to riešia s technikmi na krajskom 

riaditeľstve. Ak tu pán krajský riaditeľ nie je, že by 

prípadne neviem – iba vymeniť body medzi sebou, že by zatiaľ 

dal náčelník správu o mestskej polícii… 

Plk. Mgr. Viliam Adamec, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ: 

Som tu… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je tu pán Adamec. 

Martin Královič, poradca primátora pre bezpečnosť a nočný 

primátor: 

Už je tu? OK. Tak je to vyriešené. Super. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán krajský veliteľ, nech sa páči, máte slovo. 

Vitajte na mestskom zastupiteľstve v Bratislave. 

Plk. Mgr. Viliam Adamec, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ: 

Dobrý deň prajem. Pán primátor, vážené dámy, páni, 

v krátkosti zhrniem informácie zo správy o bezpečnostnej 

situácii za rok 21 na území mesta Bratislava. Myslím, že ten 
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materiál máte k dispozícii a máte ho načítaný, čo sa týka 

čísiel. Nebudem ich veľa spomínať. 

Čo sa týka bezpečnostnej situácie – myslím si, že je 

v Bratislave stabilizovaná. V roku 21 bola stabilizovaná 

a stále je určite. Celkove nárast trestných činov výrazne 

medziročne klesol a súčasne bola udržaná úroveň 

percentuálnej objasnenosti. V roku 21 – je to dlhodobý trend 

z pohľadu znižovania nápadov trestnej činnosti – ťažko 

povedať dôvody, čo k tomu prispieva. Ale určite to bola aj 

pandémia v roku 20, 21. V hlavnom meste sme zaevidovali 6 536 

trestných činov, z toho bolo objasnených 2 964, takže sa 

pohybujeme niekde na úrovni 45 percent objasnenosti trestnej 

činnosti, aj keď jasné, že to nie je smerodajné. Sú to len 

čísla. Zaevidovali sme v roku 21 asi 74 000 udalostí, ktoré 

sme preverovali v rámci denných udalostí, ktoré sú 

ohlasované na 158-čku. V priemere to dá – to reálne vychádza 

na nejakých 17 trestných činov, že bolo spáchaných na území 

mesta Bratislavy, z ktorých asi 10 tých prípadov sú uličné 

trestné činnosti. Jasné, ja som spomínal, je ovplyvnená aj 

celková činnosť krajského riaditeľstva, aj policajného zboru 

– pandémiou, ktorá bola v roku 20, 21, a teda výrazne 

zasiahla aj činnosť policajného zboru a krajského 

riaditeľstva vzhľadom na to, že policajti sa teda venovali 

aj iným činnostiam, ktoré dovtedy sme nejakým spôsobom 

nepoznali – a to bola hlavne kontrola pandemických opatrení 

a kontrola opatrení na hraničných priechodoch, ktoré sme tu 

nezažili vlastne roky. Čo sa týka najvýraznejšieho poklesu, 

tak asi v Bratislave 5 výrazne klesol nápor trestnej 

činnosti. Možnože zvýšený taký je v Bratislave 3 – v okrese 

policajnom. Jasné, že veľká časť tej trestnej činnosti je 

majetková trestná činnosť. Výrazne sa znížila násilná 
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trestná činnosť – či sa to týka lúpežných prepadnutí – mali 

sme „len 23 osôb“ v úvodzovkách prepadnutých lúpežne, 

7 objektov len na území mesta, čo je absolútne nízke číslo. 

Jasné, že najvyšší ten percentuálny podiel má majetková 

trestná činnosť. 

Jasné, že to je spolu spojené aj s nejakými vykonanými 

bezpečnostnými opatreniami, ktoré teda sa neorientovali na 

tie športové podujatia, na tie kultúrne podujatia, ktoré 

boli obmedzené aj čo sa týka návštevnosti. Ale výrazne sa 

nám zvýšili protestné zhromaždenia aj v súvislosti 

s opatreniami proti korone. V tej súvislosti došlo na území 

mesta viackrát k narušeniu verejného poriadku hromadným 

spôsobom. Asi prvýkrát sme zažili tie protestné zhromaždenia 

v letných mesiacoch, čo za tridsať rokov si nepamätám, že by 

boli v lete zhromaždenia. A takýmto výrazným spôsobom, čo sa 

týka narušenia verejného poriadku – 23. 7., 29. 7., 

3. augusta, 1. 9., 17. 11. – v týchto dňoch vlastne musela 

tá intervencia polície byť výrazná, čo sa týka zabezpečenia 

obnovy verejného poriadku aj teda v súčinnosti výrazne 

s mestskou políciou. Tá spolupráca sa výrazne zlepšila aj na 

zabezpečenie týchto verejných zhromaždení, a teda tí 

policajti nám výrazne pomohli pri zabezpečení a obnove 

verejného poriadku. 

Ešte sa možnože v krátkosti dotknem dopravnej 

nehodovosti. Na území mesta sa stalo 1 130 dopravných nehôd. 

Je to zvýšenie o 40 dopravných nehôd. Mali sme 9 usmrtených 

a 33 ťažko zranených. Poväčšine sú to chodci – aj v tomto 

roku sa ten trend vlastne zvyšuje. V súčasnosti už máme 5 tak 

isto usmrtených a všetko sú to vlastne chodci. Čo sa týka 

škodových udalostí, tak sú to hlavne poškodenia motorových 
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vozidle na parkoviskách – proste na jednotlivých častiach 

Bratislavy – vzhľadom na to, že je to parkovanie výrazne 

zhoršené na počet motorových vozidiel. 

Tak, ako som spomínal, určite tú činnosť ovplyvňoval 

vlastne aj v rámci vyšetrovania a skráteného vyšetrovania 

covid, lebo sme tu mali okolo 800 podaní vzhľadom na to, že 

teda v Bratislave sa nachádzajú všetky inštitúcie, ktoré 

prijímali opatrenia proti covidu – tak okolo 800 podaní 

rôznych občanov z celého Slovenska na rôzne trestné činy na 

všetkých ústavných činiteľov, ktoré sme tu vyšetrovali 

a stále vyšetrujeme. Takže nás zahlcovalo vlastne – aj táto 

činnosť na margo tej klasickej policajnej činnosti. 

Za mňa asi všetko. Pokiaľ budú otázky, nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Nech sa páči, pán 

Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za tento materiál. Chcem 

poprosiť asi pána Košťála, keby bolo možné potom ho nahrať 

nanovo do systému tak, aby bol dostupný v strojovo čitateľnej 

podobe. Tie stránky sú tam dané ako obrázky a nie ako 

klasický text v PDF-ku, ktorý si tam vyznačil. Myslím, že to 

potom aj pomôže do budúcna, ak niekto bude hľadať nejaké 

dáta v tejto oblasti. 
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Ja sa chcem spýtať pána Adamca – teda nejaké také 

zhrnutie spolupráce s mestskou políciou, hlavne čo sa týka 

tých protestných zhromaždení, ktoré boli spomínané. Videl 

som ich – to výrazne vyťažovalo prácu mestskej polície. Tak 

ako to hodnotíte a prípadne teda nejaké skúsenosti do 

budúcna. 

A druhá vec je alebo druhý okruh je meranie rýchlosti. 

Ako bolo povedané – zvyšuje sa nám trend usmrtenia chodcov 

nie autami, ale teda vodičmi. Niekedy sa veľmi mylne hovorí, 

že ich zabíjajú autá, nie zabíjajú ich vodiči. A tu by naozaj 

hlavne na takých tých rizikových tepnách bolo potrebné 

ani nie tak zvýšiť nejakú hliadkovú činnosť v rámci meraní, 

ale ideálne inštalácia pevných radarov, ktoré by nútili 

vodičov na tých miestach jazdiť klasicky. A myslím 

Bratislavčania, Bratislavčanky vieme, že päťdesiatka u nás 

znamená často aj sedemdesiatka reálne a toto – podľa mňa – 

inak ako reštrikciou a pevnými radarmi, statickými radarmi, 

asi žiaľ nevykoreníme; a teda potom to vidíme na tej 

štatistike. Tak či má teda polícia nejaký plán riešiť na 

území hlavného mesta posilnenie takéto technologické v rámci 

statických radarov. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Asi poprosím teda aj zodpovedanie otázky rovno. 

Plk. Mgr. Viliam Adamec, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ: 

Ďakujem pekne za otázky. Čo sa týka spolupráce 

s mestskou políciou – som tu spomenul: My dlhodobo alebo aj 
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predchádzajúce roky v rámci verejných zhromaždení sme vždy 

sa snažili spolupracovať s mestskou políciou vzhľadom na to, 

že v zásade – si myslím – že zákon o zhromažďovacom práve je 

primárne na obci, ktorá by mala teda reálne riešiť tie 

verejné zhromaždenia. Jasné, že mestská časť Staré Mesto 

nemá svoju obecnú políciu, je v rámci magistrátu tá mestská 

polícia, aj tie kompetencie sú možnože oklieštené hlavne zo 

strany teda – pri nejakom rozpúšťaní alebo realizovaní 

opatrení na obnovu verejného poriadku. Ale myslím si, že 

súčasná mestská polícia aktívne vstúpila do toho, aby nám 

aktívne pomáhala pri zabezpečovaní týchto verejných 

zhromažďovaní – hlavne čo sa týka komunikácie s tými 

zvolávateľmi aj účastníkmi tých verejných zhromaždení 

predtým, ako vlastne krajské riaditeľstvo začne intervenovať 

vo vzťahu k tomu verejnému zhromaždeniu. A vždy je na nás – 

aj preto využívame vlastne … tímy a teda aj mestskú políciu 

na to, aby reálne komunikovala s týmito zvolávateľmi. A tak, 

aby sme predišli vlastne nejakému intervenčnému realizovaniu 

alebo riešeniu týchto konfliktných situácií. Takže to ozaj 

musím pochváliť, že tí policajti nám akčne pomáhali pri 

týchto opatreniach a hovorím, že tie zhromaždenia minulý rok 

boli dosť aktívne z toho pohľadu tých účastníkov, a teda 

museli tam byť viackrát vykonávané služobné zákroky. Takže 

asi na margo toľko s mestskou políciou. A dúfam, že tá 

spolupráca bude naďalej pokračovať. Je to aj reálne proste 

riešenie nášho limitu – počtu policajtov poriadkovej 

polície, ktorí sa výrazne znižuje v rámci hlavného mesta 

a vlastne celého policajného zboru. Len za krajské 

riaditeľstvo môžem povedať, že my sme za 7 rokov prišli okolo 

500 policajtov poriadkovej polície. Je znížený počet 

policajtov poriadkovej polície, kde sme reálne v roku 2015 
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boli na nejakom čísle 1 470 a sme v súčasnosti na čísle 970, 

keď odpočítam tie služby poverených príslušníkov a riadiace 

nejaké sily, tak reálne my vieme nasadiť tých policajtov do 

výkonu služby najviac 300 možno individuálne na nejaké 

konkrétne podujatie. Takže veľakrát žiadame o sily 

a prostriedky nielen krajské riaditeľstvo, ale teda aj 

mestskú políciu. 

Čo sa týka merania rýchlosti, tak v zásade to, čo som 

teraz povedal o poriadkovej polícii, tak platí aj 

o dopravnej polícii. Ten počet tých dopravných policajtov 

nie je veľký, to plnenie tých úloh je proste – je veľa 

rôzneho charakteru. A hlavne aj v minulom roku proste sme 

plnili úlohy v rámci hraničných priechodov teda. Na diaľnici 

reálne vykonávali kontroly tí diaľniční policajti – a teda 

policajti krajského dopravného inšpektorátu, takže na to 

plnenie úloh v rámci plnenia úloh zo zákona nám neostalo 

veľa času. Jasné, že sa venujeme vždy tým opatreniam na 

eliminovanie dopravnej nehodovosti, a teda aj merania 

rýchlosti. V tomto roku bola zriadená komisia v rámci 

Prezídia Policajného zboru, a teda sa plánuje na rôzne miesta 

– my sme ich teraz identifikovali asi pred dvoma týždňami – 

sme posielali do tej komisie vlastne miesta, kde sme 

identifikovali, kde by mali byť tie statické kamery 

umiestnené – a teda malo by sa tam vykonávať nejaké sekvenčné 

meranie do budúcna rýchlosti. 

Toľko, ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som pánovi 

riaditeľovi chcel veľmi pekne poďakovať za tú prácu, ktorú 

odvádza. My si to vo Vrakuni veľmi vážime. Samozrejme, nájdu 

sa aj ľudia, ktorí nie sú spokojní – oni by boli niekedy 

najradšej, keby policajti prišli do Pentagonu a urobili tam 

každý deň záťah a – ja neviem – pozatvárali všetkých. Ale 

vieme, že v zmysle zákona to nie je úplne možné, lebo nie 

všetko, čo obyvateľ vidí bežnými očami, je naozaj trestný 

čin. Ale ja si veľmi vážim vašu prácu. Minulý rok bolo 

niekoľko tých záťahov v Pentagone a boli aj medializované. 

Takže ľudia vidia, že naozaj sa pracuje na tom. Už to, či 

naďalej to je potom riešené ďalej na súdoch – to už vy 

ovplyvniť neviete. Ale ja by som vás chcel poprosiť, aby ste 

v tejto činnosti pokračovali a keď tam vznikne naozaj v lete 

tá stanica mestskej polície, tak aj v spolupráci s mestskou 

políciou. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Každá mestská časť má svoje 

starosti – nezávidím niekedy Martinovi tak, ako hovoril, 

majú svoje problémy, ktoré naozaj musí riešiť štátna polícia. 

My možno nemáme až také veľké. Ale v každom prípade by som 
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chcel tiež poďakovať, pretože po minulé roky sme žiadali 

meranie rýchlosti na niektorých – by som nazval – nie úplne 

tých hlavných traktoch/cestách v Záhorskej Bystrici. Tento 

rok, respektíve v tom minulom roku prišlo k tomu stavu, že 

sa tam tá rýchlosť merala – konkrétne na Tatranskej ulici, 

za čo veľmi pekne ďakujem. A samozrejme privítam možnosť 

zriadenia tých statických radarov tak, ako už kolegovia 

predtým hovorili. A nielen ich niekedy osadzovať – by som 

povedal – na tie hlavné cesty, ale naozaj niekedy aj na tých 

cestách, ktoré sú v rámci mestských častí, kde naozaj tí 

vodiči chodia veľmi rýchlo – hlavne v okolí škôl je dobré 

ich osadzovať. V každom prípade tak isto ďakujem za to, že 

v minulom roku sa teda merala aj v rámci vnútroblokov alebo 

vnútri mestskej časti rýchlosť, čo veľmi pomohlo na to, že 

si to ľudia hneď túto informáciu medzi sebou odovzdali, a tým 

pádom tá doprava sa tam trošičku upokojila. Ďakujem ešte raz 

veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Tešovič, nech sa páči. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za správu aj za materiál. Ja by som 

sa len chcel teda spýtať vzhľadom na to, že Bratislava je 

istým spôsobom špecifická v tom, že sa skladá zo sedemnástich 

mestských častí – tak tieto štatistiky viete vy aj nejakým 

spôsobom rozbiť na jednotlivé mestské časti alebo teda sa tá 

štatistika vedie len čisto podľa okresov? Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja by som poprosila pána Adamca o reakcie. 

Plk. Mgr. Viliam Adamec, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ: 

Vedie sa podľa okresov a ešte aj individuálne na 

príslušné obvodné oddelenia, ktoré niektoré majú v územnej 

pôsobnosti viacero mestských častí. Takže dalo by sa to 

vypracovať, ale je to neštandardný štatistický výstup 

a proste by sa to muselo manuálne spočítať podľa ulíc – 

jednotlivé tie skutky, ktoré sú. Takže dá sa to rozmeniť na 

obvodné oddelenia, ale hovorím – jedno obvodné oddelenie, 

trebárs Vrakuňa, má štatistiku len za mestskú časť Vrakuňa. 

Ale napríklad Ružinov má tam viac mestských častí. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne a do diskusie sa nikto ďalší 

neprihlásil. Tak ja prosím návrhovú komisiu. 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie Správu o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2021. 

Môžeme o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pokým budete hlasovať, ja sa chcem ešte raz poďakovať 

pánovi Adamcovi. Máme veľmi dobré kontakty a dobrý vzťah. Aj 

ďakujem Martinovi Královičovi, aj nášmu náčelníkovi – pánovi 

Antalovi. A myslím, že tam to naozaj funguje dobre. Ďakujem 

veľmi pekne ešte raz. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Môžem ísť, Táňa. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 38, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A sekundu iba: Malá organizačná vec – predsa len 

niektorí poslanci sú v Zrkadlovej sieni od deviatej ráno, 

kedy začala mestská rada. Možno nejakých zopár minút na obed 

by sa im hodilo. Čo urobíme – vieme urobiť ešte nejaký jeden 

bod a potom urobíme aspoň 20-minútovú obednú prestávku alebo 
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také niečo, Tomáš? Čo navrhuješ? Povedzte nám zo zrkadlovky 

nejak, že… 

O trinástej urobíme normálne nejakú krátku obedovú 

prestávku, dobre. 

Tak poďme ďalej a ďakujem všetkým, ktorí to ťahajú v tej 

zrkadlovke. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 

Uznesenie 1182/2022 

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 23 SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH MESTSKEJ POLÍCIE HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY ZA ROK 

2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod 23: Správa o plnení úloh Mestskej polície 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021. 

Pán náčelník Antal, nech sa páči. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Dobrý deň. Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Mestská polícia predkladá mestskému zastupiteľstvu na 

prerokovanie správu o plnení úloh mestskej polície hlavného 

mesta Bratislavy za rok 2021. V roku 2021 mestská polícia 

plnila úlohy pri zabezpečovaní obecných vecí verejného 

poriadku ochrany životného prostredia v obci a, samozrejme, 

plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení 

mesta a uznesení mestského zastupiteľstva, ako aj 

z rozhodnutí pána primátora mesta. 

Tak, ako už bolo spomenuté aj mojím predrečníkom, rok 

2021, ktorý bol poznačený pandémiou, zasiahol aj do radov 

mestskej polície, keďže vlastne mestská polícia sa najmä 

teda v úvode minulého roka – to znamená v januári a vo 

februári – musela vysporiadať nielen s prijatými 

opatreniami, ale aj s výpadkom – enormným výpadkom – 

personálu, ktorý teda najmä v úvode roka najviac postihol 
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okresné veliteľstvá mestskej polície Bratislava 5 

a Bratislava 4, kde dokonca Bratislavu 5 sme mali celú 

zavretú na 14 dní. Samozrejme, ku koncu roka toto zasiahlo 

aj všetky ďalšie ostatné veliteľstvá. 

Čo sa týka plnenia úloh – mestská polícia tak, ako už 

bolo spomenuté, participovala a spolupracovala najmä 

s príslušnými okresnými riaditeľstvami policajného zboru 

a s krajským riaditeľstvom najmä pri verejných hromadných 

zhromaždeniach, ktorých teda tak – ako povedal aj pán 

riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru 

v Bratislave – bolo naozaj enormne veľa, najmä teda v letných 

mesiacoch, začiatkom teda jesene. Chcem uviesť teda, že 

mestská polícia participovala spoločne s policajným zborom 

aj na najvýznamnejšom podujatí, kedy bola návšteva pápeža na 

Slovensku – a teda najmä v Bratislave, kde sme sa podieľali 

najmä na odstraňovaní a prekladaní vozidiel tak, aby sme 

zabezpečili bezpečný prechod kolón, kadiaľ sa presúval Svätý 

Otec. 

Mestská polícia v roku 2021 začala pripravovať viaceré 

zmeny – ako viete – ja som sa ujal funkcie náčelníka mestskej 

polície 1. januára. A odvtedy sme začali pripravovať viaceré 

zmeny, ktorých cieľom teda bolo nastavenie hlavne teda 

riadiacich procesov zameraných na efektívne využívanie 

zdrojov, zlepšenie činnosti svojich útvarov a tak ďalej. 

Toto je proces, ktorý je dlhodobý vzhľadom k tomu aj, že 

k zmene organizačnej štruktúry je aj vďaka vám a vašej 

podpore… bolo účinné od 1. 6. roku 21. V rámci tejto novej 

organizačnej štruktúry ako teda – ak si spomínate – bol 

zrušený aj útvar jazdeckej polície a, samozrejme, policajti 

boli presunutí na iné veliteľstvá alebo iné útvary. 
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V roku 2021 bol vypracovaný aj takzvaný plán reforiem 

mestskej polície na roky 21 – 26, ktorý bol takisto schválený 

mestským zastupiteľstvom a, samozrejme, môžem sa vyjadriť 

k tým úlohám a prioritám, ktoré boli stanovené na rok 21, 

a uviesť ich plnenie, respektíve splnenie. Plán reforiem – 

ako teda si všetci určite pamätáte – zhodnocoval aktuálny 

stav mestskej polície a identifikoval hlavné problémy 

a stanovoval teda priority, vízie rozvoja, ciele reformných 

zmien a tak ďalej. Tými hlavnými teda prioritami bola zmena 

organizačnej štruktúry, zriadenie školiaceho strediska, 

vybudovanie nového operačného strediska, vybudovanie 

kamerového pracoviska v rámci operačného strediska a, 

samozrejme, rozširovanie, rekonštrukcia a hlavne servis 

mestského kamerového systému. Čo sa týka týchto hlavných 

priorít, ktoré teda stanovilo a odsúhlasilo aj mestské 

zastupiteľstvo, tak sme splnili – dá sa povedať – nie dá sa 

povedať – splnili sme všetky. To znamená: Bola zmenená 

organizačná štruktúra, zriadili sme nové školiace stredisko, 

kde sme v minulom roku mali dva kurzy nových frekventantov 

alebo nazvime ich kadetov, ktorí nastúpili už do mestskej 

polície; vybudovali sme nové operačné stredisko, vybudovali 

sme aj nové kamerové pracovisko, ktoré sú v riadnom užívaní 

a sú riadne využívané nielen mestskou políciou, ale 

samozrejme operačné stredisko najmä zabezpečuje kontakt 

s verejnosťou pri nahlasovaní podnetov. Vybudovanie 

kamerového pracoviska nadväzuje a je veľkým prínosom aj v 

súvislosti s rozširovaním a rekonštrukciou mestského 

kamerového systému, keďže veľmi dobre viete – aj mojou 

ambíciou, aj ambíciou kolegov všetkých okolo mňa je – v rámci 

zabezpečovania bezpečnosti hlavného mesta aj posilňovanie 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

485 

 

a rozširovanie počtu kamier v hlavnom meste. Takže, 

samozrejme, aj tu vám viem potom zodpovedať aj ďalšie otázky. 

Čo sa týka riešenia udalostí v roku 21, respektíve 2021, 

tak mestskí policajti riešili celkom 81 614 udalostí, ktoré 

boli zistené teda vlastnou činnosťou, ale samozrejme aj 

prostredníctvom telefonickej linky 159, prípadne oznámené 

jednotlivým veliteľstvám telefonicky, osobne, mejlom 

a, samozrejme, aj od pracovníkov – či už miestnych úradov 

alebo teda miestnych úradov, od príslušníkov policajného 

zboru alebo ďalších príslušných orgánov, ktoré nám 

jednotlivé podnety postupovali. Z uvedeného počtu bolo 

právne kvalifikovaných 58 293 priestupkov, čo je zhruba na 

úrovni roku 2020. Ak si teda povieme, že v tom minulom roku 

boli aj takzvané… respektíve v rámci pandémie boli častokrát 

ulice prázdne. Tento počet priestupkov, ktoré sme detegovali 

v roku 21, bol naozaj celkom vysoký. Z toho počtu bolo 

10 527 priestupkov prejednaných napomenutím a v prípadoch 

42 594 bola uložená bloková pokuta na mieste v celkovej 

hodnote 813 470, čo je porovnateľné s rokom 2020. 

Čo sa týka možno pár informácií ohľadne operačného 

strediska – pretože to je dôležité povedať, že s riadením 

operačného strediska sme prešli zo štyroch liniek – ktoré 

využívali občania – až na šestnásť liniek. Od 1. 1. 2021 do 

31. 12. 2021 bolo na linke 159 prijatých celkom 

61 739 hovorov a ďalších 18 421 hovorov bolo vykonaných 

v rámci preverovaní udalostí. Z toho už na novom operačnom 

stredisku – to znamená od konca septembra a do konca roka 21 

– bolo na linke 159 prijatých až 30 813 hovorov, to znamená 

polovica z toho, čo bolo za trištvrte roka. V roku 21 – teda 

od toho 1. 3. do 27. 9. – sme realizovali výstavbu 
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a projektovanie operačného strediska a tak ďalej. 

Samozrejme, k tomuto sa môžem vyjadriť potom v rámci otázok, 

ak budú. 

Čo sa týka takých tých najvýznamnejších udalostí 

v mestskej polícii – ako som spomínal mimo operačného 

strediska, zriadenia kamerového pracoviska, ktoré otvárali 

teda pán primátor spoločne s pánom ministrom vnútra – 

zriadili sme aj školiace a výcvikové stredisko. Ako veľmi 

dobre viete, všetci naši policajti sa niekoľko rokov 

vzdelávali v Nitre a hlavné mesto nemalo vlastné školiace 

stredisko, čo nám spôsobovalo ako mestskej polícii nielen 

záujem o prácu vzhľadom k tomu, že tí uchádzači, keď sa 

dozvedeli, že sa musia školiť mimo svojho mesta, tak veľakrát 

nenastúpili k našej mestskej polícii. To bola taká veľká 

bariéra v nábore – to znamená, že týmto sme sa snažili aj 

zatraktívniť trošku ten prijímací proces. 

Čo sa týka takých najväčších… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán náčelník… 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Áno… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Obávam sa, že… Ďakujem veľmi pekne, vlastne celú tú 

správu majú poslanci ako infomateriál. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Áno, budem odpovedať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je dosť ľudí prihlásených; že či nejdeme na diskusiu 

a myslím, že veľmi veľa vecí z týchto vecí odznie aj 

v diskusii. 

Nechcel by som byť neúctivý, len aby sme to držali 

v nejakých medziach. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Som pripravený na otázky. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za pomoc. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Ďakujem za pozornosť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Myslím, že veľa sa – ešte len teraz idú otázky – takže 

ešte bude čas. 

Poďme na otázky. Pani Augustinič, nejaký procedurálny 

návrh? Pani poslankyňa Augustinič… 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

Ospravedlňujem sa, to je omylom, ale neviem to vypnúť. 

Takže, prosím vás, vypnite ma. Ďakujem. (Poznámka: hlasy 

detí v pozadí.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, deti postláčali. 

Poďme na to a pani poslankyňa Štasselová, nech sa páči. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za tú správu. A ja by 

som hneď na úvod – nechcem dlho hovoriť – chcela veľmi 

konkrétnu skúsenosť, ktorú mám s pánom náčelníkom a jeho 

zástupcom: Ako som nastúpila do BTB, tak vlastne sme začali 

riešiť bezpečnosť aj pre turistov v Bratislave. Požiadali ma 

zástupcovia sprievodcov, či sa môžeme stretnúť. Stretli sme 

sa. Pán náčelník okamžite reagoval na tie problémy, ktoré 

sú. Zriadila sa četovacia samostatná skupina, čiže chcem aj 

takto verejne – naozaj verejne – povedať za promptné riešenie 

problému, ktorý nikto ako keby nevedel uchopiť a vlastne 

okamžite sa veci začali diať a zlepšili. Máme veľmi dobrú 
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odozvu na to, ďakujem veľmi pekne. Tak… pán náčelník, 

ďakujem. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo, pán primátor. Neviem, či to tu na 

začiatku zastupiteľstva dnešného odznelo, ale ja som sa chcel 

ospravedlniť, lebo mám naozaj neodkladné pracovné 

povinnosti. Až od 14 nejakých 30 alebo 45 budem sa môcť plne 

zapájať do rokovania zastupiteľstva. Takže to iba tak na 

úvod. 

Ďakujem pánovi náčelníkovi za prednesenie tejto správy. 

Ja sa chcem opýtať ohľadom bezpečnostnej situácie na 

Trnavskom mýte pri tržnici – myslím si, že to bolo párkrát 

pertraktované aj v rôznych médiách. My sme ako mestská časť… 

(poznámka: prerušený zvukový záznam) …myšlienkou, či by bolo 

možné v tržnici alebo niekde… (poznámka: prerušený zvukový 

záznam) …okrskovú stanicu mestskej polície, či sa nad takýmto 

niečím uvažovalo, respektíve ak nie, akým spôsobom chce 

mestská polícia riešiť bezpečnostnú situáciu v okolí tržnice 

na Trnavskom mýte? 
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Ďakujem. Ja sa potom budem musieť odpojiť asi 

o 15 minút, takže potom sa pripojím po 14.45. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Možno iba predtým, ako odpovie pán náčelník, ja 

poviem, že to je dobrá otázka. My sme sa o tom viackrát 

bavili, je to aj politická otázka. Pán náčelník to mal 

v programe, keď kandidoval za náčelníka, že takéto veci budú. 

