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(Poznámka: začiatok zasadnutia o 9.19 h) 

 

OTVORENIE ROKOVANIA MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci, sme 

pripravení začať? Poprosíme, aby sme sa usadili. Sme 

uznášaniaschopní? Mohli by sme začať dnešné zastupiteľstvo, 

nech nemeškáme. 

Takže všetkých vás tu srdečne vítam.  

Chcem vás iba upozorniť, že v podlubí Primaciálneho 

paláca máte možnosť si od 8.30 do 9.30 zakúpiť narcis 

k dnešnému dňu narcisov, čím finančne prispejete organizácii 

Liga proti rakovine. Veľmi pekne vám ďakujem. 

Napriek tomu, že prišlo k uvoľneniu pandemickej 

situácie, mali by sme sa určitým spôsobom naďalej chrániť. 

Ak by sa niektorí z vás necítili komfortne, máte k dispozícii 

respirátory alebo rúška v neobmedzenom množstve počas celého 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. K dispozícii sú u pána 

Pauloviča z oddelenia činnosti mestskej rady. 

Samozrejme, po dlhej dobe sa vraciame sem. Preto mi 

pripadá milá povinnosť, aby som vás upozornil na výstavu 

prác žiakov Základnej umeleckej školy na Vrbenského 1, 

vystavených v predsálí Zrkadlovej siene. Výtvarné práce boli 
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vytvorené k ilustrovaniu knihy autorky Dobroslavy Luknárovej 

s názvom Nezábudky. Knihu vydalo občianske združenie 

Račiansky muzeálny spolok v roku 2021 a s jeho láskavým 

súhlasom mohli byť práce použité pri inštalácii tejto 

výstavy. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.  

Teraz pristúpime k pracovnej časti dnešného rokovania 

dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina. Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti sa prihlásili na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva poslanci: pán starosta Uhler, pán 

starosta Krúpa, pán starosta Chren, pán starosta Kuruc, pán 

poslanec Palkovič, pán poslanec Brat, pán poslanec Strapák 

a pán starosta Lukáš Baňacký, a pán poslanec Tešovič. Príde 

na rokovanie neskôr pán poslanec Cmorej a pán poslanec Káčer. 

Poslanci, ktorí sa vzdialia z rokovania na určitý čas, je 

pán poslanec Vetrák a pán poslanec Jenčík. 

Takže poďme na to. Dovoľte mi rovno vystúpiť. Nemusíme 

si nič skúšať. Všetko je v podstate overené. Vieme, ako to 

funguje. Poďme rovno na to, aby sme zvolili overovateľov 

zápisnice z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Navrhujem Rastislava Kunsta a Drahana Petroviča. Ak má 

niekto iný návrh…  

Nemá. 

Podľa možností, prosím hlasujte. Ďakujem.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 27. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že máme zvolených 

overovateľov dnešnej zápisnice. 

 

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, do návrhovej 

komisie na prípravu uznesení odporúčam zvoliť poslancov: 

pána poslanca Vetráka, pána poslanca Lenča a pána poslanca 

Pilinského.  

Ak nikto nemá iný návrh, tak prosím hlasujme o tomto 

návrhu.  

Hlasujme. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Ďakujem pekne.  

Návrhová komisia už, myslím, sedí… Nesedí.  
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Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesta 

bližšie k nášmu mestskému tímu.  

Súčasne vám chcem požiadať, aby návrhy na zmenu 

a doplnenie uznesení ste, vážené poslankyne a poslanci, 

odovzdávali návrhovej komisii písomne, jasne formulované 

a čitateľné na tlačive, ktoré sa nachádza na vašich stoloch. 

Alebo ich zašlite. 

 

PROGRAM ROKOVANIA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dovolil by som si vás ešte požiadať, že ak budete 

navrhovať uznesenia ukladacej povahy, aby ste ich opatrili 

aj termínom splnenia, prípadne kontrolným termínom plnenia, 

z dôvodu prípravy nového programu elektronického spravovania 

uznesení mestského zastupiteľstva a ich plnení.  

Návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva ste 

obdržali elektronicky 21. apríla 2022 v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení.  

Dávam teraz hlasovať o návrhu programu mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný. A ako bol aj 

zverejnený.  