A to poradie zatiaľ je že: Vrakuňa – kde už sa rekonštruuje 

alebo chystá sa to otvorenie; myslím si, že druhá v poradí 

by mala byť Devínska Nová Ves, ktorá bude riešiť aj Záhorskú 

Bystricu, Dúbravku, Devín, Devínsku ako taká akože stála; 

a potom práve ja som chcel, aby tretia v poradí bola práve 

tá – to Trnavské Mýto. Povedzte, pán náčelník, vy akože… 

Týmto smerom my sa bavíme zatiaľ. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Áno. Je to presne tak, ako hovoríte, pán primátor. 

Pracujeme postupne aj na otváraní okrskových staníc. Tí, 

ktorí si pamätajú možnože doby dávnejšie fungovania mestskej 

polície – tieto stanice boli vo viacerých mestských častiach. 

Ale, samozrejme, všetko záviselo aj od počtu a personálnych 

kapacít mestskej polície. Pracujeme na systéme okrskových 

staníc a verím teda, že v krátkej dobe minimálne tieto tri, 

ktoré budú – nie v krátkej dobe, ale v nejakom časovom 

horizonte – že minimálne tieto tri budeme otvárať ako prvé. 

Čo sa týka Trnavského mýta a bezpečnosti na Trnavskom 

mýte – samozrejme venujeme pozornosť všetkým takým 
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lokalitám, kde je napríklad sústredenie väčšieho počtu ľudí 

bez domova alebo ľudí, ktorí sa asociálnym spôsobom správajú 

voči okoliu a obyvateľom, dotknutých priestorov, častí. 

Venujeme teda pozornosť aj Trnavskému mýtu – máme tam 

nasmerované kamery. Sledujeme konkrétne miesta, o ktorých 

vieme, že sú naozaj problematické. Aj hliadkovanie v daných 

miestach je častejšie. Samozrejme, tu dávam do pozornosti aj 

to, že nemôžeme byť 24/7 na konkrétnom jednom mieste, keďže 

tých prípadov je veľa. Personálny stav – aký je, taký máme 

– ale samozrejme aj tým novým náborovaním a zriadením 

školiacich priestorov v rámci Bratislavy postupne sa snažíme 

navyšovať kapacity príslušníkov mestskej polície. 

Samozrejme, musíme evidovať a musím poukázať aj na to, 

že máme aj odchody, čo sa týka policajtov. Jednak či už 

z hľadiska dôchodkového veku – alebo iných dôvodov, pre ktoré 

teda nás opustili. Hovorím to v takomto slangovom výraze. 

S niektorými sme sa, samozrejme, museli rozlúčiť aj z dôvodu 

porušenia pracovnej disciplíny. Čo sa týka roku 21 – ak si 

dobre spomínam na číslo zo správy – tak 42 zamestnancov 

ukončilo pracovný pomer. Najviac teda dohodou, niektorí 

v skúšobnej dobe, s ktorými sme teda sa rozhodli 

nepokračovať, alebo boli tam výpovede zo strany zamestnanca, 

ale samozrejme aj zo strany zamestnávateľa a tak ďalej. Žiaľ… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej, máme dosť veľa otázok. Dobre? Je toho veľa. 

Ja by som navrhoval teraz, že pozbierajme všetky otázky – 

ako to robievame – takže poprosím, pán Antal, zapisujte si 

tie body. A poďme priamo na tie otázky. 
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Pán poslanec… 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ:  

Ďakujem za odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujeme. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Pán Antal, ja vám chcem teda 

poďakovať, samozrejme, za prácu. My máme veľmi dobré 

skúsenosti aj so zásahovou jednotkou a kynologickou 

jednotkou najmä pri zabezpečení teda bezpečnosti a ochrany 

mestských lesov a lesoparku, kde aj po zrušení tej jazdeckej 

polície, čo tu teda bolo viackrát diskutované, táto nová 

jednotka je – z môjho pohľadu – oveľa flexibilnejšia, ktorú 

teraz máme a aj dámam, aj pánom z tejto jednotky naozaj 

ďakujem. Tá spolupráca je s mestskými lesmi aj s lesnou 

strážou pomerne dobrá. 

Chcel by som sa vás spýtať, či neplánujete pre túto 

jednotku zabezpečiť motorové vozidlo terénneho typu, aby sme 

sa aj v tých ťažších poveternostných podmienkach, keď je 

sneh, vedeli dostať aj do takých menej dostupných alebo 

priestorov lesoparku, alebo prejsť krížom, čo je teda 

najrýchlejšie riešenie, keď máme nejaké hlásenie o nejakej 

protiprávnej činnosti. Ďakujem pekne. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

493 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať pánovi 

náčelníkovi Antalovi a špeciálne aj pánovi náčelníkovi 

mestskej polície 2 pánovi Tulejovi. Ospravedlňujem sa, 

neviem jeho hodnosť, za veľmi proaktívny prístup riešenia 

statickej dopravy – parkovania vo vnútrobloku Jašíková, 

Obilná, kde vďaka ich zásahu a riešeniu v spolupráci 

s dopravnou sekciu na mestskej časti Ružinov došlo 

k upokojeniu situácie. A myslím si, že sa tam nastavil veľmi 

spravodlivý systém – momentálne parkovanie, kým nabehne 

parkovacia politika v tejto lokalite. Takže veľmi pekne 

ďakujeme za upokojenie situácie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ďakujem. Chcem sa opýtať – avizovala som to na mestskej 

rade, že sa stretávam občas s takou ako keby nepravdivou 

argumentáciou ohľadom mestskej polície, že teda veď to môže 

riešiť starostka a pritom to ani náhodou nemáme my ako 

priestor to riešiť. Konkrétne to, čo som avizovala na 

mestskej rade bolo v súvislosti s nejakým vyznačením 
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parkovacích miest na Kremeľskej, tak sa len chcem opýtať, že 

či ste to prerokovali s týmito hliadkami, aby teda 

nezavádzali pri takýchto zásahoch. 

Rovnako sa musím poďakovať – akože ozaj ďakujem za vašu 

prácu a za vašu výdatnú pomoc. Vždy, keď potrebujeme, tak 

máme vo vás partnera spoľahlivého. 

A ešte taká poznámka drobná: Častokrát sa stretávam 

s tým, že ľudia sa obracajú na nás, ak je na ceste nejaký 

kadáver. Je to úloha mestskej polície. Ja viem, že mám 

zavolať mestskú políciu. Zavolám, riešim, aj sa to rieši ako 

spoľahlivo. Lenže či by nebolo možné – je to asi dosť častý 

problém toto – takú nejakú informáciu voči verejnosti v rámci 

celej Bratislavy, že toto je úloha mestskej polície, aby tí 

ľudia vedeli, kam majú volať, keď sa takéto niečo stane. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Tu iba mi dovoľte tiež vstúpiť do 

toho iba na sekundu, nechcem to zdržovať, len možno to 

viacerých starostov mrzí – aj nás to mrzí s pánom Antalom – 

stáva sa nám stále, že mestskí policajti pri nejakom zákroku 

povedia: „To primátor nás poslal.“ alebo „Starosta za to 

môže.“ Vieme o tom, je to veľmi nepríjemné. Stáva sa to aj 

mne, aj starostom. Pán Antal o tom vie a veľmi sa to 

usilujeme riešiť, dobre? O tomto probléme sa vie. 

Pán starosta Hrčka. 
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Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Dobrý deň prajem. Ja – na rozdiel od ostatných – priznám 

sa, že čo sa týka inej spolupráce – nemáme s mestskou 

políciou problém. Avšak čo sa týka úseku parkovania, tak tam 

teda netvrdím, že všetko je zlé, to by som klamal, ale proste 

niektoré veci, ktoré sa riešia dlhodobejšie a ktoré boli 

opakovane dohodnuté, sa nedodržiavajú zo strany mestskej 

polície – a to je dôvod prečo ja napríklad na túto správu 

budem… sa zdržím. A teda verím tomu, že to nie je jednoduché 

veci zmeniť – to neberiem pánovi náčelníkovi, že lusknutím 

prsta a po roku všetku funguje. Napriek tomu, že to je rok 

– tak to v takom organizme ako je mestská polícia pri 

reštrukturalizácii a nejakých zmenách určite nie je 

dostatočne dlhý čas. Avšak hovorím, sú určite veci, ktoré si 

myslím, žeby sa dali robiť inak. A dobre, je to samozrejme 

otázka viacerých pohľadov. Takže ja verím, že sa tie veci 

zmenia. Takže v tomto prípade sa zdržím, ale neberiem to, 

ako tragédiu, beriem proste to, že snaha je – to priznávam. 

Ale niektoré veci proste nefungujú tak, ako by som si 

predstavoval. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Viem, že tam prebieha 

diskusia s pánom náčelníkom, takže určite vás prosím oboch, 

aby ďalej prebiehala. Urobíme, čo môžeme… 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Ja by som pánovi náčelníkovi chcel 

poďakovať za to, čo teda robí u nás vo Vrakuni. Že to nemá 

jednoduché – ten Pentagon nás trápi, nielen jeho, mňa 

a štátnu políciu, ale dúfam, že otvorením stanice mestskej 

polície sa to výrazne zlepší. 

Ale chcel by som upozorniť, že Vrakuňa nie je len 

Pentagon, máme tam ešte na Dudvážskej oproti nákupné centru 

Hron – máme to 24-hodinové Tesco – tam prespávajú tí ľudia 

pod vplyvom návykových látok… Tak, že aby sa trošku zamerali 

aj na kontrolu tohto parku. Tento rok by to malo – 

v spolupráci s magistrátom by mal byť ten park 

zrekonštruovaný a vybudovaný nový park. Ľudia ma už 

upozorňujú na to, že teda dúfajú, že keď ten park tam bude 

vybudovaný, že tam naďalej nebudú títo ľudia prespávať 

a nebude tam tento problém. To nie sú ľudia bez domova, to 

sú častokrát ľudia, ktorí domy majú alebo byty, ale z rôznych 

príčin sú na ulici. Požívajú tam alkoholické nápoje napriek 

tomu, že je to tam zakázané. Sú tam aj tabule Zákaz požívania 

alkoholu na vonkajšom priestore a pod touto tabuľou sú 

rozložení, piknikujú tam a pijú alkohol. Takže chcel by som 

upriamiť pozornosť mestskej polície aj na tento problém. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  
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Ďakujem. Pán starosta Kuruc mi úplne že zobral – naozaj 

že myšlienku, ktorú úplne že zdieľam. Žijeme takú nejakú 

ťažkú dobu, taký nešvár, že my nejakým spôsobom sa snažíme 

o budovanie verejných priestranstiev – mesto aj mestské 

časti naozaj investujú do toho, aby sme mali kultúrne nejaké 

parky, parčíky, verejné priestory, lavičky. A na druhej 

strane akože naozaj tieto priestory nám obsadzujú ľudia, 

ktorí sa asociálne správajú. A naozaj nejde vždy len o ľudí 

bez domova. To by som si nedovolil v živote dať ich do 

jedného vreca. To sú ľudia, ktorí z nejakých divných príčin 

sú radi niekde vonku, v priestoroch a združujú sa a popíjajú 

tam alkohol. Problém je v tom, že mestská polícia – keď aj 

príde – tak v zásade pokiaľ tých ľudí zlegitimuje 

a neprichytí ich priamo niekde niečo popíjať, tak s nimi 

veľmi nemá čo spraviť. Napriek tomu vlastne títo ľudia 

vzbudzujú nejaké verejné pohoršenie a je to naozaj že reálne 

problém. 

Moja otázka vlastne znie: Či máme nastavené nejaké 

štandardy, nejaké postupy, či, pán náčelník, či 

spolupracujete napríklad s magistrátom, s nejakými terénnymi 

pracovníkmi alebo teda či sú na to nastavené nejaké štandardy 

– čo sa deje od momentu nahlásenia cez moment zistenia 

situácie, že ako dajme tomu tým ľuďom či už pomôcť alebo 

nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sa nesprávali týmto 

spôsobom. Či na to existujú nejaké postupy. Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

498 

 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela tiež veľmi pekne 

poďakovať za výbornú spoluprácu, pretože akýkoľvek problém, 

keď máme a dostane sa ku mne, tak vždy ho riešia operatívne. 

Ja som len chcela ešte otvoriť tú tému tých okrskových 

staníc, že rada by som sa dostala k informácii – ale myslím 

si, že nielen ja teda, aj náš pán starosta, naši poslanci 

a obyvatelia Vajnor – že kedy by sme mohli rátať s tým 

personálnym zabezpečením – ale takým permanentným, keďže už 

tam máme zriadenú dlhodobo aj okrskovú stanicu. A tá stanica 

bola aj ešte minulé volebné obdobie funkčná. Ľudia si to 

veľmi pochvaľovali a veľmi by sme boli radi, keby sme sa 

vedeli dostať do toho stavu ako predtým, čiže mali sme tam 

dvoch policajtov. Keby sme tam mali stabilne aspoň jedného… 

Ale nieže jeden deň v týždni, ale viac-menej každý deň – by 

bolo dobre aspoň minimálne počas pracovného týždňa. 

No a ešte som chcela už využiť teda tú príležitosť 

a chcela som požiadať, že máme taký jeden problém, ktorý sa 

nám stále ťahá, a bolo by dobre, pokiaľ sa teda zabezpečí 

bezpečnostne nielen občanov, ale aj vodičov u nás, v našej 

mestskej časti, na spojnici ulíc alebo križovatke Rybničná 

– Roľnícka – máme zrkadlovú križovatku a dochádza tam 

k takému parkovaniu na chodníku. Ale to parkovanie je také 

dosť nebezpečné, že všetky autá, ktoré vchádzajú do tej 

križovatky, tak sú vystavené naozaj zrážke, pretože nie je 

cez to auto, ktoré tam parkuje na chodníku rovno priamo pred 

kaplnkou, tak nie je cez neho vidno. Bola som aj sama svedkom 
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toho, že naozaj minimálne dve takéto nehody sa tam udiali. 

A mám dokonca aj štatistiku od dopravákov zo štátnej polície, 

že naozaj tá križovatka vykazuje veľmi veľké riziko 

bezpečnostné z pohľadu tých možných nejakých incidentov. 

A len čo bolo nahlásených incidentov v priebehu toho 

obdobia, kedy naozaj teda nebol taký veľký pohyb po tých 

cestách, tak bolo nejakých 53 až 55 behom roka. To znamená, 

že skoro na jeden týždeň vychádza minimálne jedna nehoda, 

a to sa hovorí o tom, že to sú nehody, ktoré sú nahlásené. 

Takže ja som len veľmi chcela poprosiť, aby túto križovatku 

naozaj mali v merku. Teda, samozrejme, okrem ešte všetkých 

ostatných vecí, ktoré nahlásil aj náš pán starosta, aj čo 

sme my spolu konzultovali. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Opätovne by som chcela apelovať – pokiaľ by 

bolo možné – na vedenie hlavného mesta a rovnako na 

náčelníka, ak by bolo možné poslaneckú prioritu 

staromestského poslanca v mestskom zastupiteľstve – aby bola 

umiestnená do Starého Mesta. Pokiaľ nie, tak ja by som potom 

poprosila nejaký mejl, že by som dala policajtom mestskej 

polície ako poslankyňa v podstate by som odovzdala to, že 

verím, že táto poslanecká priorita bude pre celú Bratislavu 

využitá – teda v celej šírke Bratislavy. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Krajčír. 

Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves: 

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel tiež pripojiť 

k ostatným kolegom, ktorí už hovorili. 

 V rámci spolupráce s mestskou políciou musím pochváliť 

komunikáciu s pánom náčelníkom. A teším sa z informácií, že 

postupujú práce na stanici v Devínskej Novej Vsi. Takže 

priestor chystáme a celkom sme pokročili aj napriek tejto 

situácii zložitej. Takže dúfam, že aj na to sa myslí popri 

všetkých aktivitách, ktoré sú spojené teda s mestom 

a s mestskou políciou. Ale zatiaľ ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Takže dám teraz slovo pánovi Antalovi. 

Samozrejme, veľa boli aj poďakovania alebo nejaké možno 

reakcie na to. Neboli to všetko otázky. Ale tie otázky by 

som poprosil stručne zodpovedať. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Áno. Ďakujem veľmi pekne všetkým za vaše slová, za 

poďakovania, aj za pripomienky, návrhy a tak ďalej. 
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Čo sa týka podnetu od pána poslanca Mrvu – čo sa týka 

motorového vozidla pre lesopark, budeme, samozrejme, na tom 

pracovať. Momentálne sme ukončili verejné obstarávanie na 

motorové vozidlá v rámci výkonu služby v jednotlivých 

veliteľstvách vzhľadom k tomu, že náš vozový park sa dostáva 

do stavu, kedy naozaj možno za rok, za dva by nám hrozilo, 

že budeme chodiť pomaly peši. Takže zatiaľ riešime tieto 

vozidlá. Komunikoval som aj s magistrátom v súvislosti 

s vozidlami, ktoré riešili v rámci ich veľkého verejného 

obstarávania. Uvidíme, či sa nám podarí vyriešiť minimálne 

jedno terénne vozidlo už teraz – alebo či budeme musieť potom 

ísť do toho samostatne. Zatiaľ sme si tu nechali dvierka 

otvorené. Ak stačí takto odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, poďme ďalej. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Pani Kolková, pani starostka Kolková – časť teda už 

vysvetlil aj pán primátor v súvislosti s tými argumentmi 

policajtov. Samozrejme, stretávam sa s tým, riešime to 

s jednotlivými veliteľmi. Poučujú svojich policajtov. Z času 

na čas sa takéto prípady stanú. A prípad posledný, ktorý sme 

mali avizovaný, riešili sme v rámci disciplinárneho konania, 

kde policajt teda bol potrestaný odňatím osobného príplatku, 

čo naozaj teda mu ubralo z jeho výplaty a môže rozmýšľať nad 

tým. A samozrejme – je to aj výstraha pre ďalších policajtov, 

že všetky takéto nepravdivé argumenty policajtov budeme 

prísne postihovať. 
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Čo sa týka potom riešenia ďalších nejakých podnetov – 

samozrejme nám funguje linka 159 24/7, takže každý jeden 

občan, ktorý má akýkoľvek problém – je to potrebné nahlásiť 

cez linku 159 a operačný pracovník by mal sa predmetným 

podnetom zaoberať. Ak stačí takto odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Pán starosta Hrčka – v súvislosti s jeho pripomienkami, 

návrhmi a námetmi, samozrejme, stotožňujem sa s tým, čo 

povedal pán starosta. Je ešte veľa vecí, ktoré musíme 

nastaviť a kde nám niektoré veci škrípu. Tak, ako povedal aj 

pán starosta, naozaj rok niekedy sa zdá byť, že je dlhý, 

a niekedy naozaj nestačí na to, aby sme dokázali umravniť 

všetkých tých ľudí, ktorí nám spôsobujú v rámci výkonu služby 

problém. Ale, samozrejme, všetky zistené prešľapy policajtov 

riešime v rámci disciplinárneho konania a snažíme sa 

nastaviť tú spoluprácu naozaj tak, aby bola efektívna 

a funkčná a ja som sa dohodol aj s pánom Lučaničom – budúci 

týždeň máme stretnutie, kde budeme riešiť – verím, že veľa 

vecí z tých, ktoré spomenul aj pán starosta Hrčka. Výstup 

z toho, samozrejme, dáme aj pánovi starostovi, aj pánovi 

primátorovi a všetkým dotknutým, ktorých sa táto daná 

problematika bude dotýkať – to znamená najmä teda v rámci 

parkovacej politiky. Pripravili sme pre zamestnancov 

mestskej časti aj taký manuál v súvislosti s parkovacou 

politikou. Naozaj snažíme sa v poslednej dobe byť 
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intenzívnejší v tej spolupráci. Mrzí ma naozaj, že niektoré 

veci tak, ako poukázal na to pán starosta, boli aj z našej 

strany zanedbané. Robíme všetko preto, aby sme to napravili. 

Samozrejme, výstup potom určite dostanem od pána starostu, 

že ako to pokračuje. Každé hodnotenie je pre mňa pozitívnym 

nejakým impulzom k tomu, aby sme veci zlepšovali. Od toho 

sme tu. 

Pán starosta Kuruc – v súvislosti s objektom nákupného 

centra Hron: Priebežne kolegovia tam chodia, ale nastavíme 

tam intenzívnejšiu nejakú hliadkovú činnosť na niekoľko dní 

a uvidíme, aký efekt to bude mať. Samozrejme, všetky tie 

podnety, ktoré zbieram aj od poslankýň, od poslancov, od 

starostiek, starostov – snažíme sa dávať dokopy 

a prioritizovať postupne podľa toho, ako… - podľa 

závažnosti. Tak, samozrejme, budeme riešiť každý jeden 

podnet, ktorý sme dostali vrátane tohto. 

Čo sa týka zriaďovania nových parkov – my sme teda aj 

tým, že sme vysúťažili novú firmu v súvislosti s kamerovým 

systémom, servisom a tak ďalej – budeme sa snažiť 

komunikovať, aj komunikujeme s jednotlivými mestskými 

časťami tak, aby v prípade, že tam bude možné osadiť kameru 

mestskej polície, budeme riešiť aj minimálne túto časť, aby 

tie priestory, ktoré sú novovybudované a naozaj, ktoré si 

vyžadujú vyšší spôsob ochrany, budeme sa snažiť 

odkomunikovať s príslušnými mestskými časťami – že tam 

budeme dávať kamerový systém. Samozrejme, treba brať do úvahy 

aj to, čo som povedal – že pokiaľ nám to kapacitné možnosti 

budú dovoľovať, budeme, samozrejme, vysielať hliadky a tak 

ich rotovať, ako sme ich začali rotovať aj teraz. Ale súvisí 

to teda aj s tým naším vozovým parkom, ktorý som už spomínal. 
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Čo sa týka pána poslanca Tešoviča – v podstate reagoval 

obdobne ako pán starosta Kuruc, samozrejme, s prídavkom 

postupu, či máme nejaký postup alebo nejakú spoluprácu 

s magistrátom – ako reagovať v prípade zistených osôb či už 

neprispôsobivých alebo ľudí bez domova. My veľmi intenzívne 

komunikujeme so sociálnou sekciou v rámci magistrátu, 

s mestským terénnym tímom, dávali sme teraz posledne na našu 

sociálnu sieť aj situáciu, kedy jeden z veliteľov 

komunikoval práve s touto komunitou, kde teda riešili mnohé 

situácie – ako sa správať, ako sa zachovať. Naozaj, 

stretávame sa s mnohými podnetmi, kedy ľudia bez domova alebo 

rôzni iní ľudia, ktorí majú asociálne správanie… Postupujeme 

naozaj jednoznačne tak – v prípade, že je zistené porušenie 

všeobecne záväzného predpisu – postupujeme v zmysle zákona. 

Tu len dávam do pozornosti, že napríklad čo sa týka ľudí bez 

domova – určite teda viete, že ukladanie pokút týmto ľuďom 

je úplne neefektívne. My sa snažíme s nimi – aj naši 

policajti – komunikovať. A minimálne dostať ich možno 

z niektorých priestorov, kde fungujú a pôsobia nejakým 

rušivým spôsobom. Samozrejme, v prípade, že došlo 

k porušeniu všeobecne záväzných predpisov, tieto evidujeme. 

V našom informačnom systéme dostávajú poväčšine napomenutia, 

keďže blokové pokuty tam nie sú nejakým spôsobom možné ani 

vymožiteľné. Ale, samozrejme, v prípade, že sa dopustia 

nejakého závažnejšieho konania a bude to riešiť napríklad 

policajný zbor v rámci vyšetrovania nejakého trestného činu, 

tak uvidia v tom systéme presne všetky tie počty napomenutí 

v rámci priestupkových konaní, čo sa berie ako potom 

priťažujúca okolnosť pri riešení týchto závažnejších skutkov 

alebo trestných činov, prečinov. Takže manuál v podstate 

máme – máme taký spoločný s mestským terénnym tímom. My veľmi 
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intenzívne komunikujeme s mestským terénnym tímom. Mávame 

často online stretnutia aj osobné stretnutia v rámci ulice 

– takže túto problematiku naozaj veľmi intenzívne 

komunikujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Čo sa týka… Ak stačí… Pokračujem pani poslankyňou 

Debnárovou – okrskovou stanicou plus problémami v rámci 

statickej dopravy. Dynamickú dopravu teda rieši príslušný 

útvar Policajného zboru. Čo sa týka statickej dopravy – 

snažíme sa v tom maximálnom počte, ako nám to umožňuje 

personálna kapacita – vyrážať aj do Vajnor. Samozrejme, 

kolegovia dostali v posledných dňoch za úlohu, aby sa 

venovali tejto inkriminovanej križovatke. Vo Vajnoroch sme 

pridali ďalšieho okrskára. 

A čo sa týka možno nejakého stáleho pôsobenia policajta, 

samozrejme, budeme to riešiť, až keď nám kapacitné možnosti 

dovolia tak, aby v nejakých časoch – a to si dohodnem určite 

aj s pani poslankyňou, aj s pánom starostom. My sme aj mali 

mať konkrétne stretnutie, len, žiaľ, zo zdravotných dôvodov 

sa neuskutočnilo. Myslím, že to bolo týždeň dozadu alebo 

dva. Verím, že čoskoro sa uskutoční – kde si povieme úplné 

podrobnosti toho, ako niektoré veci nastavíme. Nám teraz 

končí tretí beh frekventantov. Budúci týždeň – 

13. a 14. majú skúšky, máme tam 16 ľudí. Uvidíme, ako 
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dopadnú na skúškach. Samozrejme, budú prerozdelení po 

jednotlivých veliteľstvách, kedy si myslím, že znovu sa nám 

bude o niečo lepšie dýchať, čo sa týka personálneho stavu, 

a budeme možno odvážnejšie reagovať aj na takéto situácie. 

Čo sa týka pani starostky Aufrichtovej – ja som včera 

večer posielal mejl priamo pani starostke ohľadne toho, ako 

sa prerozdelia finančné prostriedky z jej poslaneckej 

priority, za čo sa chcem takto verejne pani starostke 

poďakovať úprimne. Nielen teda za túto prioritu, ktorú 

venovala mestskej polícii, ale samozrejme aj za dlhodobú 

podporu policajtov, ktorí pôsobia na území mestskej časti 

Staré Mesto. Ja som v mejli uviedol, že tieto finančné 

prostriedky budú poukázané len policajtom, ktorí pôsobia na 

území mestskej časti Staré Mesto. Dávam do pozornosti, že na 

území mestskej časti Staré Mesto pôsobia dva útvary – a to 

je Okresné veliteľstvo Bratislava 1 a útvar Zásahovej 

jednotky a kynológie, ktorý naozaj aj počas verejných 

zhromaždení, ktoré sme už spomínali viackrát, riešili a mali 

za úlohu zabezpečovať verejný poriadok. Takže určite viem 

potom aj s pánom Královičom dať úplné podrobnosti toho, ako 

sme sa k tomu postavili. To znamená nepôjde to iným 

veliteľstvám. Týmto dvom útvarom, keďže prioritne pôsobia na 

území mestskej časti Staré Mesto. Budú to nadčasy 

a respektíve je to v mzdových prostriedkoch – tak to bolo 

schválené aj zastupiteľstvom – toho sa držíme, keďže nás to 

zaväzuje. Sú tam nadčasy a sú tam odmeny. Tie nadčasy – 

dovolím si tvrdiť, že je lepšie a výhodnejšie aj pre vás – 

lebo ak zaplatíme policajtom nadčasy, viac času strávia na 

uliciach. Takže toto je pohľad, ak stačí takýto sumár. 
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A v súvislosti s posledným príspevkom pána starostu 

Krajčíra a v súvislosti s okrskovou stanicou v Devínskej 

Novej Vsi – samozrejme veľmi intenzívne komunikujeme. Ja som 

veľmi rád, že mestské časti nám vychádzajú v ústrety aj čo 

sa týka priestorových kapacít. Našou úlohou je ich už len 

naplniť personálnymi kapacitami, na čom naozaj pracujeme. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte tu máme jednu faktickú pani 

Aufrichtovej. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. No hodí sa poďakovať – takže naozaj ďakujem, že 

sme našli spoločné riešenia. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Aj ja ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. A ja sa chcem, samozrejme, pánovi 

náčelníkovi poďakovať. Som veľmi rád… 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 
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Pardon, pán primátor, mohla by som – nejde sa mi nejak 

faktickou prihlásiť. Len pripomenúť, že som sa pýtala na tú 

možnosť – informovať verejnosť širokú celomestskú o tom 

postupe, ako postupovať pri kadáveroch. 

A to by možno aj mesto – tiež má dobré informačné 

kanály. Takže v spolupráci s políciou, aby ľudia vedeli. 

Vidím kadáver – nevolám starostovi, ale volám mestskú 

políciu. 

Mgr. Miroslav Antal, náčelník mestskej polície: 

Skúsim sa spojiť s kolegami z magistrátu a doriešime 

to. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak ja iba to dokončím, že som sa chcel poďakovať veľmi 

pekne pánovi náčelníkovi. Myslím, že máme dobrú spoluprácu 

a naozaj sa teším z tohto, že ho tu máme. 

A poďme – odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech sa 

páči. 

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

ktorým mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu 

o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2021. 

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: 1, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 40. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

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

Ja som sa… Mne vypadlo pripojenie – Pätoprstá „ZA“. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosíme – pani Pätoprstá hlasovala tak isto. Môžeme 

ísť ďalej. Poďme na ďalší bod. 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 

Uznesenie 1183/2022 

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dohodli sme sa, že dôjdeme po bod až 32, kde máme dvoch 

občanov – 34, kde máme dvoch občanov – a potom dáme krátku 

prestávku, dobre? Navrhujem takéto riešenie. 

Nech sa páči bod 24 by sme mali ísť. To je – musím si 

to nájsť – nie, nie, nie – myslel som, že… 24, nie? Ideme. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  
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Ten sme mali už minule. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, tak toto sme už všetko dali. Aha, jasné, to 

boli tie posunuté body. 

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

Áno, ide bod 32. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK, 32. Ospravedlňujem sa. 

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

33 a 34. 

 

BOD 32 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV DOPRAVNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH REALIZÁCIA SA 

PREDPOKLADÁ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU 

INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 A 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 2014 

– 2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Tak 32, nech sa páči. 

Táňa, poprosím ťa na chvíľu to zober. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. Tak poprosím úvodné slovo. Je to 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a tak ďalej. 

Tak poprosím úvodné slovo. Nech sa páči. 

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 

Dobrý deň. Predkladáme materiál – informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých 

realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra a Integrovaný regionálny operačný 

program v programovom období 2014 – 2020. Posledným dátumom 

oprávnenosti je koniec roka 2023. Predložený materiál bol 

pripravený v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava 

a oddeleniami magistrátu zodpovedajúcimi za projekty dopravy 

– Projektovú kanceláriu magistrátu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stačí to ako úvodné slovo? 
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Môžeme teda otvoriť diskusiu zrejme k tomuto. Nech sa 

páči, pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ďakujem za slovo. Ja som sa chcela opýtať – ďalším bodom 

je tá cezhraničná mestská doprava alebo MHD-čka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to je bod číslo… 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Netýka sa to vlastne aj… teda výsledok toho hlasovania 

v 33-ke či by potom nemal nejaký dopad na aj tento bod 

a tieto financie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. To je samostatne riešený bod. Bude predstavený 

ako bod 33 a nesúvisí s bodom 32. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán – som si pomýlila – pán poslanec 

Krajčír. Máte slovo. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať… Na poslednom teda 

zastupiteľstve, ktoré sa nepodarilo ukončiť, bola 

informácia, kde sa pán starosta Hrčka pýtal, kto prepláca 

dnes faktúry alebo teda kto platí dnes faktúry za stavbu 

v Petržalke električkovej trate. A informácia, ktorá bola 

poskytnutá zo strany teda kolegu z magistrátu bolo, že to 

prepláca štát. Ja sa chcem spýtať, že či odstupom času to 

stále takto hodnotí pán kolega. Lebo teda podľa mojich 

informácií – pokiaľ ešte teda nie je podpísaný nenávratný 

finančný príspevok, tak nie je možné, aby štát preplácal 

faktúry. Samozrejme, spätne to potom – ak sa podpíše ten 

nenávratný finančný príspevok – možné bude. Ale momentálne 

predpokladám – to nie je hradené zo štátu. Tak by som 

poprosil k tomu vyjadrenie. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania: 

Dobre. Čo sa týka – to vyjadrenie – že štát prepláca 

tie faktúry alebo prepláca žiadosti o platbu bolo myslené 
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ako všeobecné konštatovanie pri tom pozastavení financovania 

operačného programu zo stranu Európskej komisie. Samozrejme, 

my máme teraz tri projekty – alebo teda viacero projektov – 

ktoré sú už zazmluvnené a financované. To znamená: Pri nich 

platí to, čo som povedal – že pri podaní žiadosti o platbu 

– budú teda preplácané tak ako zo štátneho rozpočtu, a to sa 

bude následne refundovať z Európskej komisie – alebo teda 

štát to bude refundovať. 

Čo sa týka električky – tam zatiaľ faktúry neplatí nikto 

– ani magistrát, pretože tam je to zmluvná podmienka, ktorá 

hovorí, že až po dovŕšení sumy osem miliónov je možné zo 

strany zhotoviteľa predložiť vlastne prvú faktúru, ktorá 

bude mať splatnosť. A táto bude potom následne zaradená do 

žiadosti o platbu a preplácaná. My to máme nastavené tak aj 

v spolupráci s Ministerstvom dopravy – aby v tom čase, keď 

táto faktúra teda bude predložená zo strany zhotoviteľa – 

aby sme mali procesne uzavretú prípravu a dúfame teda, že aj 

samozrejme schválené žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Čiže vlastne to bola otázka, ktorá sa netýkala 

priamo tejto stavby, ale tých informácií, ktoré teda zazneli 

v médiách, a preto sme reagovali minule tak, ako sme 

reagovali. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem za odpoveď. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Asi – nech sa páči – asi môžeme 

ukončiť diskusiu k tomuto bodu a ja poprosím návrhovú 

komisiu. Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Budeme schvaľovať uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie informáciu o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 

2020. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 36 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

5, prítomných: 41. 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

Uznesenie 1184/2022 

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, 

ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného 

regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 

koniec poznámky) 

 

BOD 33 NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVY DO HAINBURGU A/D 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Tak tak, ako máme teda dohodnuté, ide teraz bod 33. 

Nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžem ísť, Táňa. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Takže bod 33, nech sa páči. 

Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej dopravy: 

Tak ďakujem. Dobrý deň všetkým. Dovolím si teda krátky 

úvod. 

V súvislosti so zmenou prímestského autobusového 

dopravcu v Bratislavskom samosprávnom kraji a hlavne teda so 

zrušením komerčnej linky zo strany spoločnosti Slovak Lines 

do Hainburgu k decembru minulého roka sa vlastne dlhodobo 

rieši téma riešenia dopravy do tejto obce. V rámci tejto 

témy sa konali viaceré pracovné stretnutia zástupcov 

Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta 

a Bratislavskej integrovanej dopravy a rovnako tak aj 

kolegov z projektu BAUM a rakúskej strany o hľadaní možnosti 

zabezpečenia takejto dopravy. Jediným riešením vlastne, 
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ktoré sa zdá byť realizovateľné mimo nejakej komerčnej 

dopravy, o ktorú vlastne nikto neprejavil záujem, je 

zabezpečiť túto prevádzku linky na základe zmluvy medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a ním vysúťaženým 

dopravcom, nakoľko v tejto zmluve je opcia na takúto linku 

– a teda že vlastne Bratislavský samosprávny kraj by sa stal 

objednávateľom takejto linky vo verejnom záujme. 

Z pracovných rokovaní v tejto veci vlastne vyplynulo, že 

Bratislavský samosprávny kraj je ochotný si takúto linku 

teda objednať v rámci tej svojej zmluvy a v čo možno 

najkratšom čase, avšak len za podmienky – ak teda na jej 

prevádzke sa budú podieľať viacerí partneri. Na základe 

nejakých posledných pracovných stretnutí, ako aj dohody 

zástupcov vedení magistrátu hlavného mesta a Bratislavského 

samosprávneho kraja bolo vlastne dohodnuté spolufinancovanie 

na prevádzku tejto linky v pomeroch 24,1 percenta – že by 

malo financovať hlavné mesto; Bratislavský samosprávny kraj 

42,6 percenta a rakúska strana zastúpená vlastne 

33,3 percenta. Ono tá samotná suma – by som povedal – že sa 

bude vyvíjať aj v súvislosti s nákladmi, s prípadnou 

indexáciou a, samozrejme, aj s tržbami. Zatiaľ taká 

predbežná dohoda všetkých partnerov je, že by sa začínalo na 

nejakom minimálnom režime prevádzky – čo je vlastne raz za 

hodinu. A až v súvislosti s prípadným prejaveným záujmom 

o túto linku by sa následne zvažovalo posilnenie tohto 

intervalu. 

Čiže za mňa si tak v skratke. Neviem, či ma ešte 

kolegovia – ktorí sú tu som mnou – chcú nejako doplniť 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme… Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Prepáčte, otváram diskusiu k tomuto bodu programu, 

pardon. Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. No, také akože širšie zamyslenie… 

Lebo väčšinou tak býva, že cesta do pekla je vydláždená tými 

najlepšími úmyslami. 

Však áno. Mnoho ľudí v tom Hainburgu sú občania aj 

Bratislavy, majú dvojitý pobyt. Mnoho z nich pracuje 

v Bratislave, mnoho z nich študuje v Bratislave, takže 

z tohto hľadiska akože úplne že super. Len tak si povedzme, 

že prečo tam vlastne nikto nepremáva… Lebo sa to neoplatí. 

Hej? Len to, čo sa deje vo verejnom priestore, sa nie vždy 

oplatí. Ani svietiť sa neoplatí. Ak svietime, je to nejaký 

verejný záujem. Meria sa nie ziskom, ale nejakou užitočnosťou 

– takže z tohto hľadiska áno – je to užitočné, potrebujeme, 

aby bola nejaká mobilita pracovnej sily. Je to potrebné 

zabezpečiť. 

Tak sa pozrime na to, že kto to má zabezpečiť. Tam je 

nejaký zákon o Bratislave, ktorý hovorí o tom, že naozaj 

Bratislava má zabezpečovať verejnú dopravu na území mesta 

Bratislavy. Potom máme nejaký zákon o samosprávnych krajoch, 

ktorý hovorí o tom, že kraj má zabezpečiť dopravu na území 

kraja. A kraj má aj spolupracovať – podľa tohto zákona – 
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s inými krajmi alebo cezhraničnými regiónmi na zabezpečení 

verejnej dopravy. To tam má napísané. Otázka je, že však 

dobre – veď ja som za to, veď treba tú mobilitu zabezpečiť, 

treba tú obslužnosť zabezpečiť, treba zvýšiť kvalitu 

fungovania v týchto prihraničných regiónoch. Len ako zákon 

jasne hovorí, že kto to má urobiť a Bratislava to nie je. 

Keď už proste si povieme, že áno, že sme za to, že chceme to 

potvrdiť, že je to naozaj blízke územie prepojené 

s Bratislavou, zrastené s Bratislavou, tak fajn. Ale skôr by 

som videl viac súladu so zákonom, keby sme dajme tomu dali 

každý prevádzkový rok dotáciu, ktorá by bola účelová dotácia 

na danú prevádzku, ktorú zabezpečuje kraj spolu s partnerom 

v zahraničí – a vedeli by sme sa k tomu každý rok vrátiť. 

Takto sa vlastne takým spôsobom stávame účastníkmi nejakej 

zmluvnej strany na zabezpečenie výkonu vo verejnom záujme, 

ktorý vlastne zo zákona vôbec nemáme plniť. Ale akože úplne 

s plnou vážnosťou si uvedomujem – že áno, tým ľuďom treba 

pomôcť. Len naozaj že Čierny Peter neviem z akého dôvodu 

zostal v Bratislave. Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ja sa chcem len na jednu vec v tom uznesení spýtať – 

lebo tam sa v tom bode 2 hovorí, že tá spoluúčasť mesta je 

do maximálnej výšky 85 000 eur za rok. A potom je tam 

zátvorka, že uvádzaná suma je bez zahrnutia indexácie – to 

znamená že teda, že má sa na mysli, že ona bude potom aj 
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vyššia? A teda otázka je, či je tam správne to slovo 

„maximálnej výšky“. To len na vysvetlenie, aby bolo zrejmé, 

aby nebolo samo o sebe rozporné to uznesenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Opäť – teraz ideme s niečím, čo je dobrý úmysel… A dobré 

úmysly naozaj podľa mojej skúsenosti vo verejnej službe… 

Väčšinou dobrý úmysel nad rámec toho, čo sa môže, je nakoniec 

nejakou kontrolou naozaj očastovaný pokutou alebo niečím, čo 

vôbec najmenej chceme. Iba to dávam znova do pozornosti. 

Ale druhú vec, ktorú by som povedala – je to 85 000 eur 

ročne – toto sme neboli ochotní pri strategickom pozemku Nív 

akceptovať ako výdavok hlavného mesta a odovzdali sme za 

euro vstupy do tých podzemných priestorov, ktoré pán primátor 

Nesrovnal vyjednal, že majú byť odovzdané mestu. Tak toto 

zastupiteľstvo ich kvôli výdavkom 85 000 ročne, čo bolo 

neúnosné, aby sme to zvládali, sme ich darovali súkromníkovi 

– developerovi. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec MsZ: 
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Ešte doplním, že je to nepochybne dobrý úmysel. Ale 

dobrým úmyslom je aj podpora – ja neviem – základného výskumu 

v Slovenskej akadémii vied a nerobíme to, hej? Lebo nám to 

nevyplýva zo zákona. A kopec vecí by boli dobrým úmyslom 

a boli by potrebné a boli by dokonca aj užitočné. Len ich 

nerobíme preto, lebo to nemáme – nám to nevyplýva zo zákona. 

Tu sme sa rozhodli, že áno, že do toho ideme a ešte k tomu 

takým nešikovným spôsobom, kde – podľa mňa – skôr to malo 

ísť formou dotácie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. …diskusiu, ja odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie v tom aktuálnom znení, 

ktoré bolo rozposlané. Ja ho teda nebudem čítať celé, len 

tie podstatné časti. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A) 

súhlasí s uzatvorením zmluvy s Bratislavským samosprávnym 

krajom, na základe ktorej bude zabezpečená prevádzka 

a spolufinancovanie cezhraničnej autobusovej linky 

Bratislava – Hainburg a/D. Tak isto súhlasí so 

spolufinancovaním tejto linky do maximálnej výšky 85 000 eur 

za rok. Uvádzaná suma je bez zahrnutia indexácia; ktorej 

objednanie vo verejnom záujme zabezpečí Bratislavský 

samosprávny kraj na obdobie desiatich rokov od 15. 11. 2021 
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s opciou na ďalších päť rokov; a tak isto súhlasí v bode 3 

s každoročným alokovaním tejto finančnej čiastky dotácie 

z rozpočtu hlavného mesta počnúc rokom 2023. A po B) že 

splnomocňuje primátora na podpísanie zmluvy 

o spolufinancovaní medzi Bratislavským samosprávnym krajom 

a hlavným mestom v zmysle časti A) 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: 27, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 8, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Mne to nešlo. Ja som tiež „ZA“. Debnárová. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

525 

 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Nešlo mi to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D 

Uznesenie 1185/2022 

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. súhlasí 

1. s uzatvorením zmluvy o spolufinancovaní medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou, na základe ktorej bude 

zabezpečená prevádzka a spolufinancovanie cezhraničnej 

autobusovej linky Bratislava – Hainburg a/D, 

2. so spolufinancovaním cezhraničnej autobusovej linky 

Bratislava – Hainburg a/D z rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy do maximálnej výšky 85 

000,00 eur za rok (uvádzaná suma je bez zahrnutia indexácie), 

ktorej objednanie vo verejnom záujme zabezpečí Bratislavský 
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samosprávny kraj na obdobie 10 rokov (od 15. 11. 2021 s 

opciou na ďalších 5 rokov), 

3. s každoročným alokovaním finančnej čiastky dotácie vo 

výške stanoveného podielu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, počnúc rokom 2023, a žiada o 

zabezpečenie jej zahrnutia do návrhu rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na daný kalendárny rok. 

TK: vždy k 31.12. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

na podpísanie zmluvy o spolufinancovaní medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou v zmysle časti A tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 34 INFORMÁCIA O PRESKÚMANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

MACHNÁČ, V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod 34. Informácia o preskúmaní Územného plánu 

zóny Machnáč, v znení zmien a doplnkov.  
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Nech sa páči, sekcia územného rozvoja. Nech sa páči, 

pán riaditeľ.  

Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja:  

Dobrý deň. Marek Dinka, sekcia územného rozvoja. Krátke 

úvodné slovo. Predmetom tohto predkladaného materiálu je 

preskúmanie zóny Územného plánu zóny Machnáč, v znení zmien 

a doplnkov, ktorý bol schválený ešte v roku 1999. 

Aktualizovaný bol prvýkrát v roku 2003. A to uznesením 

mestského zastupiteľstva z 26. 6. A takisto sme pristúpili 

k aktualizácii v roku 2008. Vtedy bola schválená 

aktualizácia len v určitých sektoroch a boli doplnené 

verejnoprospešné stavby v určitých lokalitách. Hlavné mesto 

ako obstarávateľ tohto predmetného územného plánu zóny 

zbiera a eviduje podnety na jeho zmeny od orgánov štátnej 

správy, samosprávy, od fyzických aj právnických subjektov. 

Ale takisto aj od oddelení magistrátu hlavného mesta SR. 

A od roku 2001 až po koniec augusta 2021 sme zaevidovali 42 

takýchto podnetov. Následne hlavné mesto zverejnilo na 

svojej webovej stránke oznámenie o začiatku preskúmania 

územného plánu zóny Machnáč. To bolo vlastne od 20.10. 2020 

do 30.11. 2020.  

V tomto istom čase sme sa obrátili aj na Mestskú časť 

Bratislava – Staré Mesto so žiadosťou o zverejnenie 

predmetného oznamu. V apríli 2021 boli listom vyzvané 

oddelenia magistrátu, ktorých kompetencia je územné 

plánovanie, aby doručili pripomienky a podnety na zmeny. 

Dôvodmi potreby aktualizácie ú jednak zmena príslušnej 

platnej legislatívy, ale aj takisto zosúladenie s vyšším 

stupňom územnoplánovacej dokumentácie v jednom sektore 
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územného plánu zóny a takisto prijaté dokumenty 

celospoločenského významu súvisiace s územným plánovaním. 

Takisto reflektovanie súčasnej spoločenskej, ekonomickej 

a hospodárskej situácie, a v neposlednom rade podnety na 

zmeny, ktoré uplatnili fyzické osoby, právnické osoby, 

orgány samosprávy, občianske združenia a vlastníci pozemkov 

v tejto zóne. Informácie o preskúmaní Územného plánu zóny 

Machnáč v znení zmien a doplnkov bola predložená, 

samozrejme, aj na zasadnutie komisie, príslušnej. Je to 

komisia územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby. Toto sa udialo 16. 03. 2022. Takisto 

sme s týmto materiálom boli aj v mestskej rade. To sa udialo 

17.03. 2022. Mestská rada svojím uznesením zo dňa 17.03. 

2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy prerokovať informáciu o Územnom pláne zóny 

Machnáč v znení zmien a doplnkov. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Máme tu aj občanov.  

Pán kontrolór Miškanin, nech sa páči. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór:  

Mám len jednu takú otázku smerom k uzneseniu, kde 

v uznesení sa navrhuje pripraviť pracovnú skupinu na 

posudzovanie žiadostí. A moja otázka znie: nevidím tam pani 

hlavnú architektku. Pričom jej to zo zákona vyplýva. Či by 
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nemala byť tam aj ona zakomponovaná. To je moja otázka. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím odpoveď.  

Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja: 

Dobý deň. Ďakujeme za podnet. Budeme sa ním zaoberať. 

Momentálne na to hneď neviem odpovedať. My sme to hlavne 

dostali z kolegov, ktorí majú na starosti obstarávanie 

územnoplánovacích dokumentov. Ale áno, pozrieme si to. 

Ďakujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Máme dvoch občanov. Takže, prosím vás, 

odhlasujte, aby pani Monika Hricáková mohla vstúpiť do 

diskusie. Vidím vás. Dvihnite ruky, nech to máme odhlasované. 

Myslím, že väčšina z vás dvíha ruky.  

Nech sa páči… Dobre hovorím? Nech sa páči, pani 

Hricáková, máte slovo.  

Monika Hricáková, občianka:  

Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Ďakujem, že som dostala 

priestor. Som obyvateľka Drotárskej ulice, ktorú vidíte 

vlastne aj na mojom pozadí, ktorá sa premenila z takejto 

zelenej plochy na začiatku, na takúto spúšť, ako vidíte. Je 
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to časť Územného plánu zóny Machnáč. V tomto územnom pláne 

je ešte veľa takýchto zelených plôch, ktoré sa môžu zachovať. 

A v podstate viem, že teraz sa len otvára tento územný plán, 

ale chceli by sme takto apelovať na poslancov, aby mysleli 

na to, že mnohé zelené plochy sú schopné sa zachovať. Takisto 

sme dali dokopy aj takú menšiu petíciu, ktorú vám posielam 

do chatu. My sme tieto plochy spísali. Ony v predchádzajúcom 

pláne boli v návrhu na chránené územie. Takže keby ste sa 

týmito plochami zaoberali, aby sa vlastne tento zelený kopec 

nemenil na takýto púštny kopec, ako vidíte, vzhľadom aj na 

klimatické zmeny aj na komfort obyvateľov. Lebo je to 

lukratívna lokalita, ale je to v podstate už teraz zastavané 

žeriavmi. Ešte je tam niekoľko miest, ktoré sa dajú 

zachrániť. Aj v tejto lokalite. Tu by som chcela poprosiť, 

ak to bude možné, že zavolať aj občanov, ktorí tu žijú. 

Povedzme aj my, ktorí sa tu už roky snažíme o nejaké 

zachovanie zelene, alebo občianske združenia do tej 

pracovnej skupiny ak je to možné. Lebo my tu žijeme a vieme 

v podstate za ktorým rohom je ešte nejaká zelená plocha, 

ktorá prípadne či už patrí magistrátu alebo Slovenskej 

republike. Lebo takéto plochy tu ešte sú v Územnom pláne 

zóny Machnáč. A je ich tu dosť. Takže asi tri takéto body: 

zachovanie zelených plôch, zmenšenie výstavby, občanov do 

pracovnej skupiny. A prípadne, ak je to možné, podporu tejto 

petícii. Aby ľudia videli, že to za to stojí. Aj keď možno 

niektorí to ešte nechápu, v budúcnosti to možno časom  oveľa 

viacej pochopia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Pani Závodná, chceme dať nejakú 

odpoveď? Alebo vy o tých plochách viete?  

Ing. arch. Marta Závodná, vedúca oddelenia obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov:  

Ja viem len toľko, že z toho preskúmania vyplynulo, že 

odporúčame odporúčať enviromentálnou štúdiou trasovania 

interakčných línií. Lebo niektorí ľudia sa zase sťažujú, že 

majú interakčné línie na pozemku a nemôžu tam vôbec stavať 

rodinný dom. Takže toto je tiež predmetom toho preskúmania, 

čiže odporúčame spracovať túto envirmentálnu štúdiu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Urobme to tak, že tie zóny, ktoré sú v tej edícii 

urobené, je ich tam viac, by som chcel mať v nejakom 

dokumente vložené, aby som videl, ako sa k nim Staviame. 

Dobre? Ktoré meníme a ktoré nemeníme a z akého dôvodu. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá chce ešte reagovať. 

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

Keby nám mohla byť tá petícia členom komisie územného 

plánovania rozdaná. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Tuná v chate je na ňu link. Pani Hriceková na ňu dala 

link do chatu. 

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

Ďakujem. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Prosím Vás, mne to nejde prihlásiť, mňa to vyhodilo. 

Chcem vyjadriť za Staré Mesto plnú podporu obyvateľom, ktorí 

túto petíciu iniciovali. Aj vôbec akútnemu spracovaniu 

Územného plánu zóny Machnáč. K aktualizácii súčasnému 

územnému plánu. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tam v tej petícii sú aj plochy, Machnáč a aj A6. 

Takže ďalší územný plán zóny, ktorý preskúmame. Ďakujem 

pekne. Máme občana. Máme Mareka Nováka. To bude druhý občan, 

ktorý vystúpi v tomto bode. 

Prosím Vás odhlasujte, aby občan Marek Novák vstúpil do 

diskusie.  

Vidím ruky. Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Novák, máte príspevok. Nech sa páči. 

Marek Novák, občan:  
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Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, panie 

poslankyne, páni poslanci, pracovníci magistrátu, budem 

hovoriť o obidvoch územných plánoch zón Machnáč a Slavín. Sú 

to zóny, ktoré sú jednak vedľa seba a jednak aktuálne sa 

vlastne otvárajú. Obe sa nachádzajú na našom hradnom kopci, 

vlastne v ťažko skúšanej lokalite, ktorá zažíva enormný tlak 

na masívnu výstavbu. Územný plán zóny je absolútne kľúčový, 

či si táto štvrť zachová prírodné a kultúrne hodnoty 

a charakter štvrte, alebo či aj tu budú vznikať absurdné 

stavebné projekty. A akže rodinné domy, v skutočnosti však 

masívne bytovky, či kancelárie v rozpore s duchom 

regulatívov.  

Tieto dva územné plány sú špecifické tým, že ich 

schvaľuje mestské zastupiteľstvo, a nie staromestské, 

miestne. Preto veríme a dúfame, že staromestskí poslanci 

v mestskom zastupiteľstve a príslušná vytvorená komisia 

dobre zastúpia verejný záujem a pridajú sa k nim aj ostatní 

poslanci z ostatných mestských častí. Pán primátor, vy 

bývate tiež v našej lokalite, takže verím, že aj vy máte 

eminentný záujem na tom, aby vaša rodina a deti mali okolo 

seba čo najkvalitnejšie životné prostredie. Držíme palce 

v procese prípravy kvalitnejšej regulácie, ako tomu bolo 

v minulosti, ktorá teda do budúcnosti prísne a jasne 

a nespochybniteľne zadefinuje ochranu a udržateľný rozvoj 

tohto územia. A nebude umožňovať kreatívny výklad a excesy 

pri aplikovaní alebo následnom posudzovaní stavebnými 

úradmi. Iniciovali sme teda aj spomínanú petíciu, v ktorej 

sme i okrem iného aj zelené parcely, ktoré sú hodné ochrany 

a prísnejšej regulácie. Hovoríme o dôležitom území, nielen 

pre svojich obyvateľov, ale s reprezentatívnym rozmerom pre 

Bratislavčanov a návštevníkov nášho hlavného mesta. Je to 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

534 

 

územie, v ktorom sa udialo veľa krívd. Brutálneho kalibru na 

verejnom priestore a verejnom záujme.  

Iba pre pripomenutie, podvody a okyptenia areálu 

Mičurín, aktuálne po neúspešnom pokuse mesta vydražiť 

parcely je novým vlastníkom značných častí mičurinských 

parciel pani Haščáková, ktorá sa ich určite nezmocnila 

z altruistických dôvodov, ale s víziou lukratívneho 

developmentu, jedná sa aj o parcely bývalého jediného 

detského ihriska v okolí na Búdkovej, podivné vyhorenie 

najväčšieho amfiteátru na Slovensku na Búdkovej a kšefty 

s pozemkami pod ním. Projekty ako UNIC Majakovského na 

Horského parku v rozpore so stavebným zákonom a regulatívmi, 

bašternákovské vily so stopercentnou zastavanosťou pozemku, 

či neslávne známy plošný výrub stabilizačnej zelene nad 

križovatkou Búdková- Drotárska. Ale aj kontroverzie okolo 

bývalej reštaurácie Pohoda a stavebných aktivít nového 

vlastníka, tiež v bezprostrednej blízkosti Horského parku. 

Absolútne kľúčové bude, ako sa komisie vysporiadajú so 

zozbieranými pripomienkami občanov, vlastníkov 

a stavebníkov, akú verziu zón vypracujú príslušné oddelenia 

magistrátu, či sa zvýši alebo zníži ochrana vzácnych hodnôt 

tohto územia, aby sa v celom tomto procese dôsledne dbalo na 

verejný záujem. A aby ste na konci vy, poslankyne a poslanci 

mestského zastupiteľstva, mohli s čistým svedomím a s dobrým 

pocitom schváliť nový a zásadne lepší územný plán týchto 

dvoch zón. Aby to nedopadlo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Je nám, myslím, úplne jasné, o čo 

ide. Však my sme mali aj stretnutie. Myslím, že to bolo na 

A6. Územný plán zóny, kde máme úzku zhodu na tom, a v tom 

areáli tam chceme akoby viac chrániť ako doteraz a aj toho 

lesíku. Takže určite my ešte môžeme zorganizovať nejaké 

stretnutie na obidve územné plány zóny aj s občanmi alebo 

ľuďmi, ktorí sú aktívni. Tak rovno poprosím, aby sme tak 

urobili. Aby sme si ešte raz povedali.  

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. Máte slovo.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, na to sú normálne procesy, ktoré sú dané 

zákonom. To nie je o rozprávaní sa na voľno. Tri roky boli 

na to. Ja som v roku 2019, prvé o čo som prosila za Staré 

Mesto, aby sme otvorili tieto územné plány a otvorili, 

a aktualizovali. Medzitým boli aj iné územné plány zrušené, 

pretože neboli akceptované požiadavky mestských častí. Takže 

berme mestské časti vážne, berme obyvateľov vážne. A ja by 

som naozaj apelovala, aby sa zadania na zmeny a doplnky 

týchto dvoch územných plánov, ktoré sú na území Starého 

Mesta, a robia problém stavebnému úradu pri vydávaní 

povolení, čím skôr otvorili a aktualizovali. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja iba zodpoviem, že neviem. Však práve robíme. Otvárame 

a aktualizujeme.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Ale tri roky to trvá.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK… 

Pani starostka Čahojová, nech sa páči.  

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Nechcem veľmi zdržiavať. Ďakujem 

pánovi Novákovi, ktorý vystúpil. Skúsim si doplniť, nepoznám 

presné hranice riešených území. Ale veľmi dobre si pamätám 

a nie je to čerstvá minulosť. Je to staršia minulosť. 

Vyrúbanie 500-ročnej lipy na Drotárskej ceste číslo  6. Teraz 

myslím, že je to šestka. Kvôli individuálnej výstavbe. 