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 0, 

prítomných: 28. 

(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 SR Bratislavy k 31. 03. 2022  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2022 

- spracovateľ: sekcia financií 

 

3. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 

z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od 

Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom 

úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej 

banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 

000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and 

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

hlavné mesto SR Bratislavu 

- spracovateľ: sekcia financií 
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4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1  

- spracovateľ: sekcia financií 

 

5. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva - zmena 

čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), 

vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 

písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena 

čl. 80 ods. 2 písm. c) 

- spracovateľ: sekcia právnych služieb 

 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o 

poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 

z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  

- spracovateľ: sekcia právnych služieb 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 

verejného priestranstva v mestskej časti  Bratislava-

Staré Mesto 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-

Vajnory 
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- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

 

10. Návrh na schválenie ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností 

v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou 

Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo 

dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti 

Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený 

nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave 

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

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii 

Šimanovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v 

Domove pri kríži 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

 

15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

 

16. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie 

Komunálny podnik Bratislavy  

- spracovateľ: kancelária riaditeľa magistrátu 

 

17. Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej 

organizácie Komunálny podnik Bratislavy  

- spracovateľ: kancelária riaditeľa magistrátu 

 

18. Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej 

organizácie Múzeum mesta Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

 

19. Informácia o prevádzke Mestského karanténneho 

zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných 

nákladov 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

15 

 

-spracovateľ: sekcia sociálnych vecí  

 

20. Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie 

dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru 

zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie 

projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na 

Muchovom námestí 

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

 

21. Informácia o spracovanom územnoplánovacom 

podklade Urbanistická štúdia výškového zónovania 

hlavného mesta SR Bratislavy, 2022 

 - spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

  

22. Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do 

správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko 

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

 

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

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

24. Návrh na nájom pozemku - záhrady v Bratislave, k. 

ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 
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25. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 

hlavnej stanice ŽSR v Bratislave  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

26. Informácia o realizácií nového dopravného 

prepojenia cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-

Dúbravka 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

27. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, 

Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, 

Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, 

Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, 

Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  č. 

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

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

Vietnamská 40  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

29. Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

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

č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým schválilo 
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prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Beniakova 24 – 34 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

30. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

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

prestávke) 

 

32. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie občanov  

 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, navrhujem zaradiť 

do programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva 

štyri materiály pod názvami: prvý materiál je Návrh na 

uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na 

odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody 

v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR 

Bratislavy ako bod č. 11a.  
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Druhý bod: Návrh na schválenie zmeny uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1165/2022 zo dňa 31.03.2022, ktorým bol schválený návrh na 

zámenu ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – 

Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ako 

bod č. 12a.  

Ďalší bod, tretí: Personálne zmeny v predstavenstve 

obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., ako 

bod č. 18a.  

A potom bod číslo 4: Návrh na schválenie zmeny uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1057/2021 zo dňa 18.11.2021, ktorým bolo schválené zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30. 04. 2020 a zverenie 

nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 

a nasl., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka“ ako 

bod č. 22a. 

Nech sa páči, teraz máte možnosť vy navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe.  

Otváram diskusiu. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem. Ako starostka Mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto by som chcela požiadať o stiahnutie bodu 7. Len 
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z takého dôvodu, že bod číslo 7 bol schvaľovaný ako návrh na 

pomenovanie verejného priestranstva na zastupiteľstve 

mestskej časti Staré Mesto, kde bolo podmienené uznesenie 

tým, že má byť zrejmé pre obyvateľov žijúcich v lokalite 

a celej Bratislavy jasné, ako bude tento priestor zveľadený. 

To do dnešného dňa nie je a preto vznikajú… Mám množstvo 

dotazov, ktoré chcú byť aj petíciou o tom, že ak to má zostať 

v takomto stave, tak je to naozaj nehodné, aby sme takýto 

priestor, ktorý je dneska iba prícestná zeleň, pomenovali po 

Antonovi Srholcovi. Ja si myslím, že existujú projekty 

metropolitného inštitútu, ktoré by bolo dobré teda 

predstaviť , v akých lehotách a kedy by boli premenovávané.  