A potom, samozrejme, zníženie ochrany  borovicového lesíka 

na Majakovského. Tak dúfam, že niečo takéto sa už nestane 

v Starom Meste. A držíme vám palce, samozrejme. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len dve otázky k tomu 

samotnému návrhu uznesenia. By som poprosil aj zodpovedať. 

Prvá je tá, že v tej prvej časti toho uznesenia je v bode B… 

sa chcem teda opýtať, že ešte aké ďalšie podklady budú slúžiť 
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na spracovanie zmien a doplnkov  okrem tých samotných 

podnetov. Lebo tak je to formulované to uznesenie, že nebudú 

len tie podnety. A druhá vec je, že potom tam na konci v tej 

časti B alebo bodu B sa píše, že výstup bude obsahovať zoznam 

podnetov, ktoré budú zapracované do návrhu zmien a doplnkov. 

Ale ďalšia veta hovorí, že ešte to bude predložené, ten 

zoznam podnetov ako keby následne na rokovanie, 

predpokladám, že mestského zastupiteľstva. Len môže sa stať, 

že na mestskom zastupiteľstve niektoré z tých podnetov, 

ktoré budú v tom zozname, možno aj vypustia. A potom nám 

zase nebude sedieť zase tá veta pred tým, že teda majú byť 

zapracované. Čiže nemalo to byť náhodou opačne? Že najprv to 

bude predložené zastupiteľstvu a tam sa to nejako 

zosumarizuje ten zoznam podnetov, a ten výsledok sa potom 

zapracuje do návrhu zmien a doplnkov? Lebo aby sme s v tom 

nezamotali potom. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Marek alebo… 

Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja: 

Odovzdávam slovo mojej zástupkyni, Kataríne 

Štefancovej. Nech sa páči.  

Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

územného rozvoja:  

Áno. Proces, ktorý sme vlastne naštartovali, je 

preskúmanie územného plánu zóny. Začal sa teda zverejnením 
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na webovej stránke, prostredníctvom ktorého sme vlastne 

komunikovali. Pretože otvárame toto preskúmanie pre všetkých 

občanov. Zozbierali sme všetky podnety, ale nie sú to len 

podnety fyzických alebo právnických osôb, ktoré evidujeme, 

ale sú to aj veci, ktoré spomínal môj kolega v úvode. V tej 

dôvodovej správe ide tak veľmi všeobecne o zosúladenie 

niektorých regulatívov s nadradenou dokumentáciou. Zmenili 

sa viaceré zákony odkedy bol tento územný plán zóny 

aktualizovaný. Čiže tých podnetov je tam ďaleko viacej. 

A môžete sa o nich dočítať vlastne v samotnom materiáli, 

ktorý je súčasťou tohto celkového materiálu. Volá sa to teda 

preskúmanie územného plánu zóny. Je to niekoľkostranový 

materiál. Nechcem ho teraz podrobne rozoberať.  

A čo sa týka ďalšieho procesu, komisia, ktorú sme 

navrhli, obsahuje vlastne odborníkov na územné plánovanie. 

Sú tam zástupcovia metropolitného inštitútu, zástupcovia 

magistrátu, zástupcovia sekcie dopravy a sú tam vlastne aj 

kolegovia z mestskej časti Staré Mesto pani Aufrichtovej, 

ktorí tiež majú na starosti územné plánovanie. A plus je tam 

jeden člen, resp. dvaja za komisiu územného a strategického 

plánovania mestského zastupiteľstva. Táto komisia má vlastne 

na starosti prejedávanie celého zoznamu týchto obdržaných 

podnetov. A v závere, vlastne po trojmesačnej práci, bude 

mestskému zastupiteľstvu predložená informácia o tom, ako 

sme s týmito podnetmi naložili. Prečo niektoré podnety 

navrhujeme nezapracovať do územného plánu zóny, prečo 

niektoré podnety navrhujeme a odporúčame zapracovať. 

A samozrejme, nebránime sa v tomto trojmesačnom období 

stretnutiu s občianskymi združeniami. Ale pre napredovanie 

v tejto činnosti, tak ako aj pani Aufrichtová povedala, trvá 

to veľa rokov. Nie je možné, aby boli občianske združenia 
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člnmi tejto pracovnej komisie. Takže po troch mesiacoch, 

predpokladáme, že v septembri – októbri, bude predložená 

informácia na mestské zastupiteľstvo, kde vás podrobne 

budeme informovať o výsledku toho preskúmania. A následne 

teda pristúpime k obstarávaniu spracovateľa územného plánu 

zóny prostredníctvom verejného obstarávania.  Čo tiež nejaký 

čas zaberie. Takže očakávame, že reálne sa začne spracovávať 

zmeny a doplnky územného plánu niekedy koncom roka, ak všetko 

dobre pôjde. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za vysvetlenia. Ja už len teda nadviažem na tú 

druhú časť mojej otázky, že či potom by nebolo lepšie, aby 

tá prvá veta na konci toho B znela, že výstup bude obsahovať 

zoznam podnetov, ktoré budú zapracované do návrhu zmien 

a doplnkov po ich odsúhlasení alebo po ich schválení mestským 

zastupiteľstvom. Lebo to sa vám môže stať a potom aby niekto 

nehovoril, že všetky mali byť zapracované. Ako potom budete 

postupovať, keď sa vám to stane? Že mestské zastupiteľstvo 

niektoré z tých podnetov keď niekto navrhne vypustiť a tak 

to odsúhlasíme, lebo tie dve vety, ktoré máte na konci, oni 

nemusia v konečnom dôsledku proste korelovať. Preto som sa 

na to pýtal. Potom už prakticky že čo budete robiť, keď sa 

vám to stane. Tuná to uznesenie to nehovorí.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, Katarína.  

Ing. arch. Marta Závodná, vedúca oddelenia obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov: 

Ak môžem ja. Tak ja si osobne myslím, že sa vypustia 

len také podnety, ktoré sú naozaj nereálne. Takže my sme 

pristúpili k tejto forme práve preto, že Územný plán zóny 

Dunajská nebol prijatý práve zastupiteľstvom. A v konečnom 

dôsledku je to politické rozhodnutie. Tak aby neboli 

vynaložené jednak finančné prostriedky a ľudské zdroje.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Pani Štefancová, ja nevidím vôbec žiadny problém, aby 

členom tej pracovnej skupiny bola ja pani Monika Hricáková, 

ako zástupca obyvateľov tohto územia. Dokonca si myslím, že 

je to aj vaša povinnosť ich zapojiť. Vzhľadom na to, že tu 

máme aj nejaké dokumenty schválené, uznesenie hlavného mesta 

ohľadom participácie na dokumentoch územného plánovania. 

Čiže ja vás chcem požiadať, aby ste pani Moniku Hricákovú 

zapojili  do tejto pracovnej skupiny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Vetrák. Faktická.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ono správnejšie by bolo sa ešte prihlásiť 

na spracovateľa. Len teda aj po tom vysvetlení, ktoré som 

dostal, tak naozaj vám dám na zváženie. Ja to teraz na rýchlo 

nejdem podávať pozmeňujúci návrh… Že v tej prvej vete, že 

výstup bude obsahovať zoznam podnetov a tak ďalej, malo byť, 

podľa mňa, na konci doplnené, že po ich schválení mestským 

zastupiteľstvom, lebo o tom hovoríte v tej ďalšej vete. To 

sa vám môže stať. Ale už to nechám na vaše zváženie. Neni to 

úplne mestská časť, ktorú zastupujem. Ale teda upozorňujem 

na to, že tam potom môže vzniknúť problém.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Štefancová, verím vášmu know-how, 

ktoré v tomto máte. Takže povedzte, ako to bude. A tak to aj 

posunieme na hlasovanie. 

Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

územného rozvoja: 

Celé vytvorenie tejto komisie na posudzovanie podnetov 

je krok, ktorý neupravuje absolútne žiadny zákon. Je to práve 

v prospech participácie, v prospech komunikácie tých 

zložitých postupov toho územného plánovania. Neviem si 

predstaviť, že by mestské zastupiteľstvo schvaľovalo zoznam 

podnetov, ktoré majú byť predmetom zapracovania v územnom 
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pláne zóny, pretože na toto neexistuje naozaj žiaden mandát, 

zo žiadneho zákona vyplývajúci. V princípe robíme si 

nadprácu. Komunikujeme, snažíme sa stretávať. Aj celú tú 

komisiu sme navrhli my ako nejaké nóvum, ktoré tu v minulosti 

vôbec neexistovalo. Členov vlastne menuje pán primátor, 

respektíve dekrét podpisuje pán primátor. Čiže je to celé 

v jeho gescii. Ako som povedala, vôbec sa nebránime tomu 

stretnutiu s občanmi alebo občianskymi združeniami.  

Ale vzhľadom k tomu, že tá komisia má za tri mesiace 

prejsť veľké množstvo podnetov a vyjadriť sa k nim, 

z časového hľadiska to nevidím ako veľmi vhodný krok, aby sa 

zúčastňovali občania a občianske združenia všetkých tých 

stretnutí, kde sa budú postupne prejednávať rôznorodé 

podnety. A pôjde sa odborne do hĺbky. Takže navrhujem, aby 

sme urobili samostatné stretnutie s občanmi a vysvetlili im, 

porozprávali sa o tých podnetoch a zapracovali to, 

samozrejme, do toho výsledného výstupu… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, súčasťou komisie sú mestskí poslanci, ktorí 

sú zástupcovia, samozrejme, aj verejnosti. A my urobíme ešte 

extra stretnutie s verejnosťou. Dobre? Tá komisia je tiež 

vec, ktorá je nad to. Tak, aby všetky tie strany mohli byť 

zúčastnené. Predsa také stretnutie sme už mali na to A6. 

Takže myslím si, že tu nemá nikto pochybnosti o tom, že každý 

pozemok, ktorý je možné zregulovať, tak aby tam bolo viac 

zelene, tak o to sa snažíme. 
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Ja by som posunul ďalej tento bod a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

No, už mi konečne funguje mikrofón. 

Budeme schvaľovať uznesenie, kde A) mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu 

o spracovaní a preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, 

v znení zmien a doplnkov; B) odporúča primátorovi, aby 

zriadil pracovnú skupinu, ktorá bude zložená zo zástupcov 

tých subjektov, ktoré sú vymenované v bodoch 1- 4. Táto 

skupina má vytvoriť zoznam podnetov, ktoré budú jedným 

z podkladov na spracovanie návrhu zmien a doplnkov 

v uvedenom územnom pláne zóny a v bode C) aj s tými lehotami 

a procesom, ktorý je popísaný v tej časti toho uznesenia 

a v časti C toho uznesenia žiada primátora, aby zabezpečil 

obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu zóny Machnáč, 

v znení zmien a doplnkov. Potom je tam ešte kontrolný termín 

k 31.12.  

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: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 38.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 07. 04. 2022: 

Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Machnáč, v znení 

zmien a doplnkov 

Uznesenie 1186/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie 

informáciu o spracovaní preskúmania územného plánu zóny 

Machnáč v znení zmien a doplnkov. 

B. odporúča 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zriadiť pracovnú skupinu na posudzovanie žiadostí a podnetov 

evidovaných na oddelení obstarávania územnoplánovacích 

dokumentov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktoré budú jedným z podkladov na spracovanie 
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návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny Machnáč, v 

zložení 

1. za obstarávateľa hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu: 

zástupca oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

zástupca oddelenia usmerňovania investičnej činnosti 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

zástupca oddelenia vnútornej právnej podpory Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

zástupca oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

2. za Metropolitný inštitút Bratislavy: zástupca sekcie 

územného plánovania,  

3. zástupca za komisiu územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

4. za príslušnú mestskú časť Bratislava-Staré Mesto: 

zástupca referátu územného plánu a rozvoja Miestneho úradu 

Bratislava-Staré Mesto. 

Výstup bude obsahovať zoznam podnetov, ktoré budú 

zapracované do návrhu zmien a doplnkov. Lehota na 

vypracovanie zoznamu podnetov bude do troch mesiacov od 

zriadenia komisie, následne bude zoznam podnetov predložený 
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ako samostatný materiál na rokovanie orgánov samosprávy 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny 

Machnáč v znení zmien a doplnkov. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Navrhujem prestávku do 14:00. Ak poslanci alebo 

poslankyne v zrkadlovke potrebujú, aby im mesto zabezpečilo 

nejaký obed, nejakú donášku alebo také niečo, tak dajte 

vedieť Tomášovi Malecovi. Je to OK 30 minút? Do 14:05?  

Máte tam obed. Dobre. Takže 14:00 sa vidíme späť. Dobre?  

Ďakujem pekne. A ďakujem aj občanom za vystúpenie.  

(Poznámka: obedová prestávka) 

 

BOD 35 NÁVRH DODATKU Č.1 KU ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Môžeme ísť ďalej. Je to bod číslo 35. Návrh Dodatku č.1 

ku Zmluve o spolupráci.  

Mgr. Monika Burdová, vedúca oddelenia rozvoja bývania:  

Áno. K tomu asi ja môžem povedať pár úvodných slov. 

Dobrý deň, pán primátor. Vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, prijali sme alebo teda bola schválená zmluva 

o spolupráci s developermi koncom roka. A teraz vlastne 

predkladáme dodatok číslo 1 ku zmene zabezpečenia výšky 

nadhodnoty v prípade záložného práva. Ako vieme, tak proste 

zabezpečenie môžu poskytnúť v štyroch formách. Buď to je 

banková záruka, vinkulácia, ručenie alebo teda záložné 

právo. Banková záruka aj vinkulácia poskytujú 25-percentnú 

výšku nadhodnoty a pri záložnom práve sme mali vlastne 

v zmluve 100 percent. Nakoľko sme si uvedomili, že tá výška 

je neporovnateľná, tak sme navrhli zníženie na 55 percent, 

nakoľko pozemky, ktoré pôjdu na zmenu územného plánu, je 

veľký predpoklad, že tá cena toho pozemku proste vzrastie. 

Takže toto je vlastne dodatok číslo 1, kde sa mení tá výška 

záložného práva na 55 percent.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Minútku treba počkať. Už to bude. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Poprosím vás, nefunguje ten hlasovací systém. Neviem, 

či len mne alebo aj viacerým.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak skúsme zahlasovať.  

Dajme slovo návrhovej komisii a uvidíme. A keby, 

urobíme ešte jedno hlasovanie.  

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

Dobre. Ospravedlňujem sa.  

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh dodatku číslo 1 

k zmluve o spolupráci. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

Keď to niekomu nejde, tak hláste sa. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 8, 

prítomných: 37.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Neskoro mi to začalo fungovať. Debnárová za. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Monika, úplne stačí, keď to napíšeš do toho chatu.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Jasné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tomáš Malec to odtiaľ vyčíta a zapíše to niekde, kde 

treba. Dobre?  

Prepáčte, ja sa ospravedlňujem. My sme mali mať poobede 

interpelácie. Teraz som bol trošku v chaose. Oni neboli? Ako 

to bolo? Interpelácie máme za sebou, že? OK, len sa pre 

istotu pýtam.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 07. 04. 2022: 

Návrh dodatku č.1 k zmluve o spolupráci 

Uznesenie 1187/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

predložený návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci. 

koniec poznámky) 

 

BOD 36 INFORMAČNÁ SPRÁVA O ODPOČTE IMPLEMENTÁCIE 

KONCEPCIE MESTSKEJ BYTOVEJ POLITIKY 2020 – 

2030 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak poďme na bod číslo 36. Informačná správa o odpočte 

implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 

2030.  
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Teraz neviem, či ideme cez úvodné slovo, bez úvodného 

slova alebo či bola nejaká dohoda na konci minulého 

zastupiteľstva. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Bez úvodného slova.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, bez úvodného slova.  

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu programu.   

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú Informačnú správu 

o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 

2020 – 2030. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej 

bytovej politiky 2020 – 2030 

Uznesenie 1188/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie 

predloženú informačnú správu o odpočte implementácie 

Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030. 

koniec poznámky) 
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BOD 37 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK ZVEREJNENIA OVS 

– PRENÁJOM ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA ZA 

ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA BUFETU – PARC. Č. 2741, 

K. Ú KARLOVA VES 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 37. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS 

– prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom 

prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje podmienky 

zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti 

pozemku v zoologickej záhrade, s podrobnosťami, ktoré sú 

v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia obchodnej verejnej 

súťaže – prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej 

organizácii ZOO Bratislava s cieľom prevádzkovať bufet – 

parc. č. 2741, k. ú. Karlova Ves 

Uznesenie 1189/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov podmienky zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii 

ZOO Bratislava s cieľom prevádzkovať bufet – parc. č. 2741, 

k. ú. Karlova Ves, s využitím časti parcely registra „C“ 

parc. č. 2741 spolu v celkovej výmere 87 m², formou obchodnej 

verejnej súťaže, na dobu neurčitú. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 38 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK ZVEREJNENIA OVS 

– PRENÁJOM ČASTI POZEMKU V ZOO BRATISLAVA ZA 

ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA BUFETU – PARC. Č. 2875 

A 2742/5, K. Ú KARLOVA VES 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 38. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS 

– prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom 

prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova 

Ves.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje podľa príslušných zákonov podmienky 

zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti 

pozemku v zoologickej záhrade, tak ako je to v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 37. 

Len pripomeniem, že ak bude chcieť úvodné slovo 

k akémukoľvek bodu, treba povedať. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia obchodnej verejnej 

súťaže – prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej 

organizácii ZOO Bratislava s cieľom prevádzkovať bufet – 

parc. č. 2741, k. ú. Karlova Ves 

Uznesenie 1190/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 
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podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov podmienky zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii 

ZOO Bratislava s cieľom prevádzkovať bufet – parc. č. 2875 

a parc. č. 2742/5, k. ú. Karlova Ves, s využitím časti 

parcely registra „C“ parc. č. 2745/5 spolu v celkovej výmere 

50,19 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú. 

koniec poznámky) 

  

BOD 39 NÁVRH NA SCHVÁLENIE VŠEOBECNÝCH PODMIENOK 

OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ NA PREVOD 

NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY A VŠEOBECNÝCH PODMIENOK OBCHODNÝCH 

VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ NA NÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo A) zrušuje uznesenia 1410/2014, 414/2020, 

637/2020 a 988/2021 a B) schvaľuje všeobecné podmienky 

verejných obchodných súťaží a všeobecné podmienky na prevod 

nehnuteľného majetku, a všeobecné podmienky obchodných 

verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku formou 

verejnej obchodnej súťaže. S tými podrobnosťami, ktoré sú 

uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 8, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných 

verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecných 

podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1191/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020 a 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 988/2021 zo dňa 23. 09. 2021. 

B. schvaľuje 

I. 

Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy nasledovne: 

Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy sa použijú pri každom prevode nehnuteľného 

majetku formou obchodnej verejnej súťaže. 

Obchodnú verejnú súťaž vyhlási hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava, IČO 00603481, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona 

Slovenskej národnej rady č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam za týchto 

podmienok: 

1. Vyhlasovateľ súťaže (ďalej len „vyhlasovateľ“): 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 

nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom, IČO 

00603481. 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

- bude definovaný v osobitne schválenom uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „osobitne schválené uznesenie“). 

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

- bude uvedená v súťažných podkladoch. 

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

zmluvy: 
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Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa 

§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, musí obsahovať najmä: 

4.1 

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia, 

b) identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len 

„kupujúci“): 

4.1.1 ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, označenie bankového 

spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo 

telefónu, e-mail, 

4.1.2 ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, 

číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového 

spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo 

telefónu, e-mail, 

4.1.3 ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, označenie 

bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, 

číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 

d) návrh kúpnej ceny, 

e) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna 

cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 2 
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mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami, ak v osobitnom uznesení nebude uvedené inak, a to 

na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma 

zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po 

pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál 

kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu najneskôr do 

10 dní od zaplatenia kúpnej ceny, 

f) ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania 

termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške 0,05 % z kúpnej ceny 

za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, 

g) ustanovenie, ktorým si vyhlasovateľ vyhradzuje právo 

odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strany nedodrží zmluvné 

záväzky, 

h) vyhlásenie účastníka súťaže o súhlase so spracovaním 

osobných údajov v zmysle nariadenia č. 2016/679 Z. z. o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

ch) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade 

právnickej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči 

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a voči 

príslušnému daňovému úradu, nie je v likvidácií, v konkurze 

ani v reštrukturalizácií a nie je voči nemu vedené žiadne 

exekučné konanie, 
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i) záväzok zmluvnej strany uhradiť vyhlasovateľovi prípadné 

náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie 

návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého 

posudku a GP. 

4.2 

4.2.1 Vzor súťažného návrhu, t. z. návrh zmluvy bude prílohou 

konkrétnych súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný 

doručiť vyhlasovateľovi súťažný návrh, t. z. návrh zmluvy 

spracovaný v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru 

bude vyplývať, ktoré ustanovenia zmluvy sú pre účastníka 

súťaže záväzné a ktoré je potrebné doplniť, aby jeho návrh 

spĺňal podmienky súťaže. 

4.2.2 Návrh zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

Treba ho predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach 

podpísaných účastníkom súťaže. Podpis účastníka súťaže musí 

byť na všetkých vyhotoveniach úradne overený. 

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

5.1 Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba 

informatívne uvádzať hodnota stanovená znaleckým posudkom, 

pričom minimálna kúpna cena ponúknutá účastníkom súťaže 

nesmie byť nižšia ako 100 % hodnoty stanovenej znaleckým 

posudkom. 

5.2 Pri prevode nehnuteľného majetku je účastník súťaže 

povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z ceny 

stanovenej znaleckým posudkom, ktorá bude uvedená v osobitne 
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schválenom uznesení, a to prevodom na účet vyhlasovateľa 

súťaže uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. O tomto 

prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade 

z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej 

pripísania na účet vyhlasovateľa. 

5.3 Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu 

zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške, 

ktorá bude uvedená v osobitne schválenom uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to v hotovosti v pokladni Magistrátu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Kópiu potvrdenia o 

zaplatení paušálnej náhrady výdavkov účastníci súťaže 

priložia k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením 

podľa podbodu 5.10 týchto všeobecných podmienok. Táto 

náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. 

5.4 Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do kúpnej ceny. 

5.5 Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže 

a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 

vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia 

súťaže za zrušenú alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu. 

5.6 V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

5.7 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami, musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 
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5.8 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty 

určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

5.9 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom 

súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený 

návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po 

uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

5.10 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena, poštovej adresy účastníka, slova: „NEOTVÁRAŤ“ 

a s označením a v termíne, ktorý bude uvedený v osobitne 

schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade doručovania 

návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň 

doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

5.11 Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 

5.11.1 na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk, 

5.11.2 v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

5.12 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej 

tabuli Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ako aj na internetovej stránke www.bratislava.sk 

v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže. 
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5.13 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením o 

prijatí návrhu a podpise zmluvy. 

5.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do 

prijatia návrhu a podpisu zmluvy zrušiť obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 

návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené 

na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na internetovej stránke 

www.bratislava.sk. 

5.15 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, 

budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže alebo 

minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže v prípade 

obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku 

bude nižšia ako 100 % z hodnoty stanovenej znaleckým 

posudkom. 

5.16 Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť 

všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

podľa podbodov 5.15 a 5.16 odošle vyhlasovateľ účastníkom 

listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže. 

5.17 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej 

súťaže. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

567 

 

5.18 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky 

náklady s ich účasťou v súťaži. 

6. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 

6.1 Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov môže byť: 

6.1.1 najvyššia ponúknutá kúpna cena, 

6.1.2 ako aj iné kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitne 

schválenom uznesení. 

6.2 V prípade schválenia viacerých kritérií pre posudzovanie 

súťažných návrhov bude v osobitne schválenom uznesení 

uvedená váha jednotlivých kritérií v percentách. 

7. Osobitne schvaľované podmienky: 

Pri prerokovaní konkrétneho prevodu nehnuteľného majetku 

formou obchodnej verejnej súťaže sa budú osobitne schvaľovať 

tie podmienky súťaže, ktoré sa vzťahujú na konkrétny prevod 

s tým, že predložený návrh, t. z. návrh zmluvy bude 

spracovaný v zmysle príslušných ustanovení dotknutých 

právnych predpisov a v zmysle všeobecných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválených 

týmto uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy sa bude schvaľovať najmä: 

1. predmet obchodnej verejnej súťaže, 

2. termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

3. termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov, 

4. termín predkladania súťažných návrhov, 

5. termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov, 

6. termín oznámenia výsledku vyhodnotenia, 

7. výška paušálnej náhrady výdavkov, 

8. minimálna kúpna cena, 

9. výška finančnej zábezpeky, 

10. kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, 

11. špecifické označenie obchodnej verejnej súťaže, 

12. možnosť využitia prvkov elektronickej aukcie. 

II. 

Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy nasledovne: 
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Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy sa použijú pri každom nájme nehnuteľného majetku 

formou obchodnej verejnej súťaže. 

Obchodnú verejnú súťaž vyhlási hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava, IČO 00603481, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona 

Slovenskej národnej rady č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na 

uzavretie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam za týchto 

podmienok: 

1. Vyhlasovateľ súťaže (ďalej len „vyhlasovateľ“): 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 

nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom, IČO 

00603481. 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

- bude definovaný v osobitne schválenom uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „osobitne schválené podmienky 

obchodnej verejnej súťaže“). 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

- bude uvedená v súťažných podkladoch. 

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

570 

 

Súťažný návrh môže byť identický s návrhom na uzavretie 

nájomnej zmluvy a/alebo so súťažným formulárom. Forma 

súťažného návrhu bude upravená v osobitne schválených 

podmienkach obchodnej verejnej súťaže. 

4.1 

V prípade, ak súčasťou súťažného návrhu je návrh nájomnej 

zmluvy, tento bude pripravený v zmysle § 663 a nasl. 

Občianskeho zákonníka alebo podľa príslušných ustanovení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 116/1990 Zb. o nájme bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Súťažný návrh bude 

obsahovať najmä: 

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia, 

b) identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len 

„nájomca“), ak účastníkom súťaže bude: 

4.1.1 právnická osoba, obchodné meno, meno a priezvisko 

štatutára, adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, 

z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

4.1.2 fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo 

živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového 

spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, 

e-mail, 
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4.1.3 fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

adresu trvalého pobytu, rodné číslo, označenie bankového 

spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, 

e-mail, 

c) predmet nájmu – špecifikácia nehnuteľností, 

d) účel nájmu, 

e) sumu, spôsob a lehotu úhrady nájomného, 

f) ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania 

termínu splatnosti nájomného vo výške 0,05 % z nájomného, za 

každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, 

g) ustanovenie, ktorým si vyhlasovateľ vyhradzuje právo 

odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strany nedodrží zmluvné 

záväzky, 

h) vyhlásenie účastníka súťaže o súhlase so spracovaním 

osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu č. 

2016/679 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

i) čestné vyhlásenie o tom, že účastník nemá záväzky voči 

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a voči 

príslušnému daňovému úradu, nie je v likvidácií, v konkurze 

ani v reštrukturalizácií a nie je voči nemu vedené žiadne 

exekučné konanie. 

4.2 
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V obchodných verejných súťažiach, v ktorých rozhodujúcim 

hodnotiacim kritériom nie je najvyššie ponúknuté nájomné, 

bude súťažný formulár okrem údajov uvedených v bode 4.1 bude 

obsahovať aj: 

4.2.1 Všeobecný popis navrhovaného účelu nájmu, v ktorom v 

rozsahu max. 150 slov výstižne popíše, aké služby, tovary 

alebo činnosti navrhuje v prenajatej nehnuteľnosti 

poskytovať. V tomto dokumente ďalej popíše, ako navrhovaný 

účel nájmu plní hodnotiace kritériá v súlade s podmienkami 

určenými v osobitne schválených podmienkach obchodnej 

verejnej súťaže. Všeobecný popis bude vpísaný do formulára, 

ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok. Tento popis 

účelu nájmu sa v prípade víťazného návrhu stane záväznou 

prílohou nájomnej zmluvy. 

4.2.2 Vizualizáciu všetkých navrhovaných zmien na vonkajšom 

priečelí nehnuteľnosti, vrátane rozmiestnenia a veľkosti 

všetkých navrhovaných prvkov vizuálnej komunikácie, pri 

rešpektovaní podmienok vyplývajúcich z pamiatkovej ochrany 

objektu. Účastník súťaže tiež priloží ilustračnú 

fotodokumentáciu alebo iné grafické znázornenie, ak je to 

relevantné k účelu nájmu, ktorý navrhuje na nehnuteľnosti 

realizovať. 

4.2.3 Čestné vyhlásenie o oprávneniach (napr. živnostenský 

list), dokladoch a potvrdeniach o absolvovaných skúškach, 

ktoré sú relevantné na realizáciu účelu nájmu, ktorý 

navrhuje. 

4.2.4 Čestné vyhlásenie o referenciách (predchádzajúcich 

pracovných alebo podnikateľkách skúsenostiach), ktorými 
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účastník deklaruje osobné predpoklady na úspešné napĺňanie 

účelu nájmu (účastník zároveň uvedie e-mailový a telefonický 

kontakt na osobu, u ktorej je možné referencie overiť). 

4.3 

Prílohy návrhu podľa 4.2.1 a 4.2.2 predloží účastník tak, 

aby ich bolo možné oddeliť od ostatných predložených 

dokumentov a aby v nich neboli uvedené identifikačné údaje 

účastníka. Tieto (anonymizované) prílohy budú v prípade 

väčšieho množstva predložených návrhov poskytnuté členom 

výberovej komisie, aby si ich mohli individuálne a v 

dostatočnom časovom predstihu pred hodnotením návrhov v 

takejto anonymnej podobe primerane naštudovať. Prílohy 

návrhu (čestné vyhlásenia) podľa 4.2.3 a 4.2.4 účastník 

predloží vyplnené podľa vzoru, ktorý je prílohou týchto 

súťažných podmienok. 

4.4 

4.4.1 Vzor súťažného návrhu bude prílohou konkrétnych 

súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný doručiť 

vyhlasovateľovi súťažný návrh spracovaný v zmysle 

predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, 

ktoré časti súťažného návrhu je potrebné doplniť, aby jeho 

návrh spĺňal podmienky súťaže. 

4.4.2 Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

Treba ho predložiť v jednom vyhotovení podpísanom účastníkom 

súťaže. Potrebný počet vyhotovení súťažného návrhu bude 

určený v osobitne schválených podmienkach obchodnej verejnej 
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súťaže. Podpis účastníka súťaže musí byť na súťažnom návrhu 

úradne overený. 

4.4.3 Fakultatívnou prílohou súťažného návrhu môže byť 

projektový zámer účastníka súťaže. V prípade, ak je prílohou 

súťažného návrhu projekt, účastník súťaže je povinný tento 

projekt predložiť aj v jednom vyhotovení digitálnej kópie 

(CD, USB disk). 

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

5.1 Minimálna výška nájomného pri nájme pozemku vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

bude stanovená na základe aktuálne platného interného 

predpisu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa stanovujú ceny prenájmov. Minimálna výška 

nájomného pri nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude 

stanovená na základe valuácie pripravenej spoločnosťou CBRE 

s.r.o, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia. V prípade 

obchodných verejných súťažiach, v ktorých rozhodujúcim 

hodnotiacim kritériom nie je najvyššie ponúknuté nájomné, 

bude výška minimálneho nájomného určená v osobitne 

schválených podmienkach obchodnej verejnej súťaže. V prípade 

postupu podľa bodu 8 sa výška nájomného určí v osobitne 

schválených podmienkach obchodnej verejnej súťaže podľa 

zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 

niektorých zákonov. 

5.2 Účastníci súťaže sú povinní zložiť finančnú zábezpeku 

minimálne vo výške 5 % z ceny ročné nájomného určenej na 
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základe interného predpisu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny nájmov a ceny 

predbežnej odplaty za vecné bremeno, minimálne však sumu 1 

000,00 eur, a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže 

uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. O tomto prevode 

predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. 

Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania 

na účet vyhlasovateľa. Toto ustanovenie sa nepoužije v 

obchodných verejných súťažiach, v ktorých rozhodujúcim 

hodnotiacim kritériom nie je najvyššie ponúknuté nájomné. 

5.3 Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu 

zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške, 

ktorá bude uvedená v osobitne schválenom uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže 

uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. O tomto prevode 

predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. 

Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. Toto 

ustanovenie sa nepoužije v obchodných verejných súťažiach, 

v ktorých rozhodujúcim hodnotiacim kritériom nie je 

najvyššie ponúknuté nájomné. 

5.4 Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného. 

5.5 Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže 

a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 

vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia 

súťaže za zrušenú alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu. 
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5.6 V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

5.7 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami, musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

5.8 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty 

určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

5.9 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh. 

Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho 

predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné 

meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 

na predkladanie súťažných návrhov. 

5.10 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena, poštovej adresy účastníka, slova: „NEOTVÁRAŤ“ 

a s označením a v termíne, ktorý bude uvedený v osobitne 

schválených podmienkach obchodnej verejnej súťaže. V prípade 

doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje 

deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Súťažné 

podmienky a podklady bude možné získať: 

5.11.1 na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk, 

5.11.2 v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 
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5.12 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej 

tabuli Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ako aj na internetovej stránke www.bratislava.sk 

v lehote upravenej v osobitne schvaľovaných podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže, najneskôr však do 20 dní odo dňa 

vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

5.13 Víťaznému účastníkovi súťaže bude v lehote upravenej v 

osobitne schvaľovaných podmienkach obchodnej verejnej 

súťaže, najneskôr však do 20 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže, odoslaný list s oznámením o 

prijatí jeho súťažného návrhu. Víťazný účastník súťaže je 

povinný do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí 

súťažného návrhu doručiť vyhlasovateľovi súťaže v osobitne 

schvaľovaných podmienkach obchodnej verejnej súťaže upravený 

potrebný počet vyhotovení návrhu nájomnej zmluvy. Pravosť 

podpisu účastníka súťaže na všetkých vyhotoveniach návrhu 

nájomnej zmluvy musí byť úradne overená. 

5.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do 

prijatia návrhu a podpisu zmluvy zrušiť obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 

návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené 

na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na internetovej stránke 

www.bratislava.sk. 

5.15 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže 

alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení 

súťaže, a zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť návrh, ktorý 

predloží osoba, ktorá v predchádzajúcej obchodnej verejnej 
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súťaži zmarila uzatvorenie nájomnej zmluvy, alebo osoba, 

ktorá ako nájomca uzatvorila s vyhlasovateľom nájomnú zmluvu 

a táto bola ukončená z dôvodu porušenia zmluvných povinností 

nájomcu; to platí aj pre osobu, ktorá je majetkovo alebo 

personálne prepojená s osobou, ktorá v predchádzajúcich 

obchodných verejných súťažiach zmarila uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, alebo s osobou, ktorá ako nájomca uzatvorila s 

vyhlasovateľom nájomnú zmluvu a táto bola ukončená z dôvodu 

porušenia zmluvných povinností nájomcu. 

5.16 Vyhlasovateľ má právo v prípade zistenia formálnych 

nedostatkov súťažného návrhu, ktoré nemenia obsah súťažného 

návrhu, vyzvať účastníka súťaže na doplnenie a vykonanie 

opravy súťažného návrhu v lehote nie kratšej ako 3 pracovné 

dni. V prípade márneho uplynutia lehoty na doplnenie a 

vykonanie opravy si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vyradiť 

takýto súťažný návrh zo súťaže. Oznámenie o odmietnutí 

predložených súťažných návrhov odošle vyhlasovateľ 

odmietnutým účastníkom listom do 20 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

5.17 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a 

účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 

účasťou v súťaži. 5.18 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

uzatvoriť zmluvu o nájme nehnuteľnosti s víťazom súťaže. V 

prípade, ak nedôjde k dohode s víťazom, vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo osloviť ďalšieho účastníka súťaže podľa 

poradia v ohodnotení súťažných návrhov. 

5.19 V prípade, ak neboli v súťaži doručené žiadne súťažné 

návrhy, prípadne boli všetky súťažné návrhy odmietnuté či 
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vyradené, alebo ak došlo k zmareniu uzatvorenia nájomnej 

zmluvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opätovne vyhlásiť 

súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to 

opakovane bez nutnosti opätovného schválenia osobitných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy, pričom posledná opakovaná 

súťaž môže byť vyhlásená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

zverejnenia výsledkov súťaže vyhlásenej ako prvej v poradí. 

Termíny opakovaných súťaží budú určené tak, aby lehota na 

prevzatie súťažných podmienok a podkladov a lehota na 

predkladanie súťažných návrhov boli stanovené v trvaní aspoň 

jedného mesiaca, termín otvárania obálok a vyhodnotenia 

súťažných návrhov bol stanovený najneskôr do dvoch týždňov 

po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov, termín 

zverejnenia výsledkov vyhodnotenia súťaže bol stanovený 

najneskôr do 20 dní po termíne otvárania obálok 

a vyhodnotenia súťažných návrhov a termíny ohliadky boli 

stanovené v rozmedzí aspoň dvoch týždňov. 

5.20 Vyhlasovateľ súťaže má právo v prípade opakovania súťaže 

podľa bodu 5.19 znížiť výšku minimálneho nájomného určeného 

v osobitne schvaľovaných podmienkach obchodnej verejnej 

súťaže o 10 %, ak sa obchodná verejná súťaž opakuje 

tretíkrát. 

5.21 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo overiť u 

účastníkov súťaže pravdivosť skutočností deklarovaných v 

súťažnom návrhu a skutočností deklarovaných v čestných 

vyhláseniach pred uzavretím nájomnej zmluvy. 
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5.22 V prípade, ak počas trvania obchodnej verejnej súťaže 

bude na predmete nájmu prebiehať oprava alebo rekonštrukcia, 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odovzdať predmet nájmu 

nájomcovi na základe uzavretej zmluvy o nájme až po ukončení 

uvedených stavebných prác. 

6. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 

6.1 Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov môže byť: 

6.1.1 najvyššie ponúknuté nájomné, 

6.1.2 ako aj iné kritériá uvedené v bode 7 a 8, prípadne iné 

kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitne schválených 

podmienkach obchodnej verejnej súťaže. 

6.2 V prípade schválenia viacerých kritérií pre posudzovanie 

súťažných návrhov bude v osobitne schválených podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže uvedená váha jednotlivých kritérií 

v percentách. 

7. Osobitne schvaľované kritéria v prípade obchodných 

verejných súťažiach, v ktorých rozhodujúcim hodnotiacim 

kritériom nie je najvyššie ponúknuté nájomné:  

7.1 Nebudú sa používať kritériá pre posudzovanie súťažných 

návrhov uvedené v bode 6.1.1, ale kritériá uvedené v bode 

7.2, ktorých výber a percentuálna váha budú určené v osobitne 

schvaľovaných podmienkach. 

7.2 Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov sú najmä: 

7.2.1 sociálne aspekty, 
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7.2.2 udržateľnosť, 

7.2.3 kultúrne aspekty, 

7.2.4 priestorové a funkčné aspekty, 

7.2.5 výška nájomného. 

7.2.1 sociálne aspekty 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje sociálne aspekty. Pri 

hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, najmä 

akú má pridanú hodnotu v sociálnej oblasti, či napr. je 

priamo sociálnym podnikaním alebo sociálne podnikanie 

podporuje, či je priestor vo svojej podstate (navrhovanej 

funkcii) sociálne inkluzívny – t. z. napr. ponúka pestrosť 

a citlivosť voči obyvateľom s rôznymi finančnými a sociálnymi 

možnosťami. 

7.2.2 ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje ekologické aspekty a aspekt 

udržateľnosti. Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia 

brať do úvahy najmä to, ako využíva v priestore inovatívne 

ekologické materiály a energeticky úsporné spôsoby 

osvetlenia, vykurovania a vzduchotechniky, či ako aktívne 

prispieva ku zdieľanej ekonomike, t. z. napr. v rámcoch 

svojich podnikateľských aktivít využíva možnosti na 

poskytovanie požičiavania, zdieľania, nefinančnej výmeny a 

iných spôsobov znižovania nadbytočnej spotreby tovarov a 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

582 

 

služieb, či zámer usiluje o minimalizáciu odpadov a dôslednú 

separáciu recyklovateľných odpadov, či inak vo svojich 

zákazníkoch aktívne podporuje také spotrebiteľské správanie, 

ktoré znižuje nimi vytvorený objem odpadu. 

7.2.3 kultúrne aspekty 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje kultúrne aspekty. Pri 

hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, ako 

kvalitný, odborný a aktuálny je obsah a služby v oblasti 

kultúry, ako je ponuka služieb/aktivít dostupná pre všetkých 

návštevníkov a komunity, ako sú zodpovedné a vnímavé voči 

súdobým problémom a potrebám spoločnosti. Kultúrne 

inštitúcie svojou činnosťou, kultúrnou ponukou a charakterom 

pozitívne pôsobia na svoje okolie – zachovávajú alebo 

podporujú jeho civilnosť, autentickosť a sú protiváhou 

komercializácie verejného priestoru.  

7.2.4 priestorové a funkčné aspekty 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako 

navrhovaný účel nájmu zohľadňuje priestorové a funkčné 

aspekty. 

7.2.4.1 vizuálna a pobytová kvalita verejného priestoru + 

prevádzkové vzťahy 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, 

napr. či zámer usiluje o maximálny úžitok z verejného 

priestranstva pre čo najširšiu skupinu užívateľov a či napr. 

má ambície pozitívne vplývať na atmosféru miesta a pocit 
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bezpečia v ňom, či je vizuálna komunikácia navrhnutá vo 

vzťahu k existujúcim kvalitám a zaujíma adekvátnu pozíciu v 

hierarchii prvkov vo verejnom priestore, či je inovatívna 

z hľadiska typografického, výtvarného a svojím prevedením. 

Ďalej bude hodnotiť, či zámer usiluje o minimalizáciu 

externalít v podobe hlukovej či pachovej záťaže a či má napr. 

ambíciu riešiť zásobovanie s minimálne negatívnym alebo 

pozitívnym dopadom na kvalitu verejného priestoru, alebo či 

sú otváracie hodiny prevádzky stanovené s ambíciou pozitívne 

ovplyvniť využívanie verejného priestranstva v rôznych 

denných cykloch v danej lokalite. 

7.2.4.2 funkčná diverzita v susedstve 

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy 

najmä to, či je zámer inovatívnym príspevkom reagujúcim na 

kontext a genius loci štvrte a či prináša do štvrte nové 

aktivity, prípadne vhodne dopĺňa existujúce prevádzky. 

7.2.5 výška nájomného 

Jednotlivé navrhované výšky nájomného sa budú hodnotiť tak, 

že sa najskôr od nich odpočíta posledná známa suma nákladov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na údržbu a 

prevádzku vo výške (doplní sa posledná známa suma týchto 

nákladov). Najvyšší takto upravený návrh dostane pridelený 

najvyšší počet percent v tomto kritériu – 20 %. Ostatné 

návrhy dostanú proporcionálne nižší počet percent vo vzťahu 

k tejto najvyššej ponuke podľa nižšie uvedeného vzorca: 

N = (P/Pmax) * 20 
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Kde: 

Pmax – najvyššia cenová ponuka 

P – hodnotená cenová ponuka 

N – počet percent udelený hodnotenej cenovej ponuke (max. 

20, min. 0). 

8. Osobitne schvaľované kritériá v prípade nájmu viníc 

8.1 Nebudú sa používať kritériá pre posudzovanie súťažných 

návrhov uvedené v bode 6.1.1 a v bode 7, ale nasledovné 

kritériá, ktorých výber a percentuálna váha budú určené v 

osobitne schvaľovaných podmienkach. 8.2 Kritériá pre 

posudzovanie súťažných návrhov sú najmä: 

8.2.1 podpora vinohradníckej ekonomiky a tradícií, 

8.2.2 využitie rekreačného potenciálu, prístupnosť pre 

verejnosť, 

8.2.3 prírodné aspekty. 

8.2.1 podpora vinohradníckej ekonomiky a tradícií 

V tomto hodnotiacom kritériu komisia pridelí body súťažnému 

návrhu podľa miery jeho využitia produkčných a ekonomických 

potenciálov pozemku a miery podpory vinohradníctva ako 

miestnej tradície a remesla. Účastník súťaže v súťažnom 

návrhu popíše svoje skúsenosti v oblasti vinohradníctva, 

previazanosť s terroirom, rešpektovanie miestnych tradícií 

a realizovateľnosť súťažného zámeru. Účastník súťaže v 
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súťažnom návrhu ďalej popíše, ako jeho doterajšia 

vinohradnícka a vinárska činnosť prispieva k rozvoju 

lokálnej ekonomiky, identity a miestnej komunity. 

8.2.2 využitie rekreačného potenciálu, prístupnosť pre 

verejnosť 

V tomto hodnotiacom kritériu komisia pridelí body súťažnému 

návrhu podľa miery jeho pozitívneho dopadu na okolie 

predmetnej vinice, na mieru využitia rekreačného potenciálu 

lokality a inkluzívnosti a sprístupnenia priestoru pre 

obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy či 

jeho návštevníkov. 

Účastník súťaže v súťažnom návrhu popíše navrhovaný spôsob 

otvorenia priestoru vinice pre verejnosť a navrhovanú 

spoluprácu so združeniami či organizáciami zameranými na 

rozvoj komunity. 

8.2.3 prírodné aspekty 

V tomto hodnotiacom kritériu komisia pridelí body súťažnému 

návrhu podľa miery jeho pozitívneho dopadu na prírodu a 

okolitú krajinu. Účastník súťaže v súťažnom návrhu popíše 

navrhovaný spôsob ošetrovania a hnojenia viniča a vinohradu, 

a navrhované inovácie v oblasti ekologizácie, podpory 

biodiverzity či využívania princípov permakultúry. Vyššie 

uvedené kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov môžu byť 

v osobitne schvaľovaných 

podmienkach bližšie špecifikované aj s uvedením obmedzenia 

počtu slov pre popis plnenia jednotlivých kritérií. V 
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osobitne schvaľovaných podmienkach bude uvedená váha 

jednotlivých kritérií v bodoch. 

9. Osobitne schvaľované podmienky: 

Pri prerokovaní konkrétneho nájmu nehnuteľného majetku 

formou obchodnej verejnej súťaže sa budú osobitne schvaľovať 

tie podmienky súťaže, ktoré sa vzťahujú na konkrétny nájom 

s tým, že predložený návrh bude spracovaný v zmysle 

príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov a v 

zmysle „všeobecných podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

nájom majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy“ schválených týmto uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

 

Osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy sa bude schvaľovať najmä: 

1. predmet obchodnej verejnej súťaže, a tiež účel a dobu 

nájmu, 

2. termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

3. termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov, 

4. termín predkladania súťažných návrhov, 

5. termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov, 

6. termín oznámenia výsledku vyhodnotenia, 
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7. výška paušálnej náhrady výdavkov, 

8. minimálna výška nájomného, 

9. výška finančnej zábezpeky, 

10. kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, 

11. špecifické označenie obchodnej verejnej súťaže, 

12. možnosť využitia prvkov elektronickej aukcie, 

13. možnosť opakovania obchodnej verejnej súťaže bez 

opätovného schválenia osobitných podmienok obchodnej 

verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

postupovať pri nájmoch nehnuteľností formou obchodnej 

verejnej súťaže podľa bodu 2 podbodu I a podbodu II tohto 

uznesenia. 

TK: každoročne k 31. 01. 

koniec poznámky) 
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BOD 40 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V STAVBE 

SÚPIS. Č. 7723 NA POZEMKU PARC. Č. 21466/1, 

POZEMKU PARC. Č. 21466/9 A ČASTI POZEMKU 

PARC. Č. 22372/14 NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. 

LUDVÍKA SVOBODU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 40. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe 

súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 

21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. 

gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytových priestorov 

v katastrálnom území Staré Mesto, ktoré sú tam vymenované v 

materiáli. A to formou verejnej obchodnej súťaže. 

A podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 

na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti 

pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 1192/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 
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podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytových priestorov vo výmere 32,83 m² v stavbe 

súpis. č. 7723 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21466/1 

na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v k. ú. Staré Mesto, 

nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 21466/9 vo výmere 35 

m², a nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 22372/14 

vo výmere 21,52 m², na dobu neurčitú, na poskytovanie 

stravovacích služieb (gastroprevádzka), ktorých špecifikáciu 

navrhne súťažiaci, ku gastroprevádzke ako hlavnej činnosti 

realizovanej v predmete nájmu môže súťažiaci navrhnúť 

doplnkovú činnosť, pričom platí podmienka, že doplnkovou 

činnosťou realizovanou v predmete nájmu nesmie byť nočný 

klub, diskotéka, erotický salón, striptíz, masáže, herňa, 

záložňa, požičovňa dopravných prostriedkov, a to formou 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa upravujú všeobecné podmienky 

obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, je možné opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to bez 

nutnosti opätovného schválenia osobitných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom posledná 
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opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže 

vyhlásenej ako prvej v poradí. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, dostal som teraz správu, že na grémiu bolo 

dohodnuté, že sa bude dávať úvodné slovo. To znamená… Nechcel 

by som porušiť niečo, čo bolo dohodnuté na grémiu. Skúste 

iba vy dať nejaký… Či vieme dať „ad hoc“ dohodu, že tieto 

majetkové urobíme bez úvodného slova. Alebo… Nechcel by som 

niečo robiť tak, ako nebolo dohodnuté.  

Igor Polakovič, vieš mi povedať?  

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Bola dohoda, že by sme mali prechádzať veci 

s aspoň nejakým krátkym úvodným slovom. Na druhej strane, 

asi všetci vieme, že máme výnimočnú situáciu v rámci tohto 

dvojdňového zastupiteľstva. Za mňa osobne nemám s tým 

problém. Len neviem ako ostatní kolegovia a kolegyne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Keď zatiaľ nikto nedá námietky… 
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Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja by som poprosil určite k tým vinohradom. To 

je 43, 44. Úvodné slovo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Dobre ďakujem.  

Samozrejme, je to špeciálna situácia. Berme to tak, 

dobre? Keď nikto z iných klubov nemá námietku, tak poďme bez 

úvodného slova. Okrem tých, čo si hocikto vypýta.  

 

BOD 41 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 1.38 

VO VÝMERE 67,12 M² V STAVBE BEZ SÚPISNÉHO 

ČÍSLA - PODCHOD NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže ideme ďalej. Bod 41. Návrh na nájom nebytového 

priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného 

čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytového priestoru 

v katastrálnom území Staré Mesto formou obchodnej verejnej 

súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže. Tak, ako je 

uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujme.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 

m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 1193/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

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 nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m², 

nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, bez 

súpisného čísla, orientačné číslo 1, k. ú. Staré Mesto, pod 

pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 

21550/4, nezapísaného na liste vlastníctva, na dobu 

neurčitú, s cieľom navrhnutým súťažiacim, pričom platí 

podmienka, že 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, 

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, ktoré upravuje všeobecné podmienky 

obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 
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súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, je možné opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to bez 

nutnosti opätovného schválenia osobitných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom posledná 

opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže 

vyhlásenej ako prvej v poradí. 

koniec poznámky) 

 

BOD 42 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

259,77 M2 V STAVBE BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA NA 

JURIGOVOM NÁMESTÍ 1 V BRATISLAVE, V K. Ú. 

KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod 42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo 

výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom 

námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej 
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verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytového priestoru 

v katastrálnom území Karlova Ves formou obchodnej verejnej 

súťaže a podmienky verejnej obchodnej súťaže. Tak, ako je 

uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.   

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 38. 

(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 vo výmere 259,77 m2 v 

stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v 

Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie 1194/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

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 nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v 

stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1160/6 na 

Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 

46, na dobu neurčitú, s cieľom navrhnutým súťažiacim, pričom 

platí podmienka, že službami (hlavnými ani vedľajšími) 

poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť gastroprevádzka, 

piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, erotický salón, 

striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných 

prostriedkov, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou 

využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktoré upravuje všeobecné podmienky obchodných 

verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, je možné opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to bez 

nutnosti opätovného schválenia osobitných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom posledná 

opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže 

vyhlásenej ako prvej v poradí. 

koniec poznámky) 

 

BOD 43 NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU - VINICE V BRATISLAVE, 

K. Ú. VINOHRADY, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 43. Návrh na nájom pozemku - vinice v 

Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
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Poprosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Dobrý deň. Môžem teda stručne k tomuto materiálu. 

V podstate tu pokračujeme vo verejných obchodných súťažiach, 

ktoré sme už začali ohľadom viníc v predchádzajúcich 

mesiacoch, a ktoré boli schválené na mestskom 

zastupiteľstve. Takže v tomto materiáli ide o nájom vinice, 

v katastrálnom území Vinohrady, vo výmere 23.671 m2, za 

nájomné 31,46 € za ha, za celý predmet nájmu a to teda podľa 

obchodnej verejnej súťaže. Pričom teda hodnotiacimi 

kritériami, pri tomto nájme viníc, sú jednak teda podpora 

vinohradníckej ekonomiky a tradície. Potom je to teda 

využitie rekreačného potenciálu, prístupnosť pre verejnosť 

a ďalším teda aspektom, podľa ktorého sa budú hodnotiť 

predložené návrhy súťaže, sú prírodné aspekty.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Mňa by zaujímalo. Tam sme dostali 

v priebehu týždňa informáciu, že bola zmena. Teraz neviem, 

či v uznesení alebo v materiáli. Tak aj pri jednom, aj pri 

druhom materiáli, pri tomto Novom Meste, aj pri tom v Rači, 
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tak by som poprosil informáciu, v čom tam tá zmena nastala. 

Ja som to nesledoval. Ako nekontroloval som, kde sa tam 

nejaké slovíčka zmenili. Zaujímalo by ma, lebo toto je 

opakovaná verejná súťaž, či tá jedna obchodná verejná súťaž 

z týchto bola úspešná. To bolo tiež v katastri Rače, nad tým 

jazerom Vajspeter, či teda došlo k podpisu zmluvy. A ako… 

tieto prenájmy týchto mestských vinohradov sme ešte začali 

za predchádzajúcich primátorov. Vtedy sme to dávali na priamo 

račianskym vinárom, ktorí tu operujú v tomto chotári. Mňa 

iba mrzí, že teda prakticky ubehli tri roky a tie vinohrady 

sa nikam neposunuli. Práve najhoršie sú tie, ktoré sú 

mestské. Tak stratili sme veľa času prípravou nejakých 

kritérií, ktoré nakoniec sa ukázali, že asi sú problematické. 

Keď tie súťaže ideme opakovať.  

Tak sa chcem spýtať, či je aj nejaký plán B. Teraz 

myslím normálny plán B. Keď sa ani teraz nepodarí to 

prenajať, čo s tými vinohradmi mienime robiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja sa chcem iba spýtať, lebo sériu vinohradov, 

teda prvých vinohradov, čo sme prenajali, priamo račianskym 

vinárom. Tam bola taká dohoda, že niektoré sa dajú priamo 

račianskym vinárom a niektoré sa dajú do súťaže, aby to bolo 

fér. Takže ja mám za to, že konkrétne račianski vinári 

dostali do prenájmu od mesta vinohrady, že to nie je úplne 

že nič. Prosím vás, pani Lušpaiová, povedzte nám, aká je 

úspešnosť týchto súťaží a prečo to nezafungovalo. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Tak v podstate na tú otázku, ktorú ste spomínal, čo sa 

týka prenájmu tým vinárom. Áno, robili sa teda nájomné tie 

zmluvy s osobitným zreteľom, takže vlastne sú prenajaté. 

Potom vlastne zostali tie pozemky, ktoré vlastne boli 

vytipované, do verejnej obchodnej súťaže. V podstate v tom 

predchádzajúcom období, keď sme robili tú prvú verejnú súťaž, 

podľa týchto kritérií, ktoré vytvorila pracovná skupina. 

Tieto verejné súťaže vlastne prebehli. Túto súťaž 

v katastrálnom území Vinohrady, o ktorej je teda práve tento 

bod programu, tam sa napríklad prihlásil jeden súťažiaci. 

V podstate hodnotiaca komisia zhodnotila tento návrh, ale 

súťažiaci nesplnil podmienky súťaže. Takže z toho dôvodu 

vlastne tento vinohrad nebol prenajatý a z toho dôvodu 

nanovo vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž. Pokiaľ teda… na 

otázku čo sa pýtal pán Pilinský, čo sa týka zmeny. Aj táto 

obchodná verejná súťaž na nájom viníc, v podstate, tým bodom 

programu, tuším 39 boli tie …schválenie podmienok obchodných 

verejných súťaží“. Práve v tomto bode sme vlastne 

schvaľovali takú… 

Čo sa týka všetkých verejných súťaží, komerčné, 

nekomerčné aj nájom viníc, sa urobila nová úprava. Vlastne 

zjednotila sa celá tá úprava. Boli tam, samozrejme, určité 

zmeny a jednou z tých zmien, čo sa týka nájmu viníc, je, že 

nájomné sa bude platiť, len teda vo finančnej forme. Nie 

teda vo forme certifikovaného vína. Takže to je tá zmena, na 

ktorú sa pán poslanec pýtal. Takže to sa týka nájmu viníc. 

A ďalšia zmena, ktorá má dopad aj na tieto vinice je, že čo 

sa týka tých hodnotiacich kritérií, samozrejme sú použité 
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tie, ktoré vytvorila pracovná skupina. Čiže tie 3 hodnotiace 

kritériá, s tým, že v týchto všeobecných podmienkach bolo 

schválené, že v podstate aby sme vedeli každý špecifický 

pozemok a tú vinicu vedeli ohodnotiť podľa toho, aký je 

charakter tej vinice. Aby sme to bodové ohodnotenie ponechali 

na tieto osobitné podmienky. Čiže na každú tú vinicu, keď je 

napríklad vzdialenejšia od tých obydlí, tak tam napríklad 

nebude ten rekreačný aspekt. Takže to je jedna zmena, ktorá 

vyplynula aj z tohto.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja sa chcem iba spýtať jednu otázku, že koľko sa nám 

podarilo cez tieto verejné obchodné súťaže viníc prenajať. 