A nie je dneska žiadna urgencia, aby na dnešnom 

zastupiteľstve bol bod 7 prerokovaný. Môže byť prerokovaný 

za mesiac v máji. A má to logiku aj v tom, že máme ďalšie 

pomenovanie verejného priestranstva. A nebudeme mať 40 VZN-

iek (poznámka: všeobecne záväzné nariadenie), keď ich môžeme 

mať v jednom. Chceme premenovať ulicu Márie Terézie, ktorá 

bola takisto už aj predmetom rokovania tohto zastupiteľstva. 

Takže ja by som iba poprosila, že keďže nie je uznesenie 

naplnené, staromestské, tak dnešným schválením toho VZN sa 

Staré Mesto bude musieť prikloniť na stranu tých obyvateľov, 

ktorí budú tvrdiť, že nedodržiavame to, čo bolo staromestským 

zastupiteľstvom a poslancami požiadané. Takže delegujem tu 

názor poslancov staromestského zastupiteľstva. A je naozaj 

zvláštne, že ho predkladá, alebo teda pán Vagač, ktorý tvrdí, 

že musíme to dneska prerokovať. Nie je na to najmenší dôvod. 

Register adries je uzavretý. Až po voľbách bude otvorený. 

Takže keď môžem poprosiť, normálne to dajme na máj 

a vyrokujme, že čo. Aspoň nech nejaká úprava sa tam spraví, 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou pán poslanec Vagač.  

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh bol riadne prerokovaný 

aj na miestnom zastupiteľstve. Bol prijatý, prešiel normálne 

procesom, tak ako má byť. Bol vyvesený ako VZN. Čiže nič 

tomu nebráni, aby to dneska sme schválili. Na dneska mala 

prísť aj zakladateľka nadácie Antónium, pani Mária Košíková 

Pretože musela ísť k lekárovi, nie je tu. Poslala list. Ja 

vám ho rád prečítam. Skutočne, ten Park Antona Srholca, nič 

mu nebráni, aby sme dnes o ňom rokovali. A to, že sa tam 

bude robiť rekonštrukcia, to je len pozitívna vec. Takže to 

nemá žiaden súvis s tým, ako sa volá park. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Budem mať stručnú faktickú poznámku. Každé pomenovanie 

ulíc je samostatné VZN-ko. Čiže budú dve. Či už jedno dnes 

a nabudúce ďalšie, alebo dve na budúce. Takže tam sa nič 

nemení v tomto. Ďakujem.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ešte raz. Čo je podstatné, komisia že to prerokovala. 

Komisia, každá jedna komisia má zo svojej podstaty odporúčací 

charakter. Uznesenie zastupiteľstva, ktoré bolo podmienené, 

že staromestskí poslanci navrhujú vôbec tento názov, aby sme 

sa ním dneska zaoberali, podmieňujú tým, aby bolo verejnosti 

zrejmé, ako bude obnovený. Pretože keď tam má byť naozaj, že 

socha ženy alebo socha trampolíny, alebo niečo podobné, tak 

majú s tým niektorí ľudia, ktorí meno Srholca majú trošku 

ináč hodnotovo zaradené, tak s tým majú problém. Proste 

chceme vedieť, čo na tom území bude z pozície obnovy 

priestoru. A je to naozaj dneska pre ochranu tohto 

zastupiteľstva a mesta, aby sa to o mesiac posunulo. A môže 

aj pani rovno prísť, aj brat pána Srholca, s ktorým som bola. 

On je veľmi rád. Veď my sme všetci za to, aby to bolo. Iba 

vôbec nie je dnes urgentné, aby sme to mali na 

zastupiteľstve. A obyvatelia urobia fotky toho, čo tam je, 

že to je teda park Srholca.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej.  

Prepáčte, nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie. Takže 

ideme o všetkých bodoch.  
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Hlasujeme o bode číslo 11a.  

To je Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom 

Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na 

Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Poprosím, aby sme zaradili do rokovania dnešného 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bod číslo 12a. 