A teda viem, že dve sa nám nepodarilo, hej? 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Áno. Pokiaľ ide o tieto vinohrady. Toto sa nám 

nepodarilo prenajať. Prihlásil sa jeden, ktorý nesplnil 

podmienky. Pokiaľ ide o Raču, tam pri Peknej ceste bolo 6 

viníc. Z toho 3 vinice sa prenajali, v tej úvodnej časti, 

občianskemu združeniu. Oni podpísali zmluvu a podľa 

informácií už tam prebieha aj čistenie tých vinohradov. Čiže 

v zásade zostali nám 3 vinice, ktoré teraz dávame v tom 

ďalšom bode programu znova do obchodnej verejnej súťaže. 

Takisto sme robili obhliadky ďalších viníc, ktoré aj máme 

prenajaté. Niektoré práve sa ukončujú zmluvy, takže znovu 

pôjdu aj ďalší mesiac znovu do obchodných verejných súťaží, 
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aj ďalšie pozemky, aby skutočne sa teda prenajali všetky 

pozemky. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Kolegyňa odpovedala k tej druhej časti. Ja som sa tam 

pýtal, či teda došlo k podpisu tej zmluvy, na tie prenajaté 

nad Vajspetrom. Ale pokiaľ si pamätám, tak tam bola nejaká 

fyzická osoba. Takže pre mňa to je novinka, že tam je nejaké 

občianske združenie. Pokiaľ si ja pamätám, tak tam vyhrala 

súťaž nejaký fyzická osoba, niekde z Karlovky alebo odkiaľ.  

Lupšaiová Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu 

nájmov majetkov:  

Áno. Fyzická osoba. Ale majú teraz, neviem či založili 

nejaké občianske združenie. Ale je to ako komunitný vinohrad 

v podstate. Tak ako sme pripravili tú súťaž, že môžu prenajať 

aj ako komunitné vinohrady, aj ako podnikatelia v oblasti 

vinohradníctva. Tak tieto 3 pozemky sú také menšie pozemky, 

ktoré boli vymedzené hlavne v tej hornej časti, tak sú 

prenajaté… V podstate áno, bola to fyzická osoba, ale teraz 

ako sme komunikovali, tak majú založiť nejaké občianske 

združenie a vyslovene to má byť ako komunitný vinohrad.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ok. Ďakujem pekne.  

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

OK. Len aby som mal jasno. Teda tá zmluva je podpísaná 

s fyzickou osobou? Hej? Ten, kto vyhral súťaž. 

Lupšaiová: Áno. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

OK.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Keď nie sú ďalšie otázky, poďme ďalej.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom pozemku 

v katastrálnom území Vinohrady, formou obchodnej verejnej 

súťaže. Podmienky verejnej súťaže tak ako sú v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Prosím hlasujte.  

Uznesenie bolo prijaté.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 39.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 1195/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

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 pozemku registra „C“ KN parc. č. 4207/1 vo výmere 23 

671 m², druh pozemku vinice, k. ú. Vinohrady, zapísaný na LV 

č. 3610, na dobu určitú 15 rokov odo dňa účinnosti nájomnej 
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zmluvy, na vinohradníctvo podľa zákona č. 313/2009 Z. z. o 

vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov s 

ohľadom na prírodné a rekreačné aspekty, za nájomné v 

peňažnej forme v sume 31,46 eur/ha, t. z. 74,47 eur ročne za 

celý predmet nájmu, a to formou obchodnej verejnej súťaže v 

súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, s osobitne schválenými podmienkami podľa 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. V súlade s uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa upravujú všeobecné podmienky 

obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je možné 

opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž za rovnakých 

osobitne schválených podmienok, a to bez nutnosti opätovného 

schválenia osobitných podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, pričom posledná opakovaná obchodná verejná súťaž 

môže byť vyhlásená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

zverejnenia výsledkov súťaže vyhlásenej ako prvej v poradí. 

koniec poznámky) 
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BOD 44 NÁVRH NA NÁJOM VINÍC V BRATISLAVE, K. Ú. 

RAČA, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 

SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 44. Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže.  

Nech sa páči.  

Lupšaiová: Ešte pár slov k tomuto bodu. Ako sme spomínali, 

ide o návrh 3 viníc pri Peknej ceste, ktoré v podstate v tej 

minulej súťaži neboli prenajaté. Takže. Predkladáme návrh na 

prenájom viníc v katastrálnom území Rača. Parcely a čísla 

výmery sú uvedené v materiáli. Prenajímajú sa na 10 rokov, 

s opciou na ďalších 5 rokov. Takisto sú vlastne tie 

hodnotiace kritériá nastavené. Čo sa týka posudzovania 

žiadateľov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ja ešte som nedostal odpoveď na jednu otázku, teda či 

existuje teda aj nejaký záložný plán. Keď teda ani teraz 

nebude tá súťaž úspešná. Lebo tam je nasadená odroda, ktorá 

nie je zaujímavá pre vinára a pre vinohradníka. Tak sa chcem 
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spýtať… Ja viem, že taká situácia nemusí nastať, ale je teda 

viac ako pravdepodobné, že môže nastať. Keďže to je, tam tie 

tri vinohrady je všetko odroda, ktorá je pre vinohradníka 

nezaujímavá. Že čo s tým potom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja vás preruším na sekundu. Na odpovedanie týchto 

otázok predsa bola zriadená komisia, kde vy ste pán poslanec 

boli jej súčasťou. Pokiaľ viem. A boli tam viacerí aj vinári. 

Lenka Antalová by nám o tom mala niečo povedať. Myslím, že 

ona bola jej súčasťou. Mal som pocit, že toto sa už riešilo, 

a že máme na to nejakú odpoveď. Viete aká je odpoveď, pani 

Lušpaiová? 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Áno. My sme v podstate aj nastavovali tie podmienky, 

aby skutočne aj boli nastavené tak, že sú teda aj pre 

vinárov, aj pre komunity. Čiže naozaj tie, ktoré nie sú 

zaujímavé pre ten podnikateľský subjekt v oblasti 

vinohradníctva, tak je možné prenajať aj týmto komunitám. 

Máme teraz aj odozvu, pýtajú sa ľudia aj na tieto vinohrady. 

Takže dúfame, že bude súťaž úspešná. Takže zatiaľ je to… Je 

to vlastne širokospektrálne nastavené. Aby to v podstate 

bolo pre všetkých. Aj pre podnikateľské subjekty, aj pre… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom viníc v katastrálnom 

území Rača. Formou verejnej obchodnej súťaže a podmienky 

verejnej obchodnej súťaže, ako je v materiáli. Môžeme o tom 

hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujte.  

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 39.  

Poďme na bod 45. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 
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Uznesenie 1196/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

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 viníc v Bratislave, k. ú. Rača: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 9261 vo výmere 4 500 

m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 

10625, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9270 vo výmere 3 099 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 9360 vo výmere 3 644 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy s 

opciou na ďalších 5 rokov so súhlasom prenajímateľa, na 

vinohradníctvo podľa zákona č. 313/2009 Z. z. o 

vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov s 

ohľadom na prírodné a rekreačné aspekty, za nájomné v 

peňažnej forme v sume 79,60 eur/ha ročne, a to formou 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa upravujú všeobecné podmienky 

obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 
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súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na nájom 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, je možné opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to bez 

nutnosti opätovného schválenia osobitných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom posledná 

opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže 

vyhlásenej ako prvej v poradí. 

koniec poznámky) 

 

BOD 45 NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O UROVNANÍ SO 

SPOLOČNOSŤOU REZIDENCIE MACHNÁČ, S. R. O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, TRVALÉ UPUSTENIE OD 

VYMÁHANIA POHĽADÁVKY A UZATVORENIE ZMLUVY O 

ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 45. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so 

spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v 

Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.  
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Otváram diskusiu.  

Pani Pätoprstá, máte slovo. 

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

Ja by som chcela poprosiť o krátke úvodné slovo 

a vysvetlenie, pre verejnosť. Je to trošku komplikovaný 

prípad. Aby verejnosť rozumela, o čo tu ide. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ok. To je dobrý nápad.  

Poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Monika Rožňovcová, poverená vedením oddelenia 

majetkových vzťahov:  

Dobrý deň. Predmetom tohto materiálu je urovnanie medzi 

hlavným mestom a spoločnosťou Rezidencie Machnáč, ktoré sa 

týka vysporiadania nároku hlavného mesta s užívaním pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto, po skončení zmluvy o nájme 

pozemku, číslo 088311090900. Toto urovnanie spočíva v troch 

aspektoch. Prvým je uzatvorenie dohody o urovnaní, podľa 

ktorej Rezidencie Machnáč, zaplatia na účet mesta sumu 39 

490,98 € z titulu urovnania. Ďalej Rezidencie Machnáč 

uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena na stavby 

a spevnené plochy. A spoločnosť Rezidencie Machnáč uzatvorí 

zmluvu o zriadení vecného bremena na inžinierske siete. 

Druhým aspektom urovnania je odpustenie dlhu v sume 45 503,26 

€, čo predstavuje úhradu za užívanie pozemkov v katastrálnom 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

613 

 

území Staré mesto, za obdobie od 1.1.2020 do 28.2.2022 aj 

s príslušenstvom.  

A tretím aspektom urovnania má byť zriadenie vecného 

bremena,, in rem“ na pozemkoch v katastrálnom území Staré 

Mesto. Toto vecné bremeno má spočívať v práve stavby 

prístupových komunikácií, parkovacích miest, chodníkov, 

spevnených a nespevnených plôch, prechodu a prejazdu a to 

v prospech každodobého vlastníka stavby, ktorým je 

v súčasnosti spoločnosť Rezidencie Machnáč. A to za 

jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 

27.067,60 €. Ak ešte môžem v krátkosti prezentovať výhľady 

takéhoto navrhovaného mimosúdneho vysporiadania.  

Po prvé, príde ku konečnému majetkovoprávnemu 

vysporiadaniu so vzťahom k účelovým komunikáciám, spevneným 

plochám a inžinierskym sieťam, ktoré spoločnosť Rezidencie 

Machnáč vybudovala na pozemkoch hlavného mesta. Dôjde ku 

konečnému finančnému vysporiadaniu tým, že spoločnosť 

Rezidencie Machnáč uhradia hlavnému mestu nájomné a úhradu 

za užívanie pozemkov. Čo pokryje obdobie od 1.8.2017 do 

31.12.2019. A to vo výške 39.490,98 €. Bez nutnosti riešiť 

vymáhanie pohľadávky súdnou cestou. A tiež s dohodou 

o urovnaní príde k uzatvoreniu zmlúv o zriadení vecných 

bremien k stavbám a inžinierskym sieťam. A tým vlastne sa 

majetkovo právne usporiadajú vzťahy a tiež to bude znamenať 

príjem pre mesto, spočívajúce v tej odplate za vecné bremeno. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Prepáčte. Diskusia bola otvorená, toto je príspevok 

v diskusii.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje urovnanie medzi hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou 

Rezidencie Machnáč. A to uzatvorením dohody, odpustením dlhu 

45 503,26 € a zriadením vecného bremena „in rem“. 

S podmienkami a podrobnosťami, ktoré sú uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou 

Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave, trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o 

zriadení vecného bremena 

Uznesenie 1197/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

urovnanie medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou a spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o., so 

sídlom Mlynské nivy 61/A v Bratislave, IČO 44336047, týkajúce 

sa vysporiadania nároku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v súvislosti s užívaním pozemkov v k. ú. Staré 

Mesto po skončení zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1109-09-

00: 

1. uzatvorením dohody o urovnaní, podľa ktorej 

1.1 spoločnosť Rezidencie Machnáč, s. r. o., do 30 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti dohody o urovnaní zaplatí na účet 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sumu 39 

490,98 eur z titulu urovnania, 

1.2 spoločnosť Rezidencie Machnáč, s. r. o., súčasne s 

dohodou o urovnaní uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena 

na stavby a spevnené plochy, 
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1.3 spoločnosť Rezidencie Machnáč, s. r. o., súčasne s 

dohodou o urovnaní uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena 

na inžinierske siete, 

1.4 podmienkou predloženia návrhu na vklad vecných bremien 

do katastra nehnuteľností bude úhrada sumy urovnania 39 

490,98 eur a zaplatenie nákladov spojených so zriadením 

vecných bremien, 

2. odpustením dlhu 45 503,26 eur, čo predstavuje úhradu za 

užívanie pozemkov, k. ú. Staré Mesto, za obdobie od 01. 01. 

2020 do 28. 02. 2022 aj s príslušenstvom, 

3. zriadením vecného bremena „in rem“ na pozemkoch registra 

„C“ KN k. ú. Staré Mesto parc. č. 4433/24 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 10 m², 4433/92 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 26 m², 4433/118 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 460 m², 433/124 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 44 m², 4433/125 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 27 m², 4433/158 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 19 m², 4433/191 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 164 m², 4433/193 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 19 m², 4433/196 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 4 m², 4433/198 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 4 m², 4433/203 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 191 m² a 4433/205 – 

ostatné plochy vo výmere 12 m², zapísaných na LV č. 1656, 

spočívajúceho v práve stavby prístupových komunikácií, 

parkovacích miest, chodníkov, spevnených a nespevných plôch, 

prechodu a prejazdu, v prospech každodobého vlastníka 

stavby, v súčasnosti v prospechspoločnosti Rezidencie 
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Machnáč, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A v Bratislave, 

IČO 44336047, za jednorazovú odplatu v sume 27 067,60 eur, 

s podmienkami: 

1. Dohoda o urovnaní bude spoločnosťou Rezidencie Machnáč, 

s. r. o., podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dohoda o 

urovnaní nebude v tejto lehote spoločnosťou podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z 

vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o 

zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

3. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú jednorazovú 

odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od 

podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma 

zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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BOD 46 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V BRATISLAVE, PARC. 

Č. 15641/14, K. Ú. RUŽINOV, DO PRIAMEJ 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 46. Návrh na zverenie pozemku v 

Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Strapák, máte slovo. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil k tomuto 

uzneseniu dať jeden pozmeňujúci návrh. A to taký, že to 

pôvodné uznesenie navrhujem dať ako bod A a pridať bod B 

v nasledovnom znení, ktorý teraz prečítam. Teda bod B: 

„Žiadame primátora Ing. arch. Matúša Valla, aby začal 

rokovanie s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, s cieľom 

odzveriť pozemok v katastrálnom území registra C, 

katastrálne územie Trnávka, parcela číslo 14814/223, 

zastavaná plocha a nádvorie, na LV č. 1, dnes v správe 

mestskej časti Ružinov, do priamej správy hlavného mesta SR 

Bratislavy. Termín kontroly plnenia uznesenia každoročne 

k 31.12.“  

A teda prečo. V podstate jedná sa… Ak to vidíte, je to 

tento pozemok tuto priamo za mnou. Teda to moje pozadie. Je 
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to areál opustenej školy na Vietnamskej ulici, ktorý je dnes 

v takom zvláštnom rozpoložení. Pretože pozemky pod budovami, 

ktoré tam sú v tej opustenej škole, samotné budovy sú 

v priamej správe magistrátu. Ale ten pozemok naokolo nich je 

v správe mestskej časti. Dnes je na stole riešenie využitia 

tohto areálu. A tú dva subjekty, ktoré sa prihlásili na 

magistráte o… Teda žiadali o dlhodobý nájom tohto 

nevyužívaného areálu. A ja by som bol rád, keby sme z pozície 

magistrátu mohli to riešiť komplexne celý tento areál. Dnes 

je naozaj útočiskom ľudí bez domova. Sú tam stovky ton 

odpadu, ktorý tam títo ľudia navozili. A v podstate my tu 

s aktívnymi obyvateľmi dostávame ten areál, alebo snažíme sa 

teda, do nejakého stavu.  Aby to vyzeralo takto, ako to 

vyzerá za mnou. Čiže ja veľmi poprosím o podporu tohto 

uznesenia a všetkých vás tam vítam, ak budete mať cestu 

okolo. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať za zverenie 

tohto pozemku parkovisko pred Dedom, kde plánujeme teda 

garážový dom. Musím povedať, že kolega pán Strapák ma teraz 

dosť šokoval týmto návrhom, ktorý nie je nijako konzultovaný 

s mestskou časťou a ide priamo proti záujmom Ružinova. Pán 

primátor aj pán riaditeľ magistrátu vedia, že sme mali mnoho 

rokovaní k tomuto areálu, že tam máme nejaké riešenie, 

o ktorom rokujeme. Je to aj jeden bod. My sme sa s Matúšom 
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aj bavili včera, že budúci týždeň s i dáme stretnutie o tom, 

ako ho riešiť a využiť. Takisto sme tam spoločnými silami 

robili nejaké kroky. A samozrejme, všetko musí byť 

koordinované s magistrátom. Mestská časť tam nemôže sama nič 

urobiť. Magistrát tam nemôže nič urobiť. Musíme sa vzájomne 

dohodnúť na tom riešení. To riešenie nejaké máme na stole. 

Určite by nebolo správne prijímať takéto uznesenia ako pán 

Strapák navrhol. Ja by som možno aj Matúša poprosil, aby 

potvrdil, že teda intenzívne o tom komunikujeme, rokujeme, 

že sme sa o tom bavili, o tom areáli na Vietnamskej. A že 

namiesto vyvolávania takýchto nejakých rozbrojov a útokov zo 

strany pána Strapáka musíme koordinovať a spolupracovať. Tak 

ako sme to robili doteraz.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem potvrdiť, že sa o tom veľmi veľa bavíme a je 

mi ľúto, že som nedokázal zladiť záujmy mestskej časti a pána 

poslanca Strapáka. Je to dlhodobá diskusia, kde je veľmi 

ťažké nájsť zhodu. Myslím, že čo je dneska jasné, že 

odzveríme ten pozemok. A myslím si, že ten pozmeňovák hovorí 

o tom… Kde ho mám? Sekundu. Aby sme začali rokovanie 

s mestskou časťou, čo ja nemám problém začať. Je jasné, že 

ale prišiel čas, aby sme areál na Vietnamskej nejakým 

spôsobom vyjasnili pre budúcnosť a posunuli sa ďalej. Pre 

mňa je tento bod súčasťou toho vyjasňovania. Takže Martin, 

je to, pán starosta, akože myslím si, že toto uznesenie nijak 

nenabúrava to, čo je dohodnuté na magistráte. Či? Povedzme 

si. 

Pán Strapák s faktickou. 
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Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som počul rôzne riešenia za tie roky, čo 

som poslancom. A úplne diametrálne odlišné riešenia. Od 

zámeny s Kaliňákovým ministerstvom vnútra po budovanie 

nejakých nájomných bytov, až po zrušenie celého toho areálu. 

Nechcem sa dostávať do tejto diskusie. A určite tu nechcem 

reagovať na pána starostu, ale ja naozaj by som už videl 

riešenie. Lebo už je to príliš dlho. Ja tam naozaj bývam. 

A pozerám sa na ten areál každý deň. A naozaj by som rád 

videl nejaké to riešenie. A toto je ten prvý krok, aby sme 

sa niekam posunuli. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. No, ja musím povedať, že nikdy sme sa nebavili 

o odzverení toho pozemku. Takéto niečo nikdy nepadlo. 

A naopak, jedno z tých riešení, o ktorých rokujeme, a navyše 

tá súčasť toho riešenia počíta, napríklad, aj 

s rekonštrukciou športovej haly, ktorú tam jednoducho máme 

my v správe. Do ktorej sa aj teraz investovalo a perfektne 

funguje. Akože toto je taký výstrel do tmy. Absolútne 

neprekonzultovaný, absolútne s nikým neprejednaný. Akože 

musím povedať, že toto je pre mňa celkom také šokujúce teraz 

toto počuť. A ešte počuť aj od primátora, že odzverenie je 

súčasť riešenia, keď sme sa o tom nikdy doteraz nebavili. 

A ja viem určite, napríklad, povedať, že cez ružinovské 

zastupiteľstvo ten návrh na odzverenie neprejde.   
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie. Pozor. Aby sme si povedali. Nehovorme 

si, že je to súčasť toho riešenia. Nie je. Naopak, súčasť 

toho riešenia je… Prepáč, ja som to zle povedal. Súčasť toho 

riešenia je tento bod, ktorý riešime. A to je zverenie. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Pardon. Áno. Len zverenie je súčasť riešenia. Len pán 

Strapák navrhuje zase uznesenie, v ktorom hovorí, že 

odzveriť úplne iný pozemok na… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, pán Strapák navrhuje, aby sme začali diskutovať 

o tom. Je to nejaká súčasť jeho riešenia, ktoré tlačí. Ako, 

my sa diskusii nebránime. Môžeme zase sa spoločne všetci 

stretnúť a pokúsiť sa nájsť spolu to riešenie, ktoré by 

vyhovovalo vám obom. Ale trochu som stratil vieru. Možno 

poprosím, potom hneď dám druhým slovo, aby si, Ctibor Košťál, 

zareagoval. Ty tu máš viacero stretnutí aj s pánom poslancom 

Chrenom, aj s pánom poslancom Strapákom k areálu na 

Vietnamskej. Ja som mal pocit, že magistrát a mestská časť 

sa už zhodli na riešení tej situácie. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Ideová zhoda na tom, čo by tam malo byť, to sme 

komunikovali, teda obidvom stranám. Tá realizácia by mala 
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ale vychádzať z nejakej obchodnej súťaže. Tam sme sa zatiaľ 

nedohodli. Samozrejme, tie majetky, respektíve tie pozemky 

tam sú. Sú v rôznom tom vlastníctve. Časť je tam zverená 

mestskej časti, časť je magistrátna. Tam sa robili ešte 

nejaké rýchle zásahy. Myslím, že na tej časti toho 

parkoviska, respektíve toho vstupu vedľa, myslím, že 

materskej školy. Ale z hľadiska celého areálu, tam musíme 

ísť do nejakého typu, predpokladáme, že verejnej obchodnej 

súťaže, ktorá to vyrieši. Lebo je tam viacero záujemcov, 

ktorí teda prejavili záujem o tento areál. Takže to je ako 

jediné riešenie. My nevieme to ani predávať, ani ponúkať 

nejakým priamym zadaním alebo nejakým nájmom. Potrebujeme, 

aby sa súťažilo. Tam sme teda zostali. Ideovo je zhoda, že 

by tam mala byť nejaká budova, ktorá bude slúžiť školstvu, 

vzdelávaniu. Ďalej ešte nie sme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tu sme asi zhodnutí.  

Poďme dokončiť diskusiu.  

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Áno. Potvrdzujem slová pána riaditeľa magistrátu. Takto 

to presne je a my sa snažíme posunúť ďalej. Mne nevadí nejaké 

uznesenie, týkajúce sa toho, že poďme si pohnúť a posunúť to 

ďalej. Len to uznesenie, ktoré pán Strapák navrhol, nie je 

o tom, že poďme to konečne riešiť. Ono je o tom, že poďme 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

624 

 

odzveriť ten pozemok mestskej časti. A mne vôbec nevadí, ak 

sa nakoniec dohodneme v rokovaniach, že to bude riešiť celé 

magistrát, to ja budem rád. Len na tom sa treba najprv 

dohodnúť, A nie tu strieľať odboku k úplne nesúvisiacemu 

materiálu novelou, že poďme rokovať o odzverení. To je akože 

výstrel do chrbta a výstrel naslepo zároveň.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Ja si to chcem teda ujasniť. Ja keď čítam ten návrh 

pána Strapáka, je to začatie rokovania s mestskou časťou, 

čiže s vami, pán Chren, s cieľom odzveriť. Čo neznamená, že 

sa to stane. A môže to byť aj záporné. Čiže ja to beriem 

tak, že by som nerada zmietla žiadosť obyvateľov alebo 

zástupcu obyvateľov v podobe poslanca Strapáka, aby sa 

začalo rokovať. Naozaj, ide len o formálnu žiadosť, aby sa 

začalo robiť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. No, ja musím povedať, že ako 

poznám pána poslanca Strapáka, tak je to človek, ktorému 

naozaj záleží na životnom prostredí aj verejných 
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priestoroch. Naozaj, toto dokázal za celé volebné obdobie. 

Tomuto problému sa venuje úplne od začiatku. To znamená, že 

nie je to nič nové. Jeho snaha tento priestor vyčistiť 

a naozaj, aby to tam vyzeralo kultivovane. Z môjho pohľadu 

teda nerozumiem úplne tým vyjadreniam pána starostu Chrena, 

že je to nejak proti záujmu mestskej časti, strieľaním do 

chrbta. Sú to podľa mňa veľmi silné vyjadrenia, ktoré nie sú 

veľmi vhodné na fakt, že pán poslanec Strapák sa snaží 

vyriešiť nejaký dlhotrvajúci problém. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Pán Mrva, okrem toho, že máme rozdielny názor v tomto, 

tak si stačí prečítať to uznesenie. Pán Strapák sa nesnaží 

vyriešiť nič. On nenavrhuje uznesenie, ktoré hovorí, že 

navrhujem púoďme riešiť. On hovorí? Poďme rokovať 

o odzverení. Odzverenie vôbec nič nehovorí o riešení. My 

s magistrátom intenzívne rokujeme o riešení. A súčasťou toho 

riešenia môže byť aj prehadzovanie tých pozemkov, zverenie 

- odzverenie. Ale on hovorí len, že poďme rokovať 

o odzverení. Vôbec nehovorí o tom, že poďme rokovať 

o hľadaní nejakého riešenia. To je to strieľanie naslepo 

a strieľanie do chrbta. Že tu intenzívne s magistrátom na 

niečom pracujeme a pán Strapák sa to snaží teraz sabotovať 

tým, že hovorí, že poďme odzveriť tento pozemok.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Karman.  

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja som poslanec z Petržalky. A teda nepoznám 

problematiku, ktorej sa týka tento bod. A práve v takýchto 

prípadoch sa väčšinou pýtam buď starostu tej mestskej časti, 

aký má na to názor, alebo poslancov, samozrejme. Lebo môžu 

existovať situácie, kedy väčšina poslancov sa nezhoduje 

v niektorej veci s príslušným starostom a vždy si nechám 

poradiť od zástupcov v danej téme mestskej časti, ktorej 

sato týka. Čiže sa necítim byť v tomto momente kompetentný 

sa vyjadrovať k podstate tejto veci. A tak to prosím vás aj 

berte môj príspevok. Chcem sa vyjadriť len k tomu, že mi 

príde absolútne neštandardné začínať debatu tým, že žiadame 

mestské zastupiteľstvo, aby sa hneď začala debata na základe 

takéhoto uznesenia. Príde mi to ako vynucovací prostriedok 

a dosť jednostranný. Preto sa zdržím v tomto bode. Chcem len 

prízvukovať, že sa naozaj nevyjadrujem k podstate veci. Bol 

by som veľmi rád, aby sme ako poslanci dostali výstup 

z rokovaní ohľadom tohto bodu. Aby sme si na to mohli spraviť 

názor. A pokiaľ si to bude vyžadovať súhlas mestského 

zastupiteľstva, tak sa k tomu vyjadríme. Ale takýto postup 

mi príde veľmi neštandardný a nechcem sa na ňom podieľať. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Berka.  
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Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja teda na obranu kolegu 

Strapáka musím povedať, že ja tento problém poznám. Poznám 

ho minimálne dva roky a vzhľadom k tomu, že išlo o jednu 

z poslaneckých priorít kolegu Strapáka, ktoré mi obsiahlo 

vysvetlil, aj okolnosti celej tejto situácie. Ja vnímam že 

tuto momentálne počínanie ako nejaký výsledok neschopnosti 

mestskej časti a kolegom, ktoré zrejme názor na to, ako by 

sa to celé malo diať na tomto pozemku, sa líši od názoru 

vedenia mestskej časti. Kolega Strapák mi teda tak priblížil 

tento projekt. Ide o pálčivý problém, ktorý sa dotýka 

viacerých obyvateľov, keďže ide o spustnutý pozemok, ktorý 

je v zlom stave. A kolega, ktorý mi tento projekt vysvetľoval 

už dávno, tak má záujem na tom, aj spolu s obyvateľmi tej 

štvrte na vyčistení a opravení verejného priestoru, ktorý 

môže byť v podobe parku alebo verejného priestranstva 

prístupný pre obyvateľov. A tak, ako mi to vysvetlil, sa 

nazdávam, že je to lepšie riešenie ako výstavba. Takto ja 

tento projekt poznám už dlhodobo. Vnímam toto ako jedinú 

cestu kolegu von z nejakej slepej uličky, keďže asi iná forma 

riešenia alebo spolupráce pre neho nebola možná. Ja ho 

podporím, ale samozrejme, si uvedomujem, bolo by ideálne 

riešiť takéto problémy inými cestami, inou formou. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 
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Ja len musím povedať, že toto je veľmi lukratívny 

pozemok. Jeden z posledných v Bratislave, pre rozvoj 

školstva. Tým zámerom, na ktorom sme sa aj s magistrátom 

dohodli je len jeho využitie pre účely školstva. A pre účely 

základnej občianskej vybavenosti sídliska vedľa typu detské 

ihrisko a podobne. A plus rozšírenie našej škôlky, ktorá tam 

je. A celková investícia, ktorá sa tam vyžaduje, vrátane tej 

športovej haly vedľa, je okolo 15 až 25 miliónov eur. Čiže 

toto už naozaj nie je vec, o ktorej má rozhodovať jeden 

konkrétny poslanec, ktorý má len jednu spoločnú vec s tým, 

že tam býva. Ale je to vec, ktorá musí mať naozaj širokú 

zhodu, musí byť prepojená s financovaním. Napríklad musí byť 

prepojená so zmenou územného plánu zóny, ktorý je veľmi 

striktný v tejto oblasti. Ak by tam nejaká nová škola mala 

vzniknúť, tak bude ten územný plán treba zmeniť v ružinovskom 

zastupiteľstve, nie v mestskom zastupiteľstve. A hodiť to 

ako pozmeňovák k nesúvislému bodu, len tak mirnix-dirnix, 

bez akéhokoľvek rokovania, je absolútne neštandardné. A ja 

ťa naozaj prosím, aby si niečo také nepodporoval a aby si za 

to ani nehlasoval.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Myslím, že veľmi dobre to podchytil pán 

poslanec Karman, ktorý povedal úplne všetko. Mestské časti 

tu majú v zastupiteľstve mesta väčšinou menšinové zastúpenie 

a hája si rozvoj tým, že majú zastupiteľstvo v mestskej 
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časti, ktorá má rokovať s mestom. V prípade nejakých území, 

ktoré sú teda v nejakom spoločnom záujme alebo je zverenie 

alebo odzverenie možné. Nástup tohto trendu, že cez 

poslanecký návrh sa bude požadovať uznesením o tom, aby sa 

začalo rokovanie s cieľom, ktorého výsledok je, že keď to 

nebude dobrý výsledok, tak to starosta nebol v prospech, je 

úplne donucovací prostriedok. A ja sa teda výrazne 

vyhradzujem a dávam pozor, aby zbystrili všetci starostovia 

pozornosť a takisto mestskí poslanci mestských častí, ktorí 

naozaj hája aj záujmy mestských častí. Pretože máme tu aj 

poslancov, ktorí naozaj sú viacej viazaní k tomu, čo majú za 

menom v zátvorke ako k mestskej časti, ktorú zastupujú.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Pani starostka Aufrichtová 

presne povedala to, čo som chcel ka povedať. Ja byť 

starostom, tak teraz by som veľmi spozornel. Ja som to už 

zažil n vlastnej koži, keď boli snahy odzveriť pozemky 

z mestskej časti Rusoviec. Je to veľmi nešťastná cesta. Tuto 

celkom nerozumiem tomu materiálu, že na jednej strane dávame 

návrh na zverenie pozemku, na druhej strane poslanec navrhne 

na budúcnosť odzverenie pozemku. Ak ste neboli, pán primátor, 

dohodnutí, nemali ste to radšej posúvať ďalej. Mali ste sa 

dohodnúť so starostom. Lebo ja to vnímam ako podraz na toho 

starostu. Mali ste to radšej podržať alebo to radšej 
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stiahnite, dorokujte si to. Ale proste takýmto spôsobom sa 

to nerobí.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ja by som odpovedal na toto. Neviem, akú vy máte 

predstavu o tom, ako fungujú poslanci Teamu Vallo. Ale určite 

nefungujú tak, že ja im niečo poviem a oni sa zoradia do 

šíku. Pán poslanec, každý poslanec má právo podať pozmeňujúci 

návrh. Akýkoľvek. A vyzvať na diskusiu primátora 

s akýmkoľvek starostom na akúkoľvek tému. Vy to môžete 

schváliť alebo nemusíte. Magistrát predložil po dohode so 

starostom zverovanie toho pozemku, tak ako bola dohoda. 