To je Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1165/2022 zo 

dňa 31. 03. 2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako 

prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v 

Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej 

republiky so sídlom v Bratislave. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Môžeme ísť ďalej. Hlasujeme o zaradení ako bod číslo 

18a: Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Technické siete Bratislava, a. s. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Potom to je štvrtý bod. A to je bod ako 22a. A to je 

ten bod o zverení nehnuteľnosti v Petržalke. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 0, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A teraz tam bol návrh pani starostky. Myslím, že bod 7. 

A to je… Hlasujeme o stiahnutí bodu číslo 7. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 14, proti: 10, zdržalo sa: 4, nehlasovali: 1, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem pekne. Myslím, že máme upravený program 

rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Tomáš, nemusíme 

už hlasovať ako celok, že? To už je odhlasované.  

 

(Poznámka: schválený program 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2022  
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2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2022 

3. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 

z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 

Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 

0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. 

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

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

pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR 

Bratislavu 

 

4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1  

 

5. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva - zmena čl. 

33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie 

čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), 

hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena čl. 80 ods. 

2 písm. c) 

 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií 

a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
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verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-

Vajnory 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača 

 

10. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v 

Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou 

Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave 

 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo 

dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti 

Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave  

 

11a Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom 

Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho 

občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na 

častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 

a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
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12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 770/2021 

zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej 

banke Slovenska so sídlom v Bratislave 

 

12a Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1165/2022 zo dňa 31. 03. 2022, ktorým bol schválený 

návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou 

republikou – Železnicami Slovenskej republiky so 

sídlom v Bratislave 

 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v 

Domove pri kríži 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

 

15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  
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16. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie 

Komunálny podnik Bratislavy  

 

17. Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej 

organizácie Komunálny podnik Bratislavy  

 

18. Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej 

organizácie Múzeum mesta Bratislavy 

 

18a Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. 

 

19. Informácia o prevádzke Mestského karanténneho 

zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných 

nákladov 

 

20. Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie 

dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru 

zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie 

projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na 

Muchovom námestí 

 

21. Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade 

Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta 

SR Bratislavy, 2022 

 

22. Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do 

správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko 
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22a Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1057/2021 zo dňa 18.11.2021, ktorým bolo schválené 

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30. 04. 2020 a 

zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

parc. č. 5003 a nasl., do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

 

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

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže  

 

24. Návrh na nájom pozemku - záhrady v Bratislave, k. 

ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

 

25. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 

hlavnej stanice ŽSR v Bratislave  

26. Informácia o realizácií nového dopravného 

prepojenia cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-

Dúbravka 

27. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, 

Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, 

Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, 
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Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 

19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov  

 

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

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

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 

40  

 

29. Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

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

č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 

domom Beniakova 24 – 34 

 

30. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 

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

 

32. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie občanov  

 

koniec pozvánky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K 31. 03. 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže asi rovno poďme na to.  

Nech sa páči. Bod číslo 1. Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 

03. 2022.  

Nech sa páči, organizačné. 

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

Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Za mňa len krátko. 

Dobrý deň všetkým poslankyniam a poslancom. Predkladáme 

pravidelný materiál, informáciu o plnení uznesení mestského 

zastupiteľstva k 31. marcu 2022. Nie je nič v tomto 

materiáli, čo by som považoval za dôležité, možnože 

zvýrazniť. Skôr vy, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Poďme ďalej.  

O tomto dávame hlasovať, hej? Takisto.  
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Návrhová komisia. Ospravedlňujem sa.  

Pardon, diskusia. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Som myslel, že sa nikto neprihlásil.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia, ktorým mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie priebežne plnené uznesenia mestského zastupiteľstva. 

Tak 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: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, prítomných: 

30. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 28. 04. 

2022 

Uznesenie 1202/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie 

1.  č.  49/2003 časť B zo dňa 27. 03. 2003 

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

3.  č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 a 

uznesenie č. 471/2020 časť B zo dňa 28. 05.2020 

4.  č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 

5.  č.  485/2016 zo dňa 28. 04. 2016 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na rok 2022.  

 

Poprosím sekciu financií, nech sa páči.  

 

Pán Dobiaš, máte slovo. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

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

financií by som chcel predstaviť materiál Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022. Túto zmenu 

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

pravidlách územnej samosprávy. Ide o tretiu zmenu rozpočtu 

v tomto roku, ktorú by som charakterizoval ako zmenu 

uskutočňovanú hlavne za účelom doplnenia už schváleného 

rozpočtu.  

Bilanciu v tejto navrhovanej zmene navyšujeme celkovo 

o 764 000 eur. Navyšujeme bežné príjmy o 317 000 eur, a síce 

ide o navýšenie prostriedkov na bežný transfer na úseku 

školstva, na prenesený výkon štátnej správy, a takisto 

navyšujeme príjmové transakčné operácie prostredníctvom 

zapojenia zostatku v envirofonde a to vo výške 441 000 eur. 

Adekvátne voči týmto bežným príjmom zapájame, navyšujeme aj 

bežné výdavky. V oblasti kapitálových výdavkov upravujeme 

rozpočet niektorých investičných akcií. Hlavne vzájomným 
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presunom podľa potrieb a požiadaviek oddelení, organizácií. 

Zároveň presúvame 300 000 eur pre potreby Technické siete 

Bratislava, a. s., ako vklad do základného imania. Na záver 

ešte upriamujem vašu pozornosť na posledné stránky 

predloženého materiálu, kde nájdete kompletný kapitálový 

register s vyznačeným všetkých navrhovaných zmien. Ďakujem 

za pozornosť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

Pán starosta Hrčka.  

 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči.  

 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, či už 

v súčasnej zmene rozpočtu je alebo akým spôsobom sú 

zohľadnené predpokladané zmeny v nákladoch energiách. 

Pretože predpokladám, že je to nejaká položka. Netvrdím, že 

musí byť momentálne rozpočtom riešená, ale že aký je váš 

odhad. Že bude oproti tomu, čo máte, buďto teda je 

napočítané, čo je teda jedna možnosť, alebo to nemáte 

napočítané. Teda koľko odhadujete, že to bude v priebehu 

roka robiť v rámci celého magistrátu? Všetky budovy, 

organizácie a tak ďalej. A druhá vec, ktorú by som sa chcel 

spýtať, že či viem, že bude až v nasledujúcom mesiaci 
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záverečný účet, ale či už momentálne máte informáciu 

o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok hlavného 

mesta. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zodpovieme asi na koniec. Dobre? 

 

Pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som sa chcela spýtať 

na finančné prostriedky, ktoré by mali pokryť náklady Metra 

v súvislosti s inžinieringom a spracovaním projektovej 

dokumentácie s rozšírením mestskej komunikácie do Čunova. 

Nenašla som to tam. A vlani by mali byť vyčlenené prostriedky 

myslím vo výške 53 000 eur. Som sa pýtala pri návrhu 

rozpočtu, že tiež to tam nebolo uvedené, či teda sa s tým 

počíta. Vtedy mi bolo prisľúbené, že áno. Čiže ak sa mýlim, 

poprosím teda o zohľadnenie tohto. Pokiaľ mám informácie, 

Metro už poslalo nejakú faktúru na mesto, ktorá nebola 

preplatená. Bola by som veľmi nerada, keby kvôli takýmto 

obštrukciám došlo k zmareniu tohto projektu. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne.  
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Pani poslankyňa Poláčiková. 

 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Nedá mi, ale 

musím. Ja som na mestskej rade interpelovala, mala 

požiadavku, na bližšie ozrejmenie rozpočtovej položky, ale 

tú sme schvaľovali ešte v rozpočte na rok 2022. To išlo 

o výstavbu hniezdnych miest pre dážďovníky v sume 21.600 

eur. Požadovala som, aby boli informácie podané o tom, o akú 

populáciu pôjde, kde konkrétne budú tieto dve hniezdiská, 

hniezdne miesta alokované. Dostala som informáciu, ale nie 

plnohodnotnú. Ja som si porovnala podobné projekty. 

Napríklad z Starlab, kde 40 hniezdnych búdok, to je 160 

hniezd, za 3.360 eur. Potrebovala som vedieť, akým spôsobom, 

kde, „timeline“ realizácie tohto projektu. Pretože 1. máj je 

čas, kedy dažďovníky do Bratislavy prichádzajú. Dnes je 28. 