Poslanec dneska ráno podal pozmeňujúci návrh, o ktorom teraz 

diskutujeme. Ktorý nehovorí nič iné, len aby sa začala 

diskusia. Takže nevidím tu nejaký veľký problém. Vec je 

dohodnutá so starostom. Vy máte právo tomuto starostovi 

odhlasovať alebo neodhlasovať. Je to len, ako povedala pani 

Pätoprstá, výzva na diskusiu. Takže nevidím tu nejaký 

problém.  

Pani starostka Aufrichtová je prihlásená. 

Ty sa, Martin, nevieš prihlásiť s faktickou? 

Tak musí ísť pani starostka  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ešte raz. Systém, ktorý je, my nemusíme vedieť, že či 

poslanci Vallo Teamu sú v šíku alebo nie sú v šíku. Strany 
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vznikajú práve pre to, aby nejaký šík bol zabezpečený. Ja 

v starom meste, staromestský klub má sedem strán. Dokážeme 

sa dohodnúť, s tým, že, áno, jednotlivá sekcia, strana, má 

nejaký iný názor. A ja do toho nezasahujem. Keď niekto nesie 

Vallo Team, tak by aspoň ten Vallo Team mohol byť jednotný. 

Ale OK, nemusí. Čo je úplne podstatné na tom a rizikové, že 

keďže je to poslanecký návrh. ja som dávala naposledy 

poslanecký návrh, keď sme dávali 600.000 ukrajine, aby sme 

dostal ako poslanci presnú štruktúru. vôbec si nezaradil 

tento pozmeňovák poslanca do rokovania a povedal si, že 

v pohode sa stotožňuješ s tým obsahom. Takže ja nevidím 

dôvod, aby si nepovedal Strapákovi teraz, že budeš rokovať 

s mestskou časťou, pán primátor. A neni potrebné k tomu 

prijímať takéto uznesenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Chren.  

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem pani starostke. Musím ešte takto 

zareagovať, lebo predtým sa mi nedalo na Rada Jenčíka. Aby 

sme si rozumeli. Pôvodný materiál je, že zveruje mesto 

Ružinovu pozemok pred Reštauráciou u deda na Štrkovci za 

účelom výstavby garážového domu. Pozmeňovák sa týkal úplne 

iného pozemku, ďaleko odtiaľ, na Trnávke. So žiadosťou 

o rokovanie o odzverení, hoci tam dlhodobo rokujeme 

s magistrátom o úplne inom riešení. Výsledkom môže/nemusí 

byť odzverenie, len sa na tom riešení musíme dohodnúť. Čiže 
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to nie sú veci, ktoré sú spojené. To sú úplne nesúvisiace 

veci. V parlamente by takáto novela, s prepáčením, bola 

protiústavná ako nepriama novela. Lebo ten jeho pozmeňovák 

nesúvisí s ničím, čo sa v tom pôvodnom materiáli rieši.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Súhlasím. Ďakujem pekne.  

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

V tom prípade ešte horšie. Lebo akože spájať dva rôzne 

body v jednom pozmeňováku. Pán primátor, vy ste sa vyjadrili, 

že vlastne pozmeňovací návrh pána poslanca Strapáka je 

v poriadku. Podľa mňa nie je úplne v poriadku dávať návrhom 

nejaké rokovanie o odzvereovaní v materiáli, ktorého sa to 

netýka. To je jedna vec. A potom som chcel vás, pán primátor… 

Vidím, že krútite hlavou… Vás, pán primátor, poprosiť do 

budúcna, vy ste reagovali na môj príspevok, na moju faktickú. 

JA som reagoval riadne podľa rokovacieho poriadku. Ale keď 

ja chcem reagovať na vás, niekto ma vypína. Takže ja vás 

poprosím, keď nabudúce chcete reagovať, tak tiež by ste sa 

mali riadiť rokovacím poriadkom. Mali by ste ísť príkladom, 

pán primátor. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Jenčík, ja som, po prvé, povedal, že je v poriadku, 

že poslanec môže podať ako vy alebo akýkoľvek iný poslanec 
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pozmeňujúci návrh. To som povedal. A nemám pocit, že vás 

niekto vypína. Ideme podľa rokovacieho poriadku. Takže… Ale 

skúsme dokončiť túto vec. 

S faktickou pani Pätoprstá a potom dajme 

predkladateľovi slovo, pánovi Košťálovi.  

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

Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedala pani 

Aufrichtová. Myslím si, že by to bolo aj ukončenie tejto 

diskusie. Keby pán primátor povedal, že začne rokovanie 

o tom, že tento zelený priestor nemôže byt predmetom zase 

čakania nejakých dlhých projektov zmeny územného plánu. Tí 

obyvatelia to chcú riešiť okamžite. To neni zas také veľká 

vec, aby sa tam urobil nejaký parčík. Aby to tam aj 

kultivovane vyzeralo. Či to urobí mestská časť alebo to urobí 

mesto, ja vás prosím, ukončime to tým, že sa zasadíte o to, 

aby tento priestor čo najskôr mohli obyvatelia využívať ako 

nejaký kultivovaný priestor. To je všetko asi.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ctibor Košťál. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. Ja by som možno doplnil pani 

Pätorpstú. My, samozrejme, riešime čiastkové opatrenia. Pán 

poslanec Strapák vie, že riešime osadenie nejakých 
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športových prvkov. Myslím, že v spolupráci so STARZom. 

Presne, že aby mali obyvatelia v krátkom čase riešenie v tom 

priestore. Nejaký benefit. Ale dlhodobé riešenie celého toho 

areálu je možné iba cez nejakú obchodnú verejnú súťaž. Lebo 

to, čo povedal pán starosta Chren je tak, že jednoducho tá 

investícia je v miliónoch a možno aj v desiatkach miliónoch 

eur. Takže za mňa ako kebyže, to čo si tu hovoríme, nejako 

nie je v rozpore s tým, čo sa tu deje. V skutočnosti sme 

s mestskou časťou rokovali. Potrebujeme pripraviť obchodnú 

súťaž na to, aby celý areál mohol byť riešený nejakým jedným 

alebo viacerými subjektmi. Ale nejaké čiastkové zásahy sú 

možné iba v tých častiach, teda z nášho pohľadu iba tam, kde 

je magistrát vlastníkom. Tam sa snažíme o riešenie nejakých 

drobných športových prvkov, ktoré by umožnili tam obyvateľom 

tráviť čas.  

Ale povedať takisto, že vytvoriť parčík je niečo 

jednoduché, tak je to jednoduché možno vyčistiť. Ale postarať 

sa o ten parčík a dať tomu nejakú koncepciu, to zrovna nie 

je úplne najjednoduchší projekt. Ani finančne ani nejako 

kapacitne. Pre mňa teraz úplne kľúčové je dostať sa 

k riešeniu celého areálu. A čiastkové riešenie je dotiahnuť 

to športovisko, ktoré by tam mohlo byť otvorené v krátkom 

čase. Ešte v tomto roku. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. Ja som sa nechcel k tomuto vyjadrovať. 

Aj keď tu padli veľmi ťažké slová na moju adresu od pána 

starostu. Ale už si za tie štyri roky zvykám teda na rôzne 

takéto vyjadrenia. Ja len by som naozaj podporil to, čo pán 

Košťál povedal. Ja viem o tom, aký scenár sa tam pripravuje. 

Z môjho pohľadu to vôbec neodporuje tomu. Ja úplne nechápem 

tejto reakcii pána starostu. To je ako malé urazené dieťa, 

ktorému ste zobrali hračku alebo si myslí, že mu idete zobrať 

hračku. Tak teraz tu prská na všetky strany. Ja sa 

ospravedlňujem za tieto tvrdé slová, ale čo tu počúvam, tak 

to ako to som si myslel, že v mestskom zastupiteľstve nebudem 

počuť, že len v Ružinove budem počúvať takéto slová na moju 

adresu. A tých 15 miliónov, ktoré som tu počul, to platilo 

na niečo úplne iné. Čiže toto vôbec nie je pravda, takže.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, poďme ďalej. 

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Myslím, že aj z tej predchádzajúcej reakcie, ktorú sme 

počuli, je úplne zrejmé, že kto tu hovorí o tom, že rokujeme 

spolupracujeme, pracujeme a kto tu proste si rieši niečo 

iné. Každopádne ja teraz prvýkrát v živote počujem 

o osádzaní nejakých prvkov, ktoré sú na území zverenom 

mestskej časti. Doteraz mestskú časť nikto neoslovil, nikto 

s nami o tom nekomunikoval, nikto s nami neriešil. Neviem, 

či ten areál poznáte. Tie dve zhorené budovy, kde medzi ne 
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jednoducho ľudí akože pustiť nespĺňa nejaké kritériá 

bezpečnosti. Sme presvedčení, že to je treba riešiť úplne 

komplexným spôsobom a snažíme sa to riešiť komplexným 

spôsobom. Aby tam vznikli športoviská, aby tam mohla vzniknúť 

škola, aby tam mohlo vzniknúť detské ihrisko a všetky tieto 

veci. Akože to, čo ja vnímam zle, je samotné to uznesenie, 

ktoré nehovorí o riešení problémov alebo že čo sa tam má 

robiť. Hovorí len o odzverení. Akože to, že sa to robí úplne 

poza chrbát, bez akejkoľvek konzultácie vopred.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pani Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ:  

Ja by som chcela… Ja nebudem reagovať na ad hominem 

reakcie. Ale ak odzverovanie je tak veľmi vážna vec, 

jednoducho ak takýto návrh prišiel, mal by byť prerokovaný 

v prvom rade na finančnej komisii. Tam je Adam Berka, ktorý 

mohol predrokovať takýto návrh. Hej? By sme to tam rozobrali 

a bolo by všetko vyriešené. Nemuseli by sme byť teraz takto 

prekvapení. Pretože každý vie veľmi dobre, že ja trvám na 

tom, že čo nie je predrokované, vyrokované, prijaté uznesením 

na finančnej komisii, o tom odmietam rokovať. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pán poslanec Buocik. Ďakujem, pani Poláčiková. 
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Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Už mi tu niektorí kolegovia 

píšu správy, že ako to, že som sa nezapojil do tejto debaty. 

Tak sa teda idem zapojiť. Martin Chren má nepochybne pravdu 

v tom, že spôsob uvádzania tohto materiálu aj s tým, že ten 

materiál prišiel ráno, nie je šťastný. Ani nie je štandardný. 

Môžem povedať, že áno, toto je fórum pre finančnú komisiu. 

To znamená, že v tejto časti dávam za pravdu starostovi 

Chrenovi. Na druhej strane, Martin, ty si prvý muž Ružinova. 

Ty máš byť, preboha, veľkorysý. Veď toto naozaj nepatrí na 

takéto fórum. Tu je nás 45 mestských poslancov, ktorí 

zastupujeme toto mesto a svojich voličov najlepšie ako 

vieme. A proste taký ten princíp, že iba ty vieš najlepšie, 

čo je pre Ružinov dobré, fakt to nepotrebuješ. Ty si predsa 

vyhral voľby, si v tomto smere nespochybniteľným lídrom. 

A ako keby toto je niečo, čo nás vracia niekde späť do éry, 

ktorú predpokladám ty sám nepovažuješ za dobrú. Súčasne sám 

si bol mestským poslancom bez nejakej výkonnej právomoci 

a vieš veľmi dobre, že poslanec má tých kompetencií, ktorými 

môže vstúpiť do nejakého riešenia problému veľmi málo. Jedna 

z nich je podanie návrhu na zastupiteľstve. Čím opakujem 

znova, že neobhajujem ten spôsob a postup Petra Strapáka.  

Malo to mať iný parameter a malo to byť minimálne cez 

tú finančnú komisiu predrokované. Vnímam to tak, že aj on má 

svojich voličov, ktorí sa ho na túto tému pýtajú a pýtajú sa 

ho na to dookola. Ja nechcem teraz hodnotiť, že sme teraz na 

sklonku volebného obdobia a či sa to dalo urobiť z tvojej 

strany ako starostu Ružinova rýchlejšie alebo nie. My sme sa 

tam spolu stretli v tom areáli, keď sme tam boli so županom 

Drobom. Ja viem o tom, že jedným z riešení sú aj eurofondy, 
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na ktorých pracuje BSK. To znamená, že buďme v tomto zmysle 

trošku zhovievaví. Ja na druhej strane poviem, že som rád za 

to, že sa táto debata týmto spôsobom otvorila. Minimálne 

teda v tom zmysle, že budeme na tento areál, ktorý ty sám 

označuješ za ako keby to skutočné bohatstvo aj Bratislavy, 

aj Ružinova. Pretože to je jeden z tých mála areálov, ktoré 

sú k dispozícii. Budeme o ňom viac vedieť. Aj ostatných 

kolegov to zaujíma. Jediné, čo by som v tejto veci asi mohol 

poradiť je, že zatiahni pána poslanca Strapáka do tej debaty 

ohľadom toho areálu. Je to niečo podobné ako ty by si sa 

snažil o riešenie nejakého problému, na ktorý sa proste denne 

pozeráš. Hej? Proste je to úplne ľudsky pochopiteľné. Ja 

nevidím na tom nič zlé. Súčasne som teda chcel povedať ešte 

jednu vec. To že sa vlastne týmto bodom, ktorý a týkal toho 

parkoviska pred reštauráciou U deda, to že to celé ako keby 

uzatvára. Mesto to zveruje mestskej časti, to je práve ten 

postup, ktorý je nasledovania hodný. Obidvaja vieme, že mínus 

päť rokov dozadu sa to riešenie parkoviska U deda javilo ako 

úplne neriešiteľné. Ale teraz sme v nejakom finále. K tomuto 

ti gratulujem. Teším sa, že konečne bude to parkovisko 

opravené. Respektíve tam bude niečo realizované. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Mohol by som predsa len do toho 

vstúpiť s jedným návrhom? A potom dodiskutujeme? Lebo bojím 

sa, že sa tu budeme točiť. Ja si myslím, že hlavné úsilie 

poslanca Strapáka, ako aj starostu Chrena, aby ten pozemok 

nebol v tom štádiu ako je. Takže moja výzva, Peťo, pre teba. 

Nemohol by si v bode rôzne vyzvať, a v kľude to odhlasujeme 
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akékoľvek uznesenie, vytvoriť… V bode „Rôzne“ to môžeme 

urobiť. Mňa aj pána starostu, aby sme začali okamžite 

diskutovať ako tento pozemok zmeniť na niečo bezpečnejšie 

a estetickejšie, v rámci spolupráce MIBu, mestskej časti, 

hlavného mesta. To je podľa mňa to, kde sa chceme dostať. 

A má to väčšiu šancu na úspech ako hovoriť dneska 

o odzverovaní bez dohody. Takže to je iba môj návrh na vec. 

Ak by si to vedel možno takto zobrať, mohli by sme to doriešiť 

v bode „Rôzne“.  

Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja musím reagovať na pána Buocika, 

predrečníka. Aj keď, Matúš, k tomu, čo si povedal, si 

nemyslím, že nás dvoch treba vyzývať. Lebo my sa opakovane 

k tomu stretávame. Z toho, čo pán Buocik povedal, jedna vec. 

Nehovor, že ako prvý muž Ružinova sám jediný vieš, čo je tam 

dobré. Ono je to presne naopak. Tu pracuje tím ľudí vyše 

roka, ktorí dávajú dohromady celý ten komplex. Od toho, že 

sú to milióny eur, cez to, že je pripravená zmena územného 

plánu zóny, aby sa tam nejaký projekt dal robiť. Aby sa to 

dalo celé krásne zveľadiť. A teraz tu sám jeden muž, pán 

poslanec, príde a dá úplne nepredkonzultovaný návrh, 

o ktorom ja neviem, či tú veľkú ročnú prácu veľkého tímu 

odborníkov nezhodí zo stola. Pretože zrazu na tom pozemku 

vznikne niečo celkom iné, čo zabrzdí celý veľký projekt, na 

ktorom naozaj tím odborníkov z územného plánovania, zo 

školstva a tak ďalej pracuje. Čiže je to naopak ako si 

hovoril. K tým ostatným veciam ďakujem. Lebo zazneli naozaj 

celkom objektívne.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Poláčiková.  

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosiť Peťa Strapáka, či by nemohol 

do ďalšieho zastupiteľstva pripraviť v spolupráci 

s finančnou komisiou nejaké jeho riešenie. Tam by sme to 

prerokovali a v zastupiteľstve by sme o tom hlasovali. Lebo 

takto spájať skutočne dve veci, to je nevykonateľné po tomto 

uznesení. A ja odmietam hlasovať o nevykonateľných 

uzneseniach.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani Pätoprstá. 

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

Mám sympatie pre nadšenie nového poslanca. Ale z mojej 

životnej skúsenosti vám odporúčam stiahnuť ten materiál 

a hlavne tam dať mapu, ktorá lokalita to je. Lebo ja som sa 

to snažila teraz nájsť na katastri to číslo.  Fakt sa mi to 

nepodarilo, lebo som si myslela, že je to len ten maličký 

kúsok. Ale nemôžem za to zahlasovať, lebo neviem vlastne 

o čo sa jedná, o ktorý pozemok. Čiže súčasťou vašej správy 

by mala byť grafická časť, kde chcete vyznačiť tú vec. 

A potom to dajte do komisie a prípadne minimálne tu 

zachovajte tú slušnosť voči ostatným poslancom, že dáte to 

24 hodín pred zastupiteľstvom. Aby sme si to mohli pozrieť 
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a aby sme si mohli pozrieť aj tú mapku. Lebo ja som si 

myslela, že je tam tá mapa, ale nenašla som ju tam. Takže 

napriek veľkej podpore a vy ste tam mali ten parčík, za to 

nezahlasujem z princípu. Lebo nikdy nehlasujem za vec, ktorá 

nie je podložená grafickým podkladom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Strapák. Pán poslanec Strapák. 

Ing. Peter Strapák, poslanec MsZ: 

Ďakujem pani Pätoprstej. Myslím si, že veľmi tak rozumne 

ste to povedali. Ja teda… Áno, stiahnem tento bod. Len ešte 

by som chcel rád povedať, že to, čo tu pán starosta hovoril 

zase na moju adresu… Bohužiaľ, sa nedá prihlásiť, keď on vo 

faktickej povie niečo na moju adresu. To je úplná hlúposť, 

čo ste povedal, pán starosta. O vôbec nie je pravda. Akože 

ja som to už dvakrát povedal, že vôbec toto uznesenie nie je 

proti tej práci, ktorá sa tu vykonala. Toto riešenie alebo 

toto, čo som predložil, bolo len z toho titulu, že mám pocit, 

že za tri roky sme sa vôbec nikam nepohli. Ak tu pán Buocik 

ešte hovoril o tom, že mal som byť zatiahnutý do celej tej 

veci. Tak my sme sa v roku 2019 u primátora dohodli, že budem 

zatiahnutý. Len vy ste ma odmietol do toho zatiahnuť. Čiže 

toto je tá reálna pravda.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem, že tu ste. 
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Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Sťahujem faktickú. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Dobre. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje zverenie pozemku 

v katastrálnom území Ružinov do správy Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, s podmienkami a podrobnosťami ako sú 

uvedené v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 1, 

prítomných: 36.  
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Poďme ďalej. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, 

k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

Uznesenie 1198/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie pozemku registra „C“ KN v k. 

ú. Ružinov, parc. č. 15641/14 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 4 421 m², LV č. 8090, do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, na 

výstavbu garážového domu, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v prospech tretích osôb. 

2. Mestská časť Bratislava-Ružinov sa zaväzuje, že v prípade 

vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a 
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stavebného zhodnotenia nehnuteľností, bude tieto realizovať 

z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v 

prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným 

nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných 

nehnuteľností nárokovať úhradu finančných prostriedkov 

vynaložených na vyššie uvedené práce. 

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republike Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

v príslušnej časti stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

BOD 47 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 5186/2, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. 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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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Staré Mesto do správy Mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto. S podmienkami a podrobnosťami ako 

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: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto 

Uznesenie 1199/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 5186/2 – záhrady vo výmere 862 m², LV č. 

8930, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, s cieľom 

sceliť a účelnejšie využívať dotknutú lokalitu, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju alebo bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 

prenájmu nehnuteľnosti zo strany mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto v prospech tretích osôb. 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude rešpektovať 

súčasný ráz krajiny na predmetnom pozemku s ponechaním jeho 

prírodného charakteru a zároveň zabezpečí jeho zachovanie 

bez budúceho povolenia alebo vykonania jeho ďalšej zástavby, 

najmä z dôvodu ochrany biokoridoru zázemia pre potok Vydrica. 

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná predmet 
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zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

BOD 48 INFORMÁCIA O ÚČASTI ČLENOV – NEPOSLANCOV NA 

ZASADNUTIACH KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA OBDOBIE OD 1. 

1. 2021 DO 31. 12. 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod 48. Informácia o účasti členov – 

neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 

12. 2021.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 31. marca 2022 s pokračovaním 7. apríla 2022 

 

 

648 

 

Dobrý deň prajem. Ja by som chcel navrhnúť doplňujúci, 

teda pozmeňujúci návrh. Veľmi sa mi páči toto každoročné 

predkladanie prehľadu účasti neposlancov. Myslím si, že aj 

pre verejnosť, aj pre nás, by bolo výborné, keby súčasťou 

týchto tabuliek bol aj prehľad účasti nás, ako poslancov. 

Preto by som chcel doplniť toto uznesenie, alebo pozmeniť ho 

tak, že tá časť, ktorá je tam navrhnutá bude časť A. A za B, 

ukladá predsedovi mandátnej komisie mestského zastupiteľstva 

spolu s týmto materiálom aj prehľad účasti poslankýň 

a poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky na zasadnutiach komisií Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Predkladanie tohto materiálu každoročne vychádza 

už zo staršieho uznesenia. Niekoľko volebných období dozadu. 

Dúfam, že v nejakej blízkej budúcnosti, aj zmenou systému 

a vedenia, pre potrebu mesta, možno ho budeme môcť úplne 

vynechať. Takže tento prehľad sa bude generovať niekde 

a zautomatizovane. Žiaľ, to tak nie je a celkom pracne si 

ľudia dohľadávajú účasti. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Podľa mňa je to dobrý názor, návrh. Veľmi rád zaň 

zahlasujem. Len sa chcem opýtať. Ukladá povinnosť predsedovi 

mandátovej komisie? On by mal byť ten, ktorý to bude 

predkladať? On by mal byť ten, ktorý to bude zisťovať 
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a pripravovať vlastne ten návrh? Naozaj sa len pýtam, či je 

to tiež úplne štandardné alebo by to malo ísť niekomu inému. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeš Tomáš reagovať ty? Áno, Tomáš zareaguje.  

Nech sa páči. Tomáš Malec. 

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

No, pôvodné uznesenie zadalo túto úlohu mandátovej 

komisii, ktorá je teda zastupovaná predsedom alebo 

predsedníčkou mandátovej komisie. Takže z toho dôvodu, 

titulu, ide v tomto prípade o pani poslankyňu Ožvaldovú. 

A následne podľa toho, kto bude predsedom, predsedníčkou. 

Čiže tak to bolo pôvodne aj nastavené, to uznesenie. A len 

sa dopĺňa. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani Pätoprstá. Nech sa páči. 

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

Ja sa chcem spýtať. Mne sa zdá, že som videla na webe 

zoznam účasti poslancov na komisiách. Čítala som si teda aj 

svoju účasť. Čiže videla som to na internete. Aby sme 

zbytočne úradníkov zbytočne netrápili s nejakými materiálmi. 

Je to pravda? Alebo to bolo niekde inde? Mne sa zdá, že som 

to videla na mestskom webe. V časti komisie. Ale nemám čas 
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teraz tam listovať. Len ak si niekto z magistrátu, len ja 

mám pocit, že som to čítala. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tomáš. Tomáš Malec zareaguje. Nech sa páči. 

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

Na zasadnutiach komisií alebo rady a zastupiteľstvách 

je to dostupné vždy po rozkliknutí toho konkrétneho profilu 

poslanca. Na zastupiteľstvo bratislava.sk. Tam, keď si 

kliknete na svoje meno alebo meno ostatných, tak tam sú 

jednotlivé účasti uvedené a verejne dostupné. V nejakom 

zoznamovom zobrazení.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Odpoviem, otázka pána Karmana bola zodpovedaná. Pani 

Pätoprstá, vy si viete rozkliknúť toho poslanca a tam vidíte 

tie účasti, ale nevidíte to v takom jednom tabuľkovom 

zobrazení. To je veľmi praktické, v prípadoch, že sa stane, 

že tá komisia nebola uznášania schopná, viete si pozrieť 

vlastne, že prečo. Veľmi jednoducho. Nemusíte to hľadať ako 

kto je členom tej komisie. A teraz zvlášť pozerať tie dátumy. 

Čiže ak máme toto uznesenie a funguje a nechceme ho zrušiť, 

tak preto mi to príde, aby to bolo praktické. To je všetko. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Myslím, že to bol riadny príspevok. Ale chcem povedať, 

áno, určite má zmysel nejakým spôsobom zaznamenávať účasť. 

Nakoniec, to je vec, ktorá neposúva ani dopredu, ani dozadu. 

Naozaj, poslanec vykonáva svoju činnosť svojim poslaneckým 

pôsobením. A reagujem preto, lebo už sa objavilo v rámci 

nejakých komentárov, neviem, či zo strany pána Polakoviča 

alebo nejakého zástupcu mesta, koľkokrát som bola alebo 

nebola účastná, neviem kde. Chcem povedať, myslím, že som 

dostatočne aktívny mestský poslanec a môžeme si to merať 

a môžeme si to vyhodnocovať. Výsledky budú naozaj vidieť 

v tom, ako sa veci udiali, alebo ako sa im podarilo zabrániť. 

My máme v staromestskom takých zástupcov, ktorý naozaj sú 

v Národnej rade, napríklad, a niekedy jednou účasťou a dvoma 

ospravedlneniami zabezpečia pre mestskú časť viac, ako 

niekto, kto sedí na každom jednom bode. Naozaj, ľudia 

rozhodujú na základe rozhodovania. Máte právo im toto 

odprezentovať, my máme právo sa hájiť. Takže som chcela iba 

zareagovať, že nemal by to byť vhodný nástroj na to, že si 

teraz budeme merať. Lebo aj primátor nie je na každom 

zastupiteľstve a prenecháva. Ja svoje vediem čo najviac. 

Prosím nechoďme do takýchto vecí. Navyše vieme, že sme 

v online, ktorý umožňuje výpadok tých systémov. Častokrát 

v tom hodnotení neviem či sú zaznamenané tie z prepisov, tie 

hlasovania alebo nehlasovania. Mne sa naozaj stalo, že zopár 

bodov som iba kričala, že som za. Čiže aby sme to brali 
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s nejakou takou. Informácia to je, ale nie je to úplne to 

mienkotvorné. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Matúš ideš ty? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžem ísť ja.  

Možno iba doplním, že som bol zatiaľ na každom 

zastupiteľstve, čo som primátor. Ale súhlasím s pani 

Aufrichtovou.  

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

Veľmi rýchlo na pani Aufrichtovú. Áno, je to pravda, že 

niekto sedí celý čas a bude mať sto percentnú dochádzku 

a nikdy nič neurobil. Ale ten náš systém na webe je dobrý. 

Keď si rozkliknete poslanca, vidíte tam aj jeho aktivity, 

nie iba účasť. A myslím si, že to je dôležité. Aby ten 

obyvateľ alebo občan si vedel urobiť sám ten komplexný… aby 

to mal k dispozícii. Aby mal tie údaje k dispozícii. To je 

najdôležitejšie. Zverejniť to. A myslím si, že na tom webe 

je to celkom dobre urobené.  
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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: 

Áno. Takže, dostali sme doplňujúci návrh od pána 

poslanca Polakoviča, ktorý navrhuje doplniť ako bod B. Čiže, 

mestské zastupiteľstvo ukladá predsedníčke Mandátovej 

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, spolu s týmto materiálom predkladať aj 

prehľad účasti poslankýň a poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. Termín je každoročne k 31.3.  

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 35.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Uznesenie 1200/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie 

1. informáciu o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 

2021, 

2. informáciu o vzdaní sa členstva člena-neposlanca v komisii 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy pána Mgr. Branislava Chrenku. 

B. ukladá 

predsedníčke mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

spolu s týmto materiálom predkladať aj prehľad účasti 

poslankýň a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zasadnutiach 
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komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

T: každoročne k 31. 03. 

koniec poznámky) 

 

BOD 49 INFORMÁCIA O INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 49. Máme toto, hej? Vlastne áno. Dobre to chápem. 

To bol celý bod. Bod 49. Informácia o interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Otváram diskusiu. 

Pán Korček, máte slovo. 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Ja by som chcel poďakovať za odpoveď na moju 

interpeláciu z predchádzajúceho zastupiteľstva. Ja keďže som 

sa nemohol objektívnych príčin zúčastniť dnes na celom 
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zastupiteľstve, tak som nemohol podať ani interpeláciu. 

V zmysle zákona môžem interpeláciu podať kedykoľvek.  

Takže ja by som chcel na to využiť tento bod. Chcel by 

som sa vás opýtať na rekonštrukciu terasy na Bardočovej ulici 

na Kramároch 5-11, ktorá je v havarijnom stave. Tam už roky 

komunikujú obyvatelia s magistrátom ohľadom rekonštrukcie 

tejto terasy. Čiže chcem sa opýtať, v akom stave je táto 

komunikácia a kedy môžeme očakávať rekonštrukciu tohto 

havarijného stavu. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Potom poprosím aj písomne. A zodpovieme. 

Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Prepáčte. Ja sa ospravedlňujem. To ako som si dávala 

dokopy to hlasovacie zariadenie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha. Vyzerá, že už funguje. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

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

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 

o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1201/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 07.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie 

informáciu o interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 51 RÔZNE  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod 51. Rôzne.  

Ak dovolíte, začal by som ja.  

Otváram, samozrejme, k tomu bodu diskusiu.  

Chcel by som reagovať na otázku, ktorú nám položil ako 

vedeniu mesta pán poslanec Krajčír na tom zastupiteľstve, 

ktoré dneska pokračuje. Týka sa to tej informácie, kedy 
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magistrát ako aj pani riaditeľka zoologickej záhrady vedeli 

o tom, že je tam ten problém s tým občianstvom. My sme to 

preskúmali. Mal pravdivé informácie magistrát. Nie vedenie 

magistrátu, ale magistrát, ako aj pani riaditeľka vedeli 

o tom v decembri 2020. A možno poprosím o reakciu pána 

riaditeľa magistrátu Košťála.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujem. Ja by som len doplnil pána primátora, že 

za tie informácie, ktoré sa objavili na tom ostatnom mestskom 

zastupiteľstve, respektíve minulý týždeň, my sme zisťovali 

a zistili sme, že na úrovni úradu sa preverovala možná strata 

občianstva zo strany pani riaditeľky. My budeme pokračovať 

ešte v tom prešetrení. Dnes vieme ale potvrdiť, že základná 

informácia na úrade bola. A viac-menej sa riešilo právne 

zhojenie vzniknutej situácie tak, aby nebol ohrozený chod 

zoologickej záhrady alebo tej samotnej organizácie. Po 

ukončení prešetrenia bude vyvodená voči konkrétnym 

zamestnancom zodpovednosť, v náležitej forme, samozrejme, 

a podľa závažnosti tých zistení, ktoré prešetríme. Toľko 

zatiaľ. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím o reakciu riaditeľky 

zoologickej. Teda k zodpovednosti riaditeľky zoologickej.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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No, čo sa týka zodpovednosti pani riaditeľky 

Hanuliakovej. Ako bolo povedané z úst pána primátora, tak 

túto informáciu mala. A my teda, samozrejme, riešime akým 

spôsobom… Alebo teda riešime to, akým spôsobom môžeme voči 

pani riaditeľke vykonať nejaké či už disciplinárne alebo 

nejakú inú sankciu. Máme návrh toho, že jednak okrem toho, 

že bude upozornená a že bude udelené upozornenie na porušenie 

pracovnej disciplíny, tak dôjde aj k zníženiu platu o jednu 

štvrtinu na obdobie šiestich mesiacov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Teda diskutovať k tomuto. 

Ja som chcel dať tie informácie na správnu mieru a povedať, 

že naozaj, tá znalosť na nejakej úrovni na magistráte bola.  

Pani starostka Aufrichtová. Faktická. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

To je to, o čo sa snažili poslanci, ktorí na 

predchádzajúcom zastupiteľstve upozorňovali mesto. Že 

k takejto chybe môže dôjsť. Bolo to prenesené na poslancov, 

ktorí dôveru k mestu majú. A dneska dôverou k pánovi 

primátorovi poslanci zahlasovali priamym hlasovaním 

o niekom, komu ideme hneď dávať na začiatku pôsobenia 

disciplinárne pokarhanie a zníženie platu. Proste sa to malo 

urobiť naozaj inak. Mohlo byť výberové konanie na túto 

pozíciu a tým pádom by bolo oprostené od týchto vecí, ktoré 

sa budú prenášať do budúcnosti. To bolo to, čo sme sa snažili 

my, poslanci, ktorí sme sa snažili vtedy prehovoriť 
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k ostatnému zastupiteľstvu, že je to najčistejší krok, ktorý 

je držaním uznesenia, ktoré sme prijali. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín:  

Ale ja nechcem diskutovať k zoologickej záhrade. Ďalší 

bod mám. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči.  

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín: 

Chcem sa opýtať, keďže mesto Bratislava vyjadrilo 

podporu zámeru zriadiť na bratislavskom katastri, alebo teda 

území pozdĺž Dunaja, Národný park Podunajsko. A v stredu 13. 

o desiatej je u nás v Devíne také pracovné stretnutie 

k tomuto. Chcem sa opýtať, kto je poverený na magistráte 

touto témou, kto to má v náplni práce a koho mám osloviť, 

pozvať, a chcem ta poprosiť, pán primátor, aby si mohol ísť 

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

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Z našej strany, zo strany MIBu, rieši to MIB. 

Hlavne sme riešili akože na začiatku (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) sme celkom prevzali. Ale hlavne je to 

vodácka komunita a všetci ľudia, ktorí v tom pracovali 

ďaleko pred nami. To znamená, že Dana Hudcová, ktorá je akože 

zástupkyňa riaditeľa   Mazúra na MIB-e, je tá osoba, ktorá 

to najviac rieši. Respektíve to má organizačne na starosti. 

Má sa ti ozvať? Poviem, nech sa ti ozve?  

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín: 

Budem veľmi rada. Len prosím, nepleťme si. Ty nehovoríš 

o BDP-čku a ja hovorím o Národnom parku Podunajsko.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, pardon. Ježiš, ja som povedal… Áno, áno. 

Ospravedlňujem sa. Dobre. Tak ale v každom prípade zistím, 

kto rieši Národný park Podunajsko. Ja som hovoril 

o Bratislavskom dunajskom parku. Sorry.  

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín: 

Takže zatiaľ pošlem pozvánku všeobecne, len tak na 

magistrát? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pošli všeobecne a ja zabezpečím, aby tam od nás niekto 

bol.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Určite na sekciu životného prostredia. Môžete mne, pani 

starostka.  

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín: 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, som zle rozumel ten začiatok.  

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín: 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Lenč. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja tak trocha zastúpim 

kolegu Vetráka a pripomeniem cteným kolegyniam a kolegom, že 

do konca mesiaca treba odovzdať majetkové priznania na 

príslušnom tlačive. Aj keď asi jedno zastupiteľstvo bude, 

ale to bude už tesne na konci mesiaca. Ďalej chcem povedať, 

že troška s počudovaním zisťujem, že naše majetkové 

priznania, kvôli ktorým nás pán kolega Vetrák naháňal, aby 

sme ich teda podali do požadovanej formy, ešte stále nie sú 

k dispozícii na webovskej stránke. Nie, že by som potreboval 

vidieť majetkové priznania kolegov, ale rád by som videl to 

svoje. A keďže už som ho opravil do takej formy, aby to 

zodpovedalo zákonu, tak rád by som sa inšpiroval tým, čo som 

vypĺňal minulý rok. Že by som podľa neho vyplnil aj tento 

rok. Samozrejme, s aktualizáciou údajov. Tak neviem teraz, 

čo mám robiť. Možno, keby pani tajomníčka komisie, teda tej, 

v ktorej je pán Vetrák predsedom, nejako buď zabezpečila 

teda to zverejnenie na webovskej stránke alebo možno 

individuálne to nejako komunikovala s poslancami. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán Karman. Nech sa páči. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Nechcem hovoriť v mene pána predsedu Vetráka, ani 

v mene pani tajomníčky, ale tie majetkové priznania neboli 

ešte úplne všetky uzatvorené a spracované. A predpokladám, 

že toto je aj dôvod, prečo stále nie sú zverejnené.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Pôvodne som sa snažil prihlásiť 

s faktickou. Ešte teda k zoologickej. Dovoľte aj mne k tomu 

povedať veľmi rýchlo. Uznávam, kto robí, robí aj chyby. Ale 

pre mňa je veľmi dôležité, ak sa na nejakú chybu príde, treba 

uznať, že sa chyba spravila. Vyvodiť z toho nejaké 

konzekvencie a samozrejme, do budúcna sa vyvarovať chýb. Po 

dvoch zastupiteľstvách, kde sme diskutovali teda na túto 

tému, chcem oceniť záver magistrátu, že teda chyba sa uznala. 

A teda, že sa bude hľadať riešenie ako ju napraviť. To je 

z mojej strany všetko. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, je mi to ľúto. Keď sme 

tú chybu urobili, som rád, že sme na ňu prišli. Aj vďaka 

vám, pán poslanec Krajčír.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Áno, ja tu mám niečo v úplne inej veci. A to je, že 

magistrát má záujem v rámci starého mesta. Vieme to už dlho, 

teda. Že Komenského parčík je zámerom, ktorý je MIBom 

a viacerými súťažami, v podstate prešiel nejakými 

provizórnymi riešeniami. Teraz stojíme pred stavebným 

konaním, kde dvojjedinosť štatutárov mestských častí, to 

znamená prenesený výkon štátu a štatutár stavebného úradu 

a súčasne starosta ako zástupca nejakej samosprávnej 

funkcie. Tak keď ma stavebný úrad osloví v rámci stavebného 

konania, s tým, že teda nie je riadne vysporiadaný vzťah 

k tomu pozemku a preto ten stavebný úrad potrebuje mať úplne 

jasne zadefinovanú tú pozíciu, a my položíme 211-kou otázku 

na mesto, kde sa pýtame, akým spôsobom je to zabezpečené, 

tak rozhodnutím magistrátu hlavného mesta mestskej časti 

nevyhovel v 211-ke. Odôvodnením podobným ako keď Kuciak 

dával Nesrovnalovi svoje 211-ky. Milióny paragrafov. Ja to 

chápem. Vytýka sa tam, že sme nepoverili osobu, ktorej sa má 

odpovedať. Myslím si, že to vyplýva zo samotnej podstaty, že 

žiadateľom bola mestská časť. Takže tam je úplne jasné, kto 

ju zastupuje. Podávame ešte jednu 211-ku s tým, že doplníme 

tie chyby, ktoré tam boli. Ale súčasne to podá ako 

interpeláciu, lebo na interpeláciu sa jednoducho odpovedať 

musí. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Debnárová.  

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja by som 

rada v bode Rôzne upozornila na dve témy a požiadala teda 

o súčinnosť. Jednou sú čierne stavby na magistrátnych 

uliciach u nás vo Vajnoroch. Týka sa to konkrétne Roľníckej 

a ulice pri starom letisku. Pretože na základe opakovaných 

diskusií, ktoré prebiehali na našom miestnom zastupiteľstve 

vo Vajnoroch, by som ťa teda chcela požiadať, pán primátor, 

v mene mojom, ale teda aj našich miestnych poslancov 

o začatie preverovania čiernych stavieb a začatie procesu 

ich nejakého odstraňovania na našich mestských pozemkoch. 

Pretože sú tam nekontrolovateľne zaparkované autá, sadia sa 

tam rôzne druhy drevín alebo je to také, by som povedala, 

nekoordinované. A viem, že má prebiehať nejaká súťaž, možno 

v priebehu budúceho roku, ktorá by mala vlastne vyriešiť 

otázku Roľníckej ulice alebo teda od tej vstupnej časti do 

Vajnôr, v smere od kruhového objazdu na Čiernu Vodu. Ale kým 

k tomu dôjde, tak aby sa aspoň takéto veci prestali diať. 

Pretože stále viac a viac nám tam pribúdajú vybetónované 

plochy. A pokiaľ teda mám správnu informáciu aj od našej 

mestskej časti, tak tieto veci nie sú vôbec povolené. Takže 

som len chcela poprosiť o nejakú súčinnosť. Možno aj 

v súčinnosti s mestskou políciou. To bola tá jedna vec.  

Druhá. Som chcela veľmi pekne poprosiť, že potrebovali 

by sme prečistiť dažďovú kanalizáciu na území naše mestskej 

časti, hlavne teda v lokalite, okolo teda hlavnej ulice, 

ktorou je teda Roľnícka. Pretože tam v jednom mieste máme 

taký nižší bod, kde sa nám tá voda zdržiava. A aby sa nám 

nestalo, že teraz, keď bude také dosť nestabilné počasie, 

tak aby sa nám tam tá voda nezhromaždila. Aby sa opäť nestalo 

to, čo sa nám stalo pred niekoľkými rokmi, že vytopilo tú 

celú časť až do pol metra bol zatopený dom, ktorý veľmi 
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v blízkosti sa nachádza. A druhá vec je ďalšia dažďová 

kanalizácia, ktorá je teraz veľmi znečistená. Asi zrejme 

v dôsledku tých opráv, ktoré sa konali na tých priľahlých 

uliciach. A to je vlastne v mieste, kde sa stretáva Rybničná 

s Roľníckou. Tiež v intraviláne obce. A teraz nám tam 

napríklad aj robia, opravujú cestu. Ale ešte predtým tam 

robili opravu. Tak nám ju prečistili, aby sa tiež toto isté 

nestalo. Je to v blízkosti bytoviek. Veľmi pekne vopred 

ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bol posledný 

príspevok. Tomáš Malec, v bode Rôzne nehlasujeme, že? Už sa 

to pýtam asi tisíci krát. Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

Fu, máme za sebou ako keby zastupiteľstvo, kde sme sa 

ja veľa poučili my, ako magistrát. Ďakujem všetkým za 

trpezlivosť. Myslím, že po dohodách, ktoré sme urobili, 

diskusiách a postupoch, ktoré sme navrhli, všetci spoločne 

sme to dali nejak so cťou.  

Chýbajú nám štyri zastupiteľstvá do ukončenia tohto 

volebného obdobia. Ja urobím všetko pre to, aby sme sa 

vyvarovali chýb, aby starostovia neboli prekvapení, aby 

nikto nebol prekvapený s bodmi, ktoré prichádzajú, aby 

poslanci neboli prekvapení. A dúfam, že ich dáme v dobrej 

spolupráci, o ktorú nám všetkým ide. A v kvalitnej a ťažkej, 

ale pokojnej a kvalitnej diskusii. 

(Poznámka: zasadnutie skončilo o 15.36 hod.) 
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HLASOVANIA 



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 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 ZDRŽAL SA
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 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 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 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 ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:13

(Poznámka: prezenčné hlasovanie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 01. - Voľba overovateľov zápisnice

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 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 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 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 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 ZDRŽAL SA
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:14

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 01. - Voľba overovateľov zápisnice

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 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 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 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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:16

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 02. - Voľba návrhovej komisie
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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 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 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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:16

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:21

(Poznámka: zaradenie bodu 2a) rozhodnutie primátora - poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - 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 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 ZDRŽAL SA
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 ZDRŽAL SA
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 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 PROTI
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 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 ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:21

(Poznámka: zaradenie bodu 4a) odvolanie riaditeľky Dom tretieho veku)

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 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 ZDRŽAL SA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
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 ZDRŽAL SA
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 ZDRŽAL SA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo PROTI
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 PROTI
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 Igor Polakovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZDRŽAL SA
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 PROTI
41 50 Jakub Vallo Team Vallo PROTI
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 ZA

40
5

45

25
4

9
2

Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:22

(Poznámka: preradnie bodu 21 ako 2b -  návrh p. Tešoviča)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - 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 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 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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:31

(Poznámka: návrh p. Kunsta)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 1. - Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 28. 02. 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   09:32

(Poznámka: uzn ako celok)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 1. - Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 28. 02. 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   10:02

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 2. - 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 ZDRŽAL SA
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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov ZA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
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 ZA
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 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 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 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZDRŽAL SA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   10:24

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 2a - Rozhodnutie primátora HM SR BA o pôsobnosti MČ HM SR 
BA plniť povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca
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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 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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   11:13

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 2b-21 - Správa o výsledkoch kontroly vykonanej 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 ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
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 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 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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta 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 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 NEHLASOVAL
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA

41
4

45

38
0

0
3

Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   12:11

(Poznámka: návrh p. Uhlera )

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 3. - Návrh VZN HM SR BA o zmene názvu ulice v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo 
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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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA

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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   12:13

(Poznámka: návrh p. Aufrichtovej - "B.Nemcova")

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 3. - Návrh VZN HM SR BA o zmene názvu ulice v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo 
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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 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZDRŽAL SA
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 ZDRŽAL SA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 ZA
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZDRŽAL SA
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 PROTI
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 ZA
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 ZDRŽAL SA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo PROTI
42 51 Milan Vetrák Team Vallo NEHLASOVAL
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZDRŽAL SA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   12:14

(Poznámka: návrh p. Aufrichtovej - zmena časti E.Suchoňa ...)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 3. - Návrh VZN HM SR BA o zmene názvu ulice v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo 
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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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 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 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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   12:15

(Poznámka: uznesenie ako celok)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 3. - Návrh VZN HM SR BA o zmene názvu ulice v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo 

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 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 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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo NEHLASOVAL
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   12:17

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 4. - Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 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 PROTI
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
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 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA PROTI
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava PROTI

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 ZDRŽAL SA
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA PROTI
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora PROTI
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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo NEHLASOVAL
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo NEHLASOVAL
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 PROTI
32 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZDRŽAL SA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo PROTI
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZDRŽAL SA
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov ZDRŽAL SA
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZDRŽAL SA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo PROTI
42 51 Milan Vetrák Team Vallo ZA
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo PROTI
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   12:59

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 4a  - Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
Dom tretieho veku, Polereckého č. 2851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:15

(Poznámka: proced. návrh Kuruc)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 4a  - Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
Dom tretieho veku, Polereckého č. 2851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku,Polereckého č. 2 851 04 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 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Jakub Mrva Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:42

(Poznámka: presunutie bodu č.8 na pokrač. zastupiteľstv)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 5. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
nebytových priestorov v Domove pri kríži 

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 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 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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Jakub Mrva Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:44

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 6. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Sauna Rosnička pre nájomcu Silvia Ceraulo, 

Landauova 4, 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 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 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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:46

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 7. - Návrh na zúženie predmetu nájmu 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 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 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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo NEHLASOVAL
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:48

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 9. - Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - predaj 
pozemku v k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej 
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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 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 NEHLASOVAL
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo NEHLASOVAL
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:49

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 10. - Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - 
pozemok v k. ú. Nivy, PaedDr. Dane Magdolénovej a Ing. Františkovi Hrdinovi 
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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 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 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 ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo NEHLASOVAL
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 NEHLASOVAL
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:51

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 11. - Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - 
pozemky v k. ú. Dúbravka, Ing. Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica 
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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 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 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 ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta 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 NEHLASOVAL
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:53

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 12. - Návrh na predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, 
žiadateľovi spoločnosti ANV, s.r.o. 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 ZA
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 NEHLASOVAL
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 NEHLASOVAL
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:55

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 13. - Návrh na zámenu ako prípadu hodného os. zreteľa - 
nehnuteľnosti v Bratislave, so Slovenskou republikou - Železnicami Slovenskej republiky 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 ZA
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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

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 ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 NEHLASOVAL
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
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 ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora NEHLASOVAL
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   16:58

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 14. - Návrh na zámenu ako prípadu hodného os. zreteľa - byt č. 
3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom 
námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy 

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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta 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 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:00

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. 15. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zmeny 
predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s 
Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre 

vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka

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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:02

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. 16. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
pozemkov v k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad

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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:05

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. 17. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného hokeja 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 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 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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 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 NEHLASOVAL
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:08

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. 18. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 
stavieb bez súp. čísla postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 3392/24 v 

areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, 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 ZDRŽAL SA
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 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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:12

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. 19. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - 
doplnenia uznesenia MsZ HM SR BA č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo 
dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na 

nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., 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 ZA
3 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo NEHLASOVAL
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:15

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. 20. - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný os. 
zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center 

AUPARK“
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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 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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:30

(Poznámka: procedurálny návrh o presune o týždeň b)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 35 - BOD č. 22. - Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava 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 PROTI
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci PROTI
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 ZDRŽAL SA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo PROTI
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
12 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora PROTI
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
23 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov PROTI
25 35 Roman Lamoš Team Vallo PROTI
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava PROTI
27 37 Jakub Mrva Team Vallo PROTI
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola PROTI
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo PROTI
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
34 43 Igor Polakovič Team Vallo PROTI
35 44 Peter Strapák Team Vallo PROTI
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci PROTI
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo NEHLASOVAL
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci ZA
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov PROTI
40 49 Matej Vagač Team Vallo PROTI
41 50 Jakub Vallo Team Vallo PROTI
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo PROTI
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora PROTI
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:35

(Poznámka: procedurálny návrh - Tešovič)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 36 - BOD č. 24. - Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre 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 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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:37

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 37 - BOD č. 24. - Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre 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 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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:43

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 38 - BOD č. 25. - Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 
na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 eur

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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:48

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 39 - BOD č. 26. - Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z 
grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste 

Slovenskej republiky 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 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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:51

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 40 - BOD č. 27. - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt - Revitalizácia parku na Dunajskej ulici - do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
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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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 41 - BOD č. 28. - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt - Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad - Legionárska - do výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

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 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 42 - BOD č. 29. - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt  Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži  do výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

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 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 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 ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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

34
11
45

33
0

0
1

Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  31.03.2022   17:53

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 43 - BOD č. 30. - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt  Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu - 1. etapa  do výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

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 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
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 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 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov ZA
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 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 Drahan Petrovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 Jana Poláčiková Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZA
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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 44 - BOD č. 31. - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt - Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná - do výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)
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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 PROTI
2 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov PROTI
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci PROTI
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci PROTI
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci PROTI
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava PROTI

10 19 Monika Debnárová Team Vallo PROTI
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 PROTI
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov PROTI
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA PROTI
19 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora PROTI
22 32 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola PROTI
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola PROTI
24 34 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov PROTI
25 35 Roman Lamoš Team Vallo PROTI
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo PROTI
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
29 39 Tomáš Palkovič Team Vallo PROTI
30 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo PROTI
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo PROTI
34 43 Igor Polakovič Team Vallo PROTI
35 44 Peter Strapák Team Vallo PROTI
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci PROTI
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo PROTI
38 47 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci PROTI
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo PROTI
41 50 Jakub Vallo Team Vallo PROTI
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo PROTI
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava PROTI
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora PROTI
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   11:48

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 45 - BOD č. 8. - Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného 
zreteľa týkajúci sa pozemku v k. ú. Nivy, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. 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 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 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 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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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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(Poznámka: návrh p. Polakoviča)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 46 - BOD č. 4a  - Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
Dom tretieho veku, Polereckého č. 2851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku,Polereckého č. 2 851 04 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 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 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 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 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 47 - BOD č. 4a.  - Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 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 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 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 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 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   12:15

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 48 - BOD č. 22. - Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava 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 ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
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 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 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZDRŽAL SA
15 25 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
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 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 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 ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   12:57

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 49 - BOD č. 23. - Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 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 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 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 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 NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   13:03

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 50 - BOD č. 32. - Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 - 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 
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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 NEHLASOVAL
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA ZA
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZDRŽAL SA

10 Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 NEHLASOVAL
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo ZDRŽAL SA
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   13:12

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 51 - BOD č. 33. - Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D 
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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 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 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 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 NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
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 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 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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   13:35

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 52 - BOD č. 34. - Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, 
v znení zmien a doplnkov
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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 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 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 17 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
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 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 NEHLASOVAL
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 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 NEHLASOVAL
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 44 Peter Strapák Team Vallo NEHLASOVAL
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:05

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 53 - BOD č. 35. - Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci 
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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 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 NEHLASOVAL
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
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 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

36
9

45

31
0

0
5
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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 54 - BOD č. 36. - Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie 
mestskej bytovej politiky 2020  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 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 NEHLASOVAL
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:08

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 55 - BOD č. 37. - Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS - 
prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu - parc. č. 2741, k. ú Karlova 

Ves 

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 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
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 NEHLASOVAL
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:09

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 56 - BOD č. 38. - Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS - 
prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu - parc. č. 2875 a 2742/5, k. 

ú Karlova Ves 
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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 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 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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:11

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 57 - BOD č. 39. - Návrh na schválenie všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a 
všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR 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 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
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 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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:13

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 58 - BOD č. 40. - Návrh na nájom nebytových priestorov na Nábreží arm. 
gen. Ludvíka Svobodu v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

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 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
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 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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:15

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 59 - BOD č. 41. - Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 
67,12 m2 v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

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 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
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 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 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 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:16

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 60 - BOD č. 42. - Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 
m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves, 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 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 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 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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 NEHLASOVAL
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:25

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 61 - BOD č. 43. - Návrh na nájom pozemku - vinice v k. ú. Vinohrady, 
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 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 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 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 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 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 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 NEHLASOVAL
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:28

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 62 - BOD č. 44. - Návrh na nájom viníc v k. ú. Rača, 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 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 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 NEHLASOVAL
17 27 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola ZA
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
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 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   14:32

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 63 - BOD č. 45. - Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so 
spoločnosťou  Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
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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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   15:09

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 64 - BOD č. 46. - Návrh na zverenie pozemku v k. ú. Ružinov, do priamej 
správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
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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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   15:10

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 65 - BOD č. 47. - Návrh na zverenie pozemku v k. ú. Staré Mesto, do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
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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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   15:19

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 66 - BOD č. 48. - Informácia o účasti členov - neposlancov na zasadnutiach 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 Monika Debnárová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   15:20

(Poznámka: ako celok)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 67 - BOD č. 48. - Informácia o účasti členov - neposlancov na zasadnutiach 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
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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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 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 Peter Pilinský Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 48 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
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. 202206 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  07.04.2022   15:22

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 68 - BOD č. 49. - Informácia o interpeláciách poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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............................       .......................... 

    Mgr. Ctibor Košťál        Ing. arch. Matúš Vallo 

         riaditeľ               primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR            hlavného mesta SR 

        Bratislavy              Bratislavy 
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  PhDr. Jana Poláčiková            Radovan Jenčík      

        poslankyňa          poslanec 

Mestského zastupiteľstva          Mestského zastupiteľstva 

     hlavného mesta SR       hlavného mesta SR 

        Bratislavy        Bratislavy 
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