4. a tie hniezdiská sú, nie sú, budú, kedy? Túto informáciu 

som nedostala, tak ako som požadovala. Ja zahlasujem za zmeny 

a doplnky, ale požadujem, poprosila by som, aby moje 

požiadavky, tak ako som ich tlmočila, boli realizované. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa rád spýtal, neviem to nájsť 

v tej tabuľke. Bol prísľub, že čo sa týka poslaneckých 
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priorít, ja som poslaneckú prioritu alokoval na spoločnú, 

spoločný projekt, rozšírenia parkovacieho miesta na 

Kadnárovej. Pri kúpalisku. Tak sa len chcem spýtať, či teda 

to už je v tomto, tejto zmene rozpočtu, alebo to bude niekedy 

v budúcnosti. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Akože ten projekt bol odsúhlasený aj mestskou časťou, 

aj mi to odsúhlasili z magistrátu, že takéto spoločné 

financovanie je možné. Takže nie je tam nejaký problém, čo 

sa týka financovania. Len ho tu neviem nájsť, tak možnože je 

v komplexných inžinierskych dopravných stavbách. Takže túto 

informáciu by som poprosil. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

 

Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja sa chcem spýtať. Boli sme informovaní, že 

mesto sa ide zapodievať havarijným stavom betónových terás, 

alebo teda toho pádu zábradlia na Holíčskej. Prípadne ďalších 
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havarijných stavov na terasách v Petržalke. Chcem sa spýtať, 

či to je aj v rozpočte.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Nech sa páči, pán Dobiaš. Máte slovo. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno. Ďakujem pekne. Skúsim ísť porade. Prvá otázka sa 

týka vplyvu cien energií na rozpočet mesta, kedy budeme 

zapájať prípadné zvýšené výdavky. Napočítané tie dopady 

máme. Je to približne 4 000 000 eur, ktoré sa týkajú aj plynu 

aj elektrickej energie. Týka sa to teda všetkých 

príspevkových organizácií a, samozrejme, i mesta ako takého, 

magistrátu. Tieto zmeny plánujeme robiť v júnovom 

zastupiteľstve. Ten dôvod je možno ten, že stále nemáme tie 

energie akoby nakúpené. Uvidíme ešte ako sa budú vyvíjať 

ceny na trhu. Hlavne teda tretí a štvrtý kvartál. To je možno 

k prvej otázke.  

 

Čo sa týka záverečného účtu, áno ten budeme predkladať 

na najbližšie zastupiteľstvo. Ten hospodársky výsledok je na 

úrovni, pokiaľ si dobre pamätám, je to otvorené, okolo 

16 000 000 eur, prebytok. To je záverečný účet. Možno k tomu 

metru. Neviem, či by som mohol poprosiť Táňu?  

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Ďakujem, pani starostka. Bola to téma, ale už to nie je 

téma. Prebehli nejaké interné rokovania ohľadom toho ako 

doriešiť to financovanie aj tejto činnosti. Myslím, že dnes 

ráno bolo záverečné rokovanie k tomu, takže ťa chcem uistiť, 

že je to riešené. Bude to vyriešené v prospech toho, aby tá 

činnosť pokračovala ďalej. Ďakujem.  

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

K tým dažďovníkom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím asi Ctibora Košťála k dažďovníkom. Aj keď 

bavíme sa o tom. Akože treba na tú otázku zodpovedať, pani 

poslankyňa. Len neviem, či to úplne patrí k rozprave 

k rozpočtu. Ale zodpovedajme to, keď už to máme. No. Poďme 

dažďovníky. Kedy to budeme mať? 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Áno. Ďakujem. Jednak lokality. Majú to byť dve tie 

ďažďovníkové veže. To nie sú nejaké búdky. To sú veľké 

hniezdiská. Týka sa to dvoch lokalít. Rohlík v Ružinove 

a Aušpic na petržalskej strane mosta SNP. Zároveň, to sa 

ešte len ide obstarávať. Čiže bavíme sa o osádzaní na jeseň 

2022. Je to v súvislosti práve s tým projektom boja proti 

komárom. K samotnej tej cene. Tá je štandardná. Lebo to nie 

je jednorazová búdka. To sú naozaj také tie veľké ako keby 

komplexy. K tej populácii. Keď tú informáciu Janka dostanem, 
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potom ti ju posuniem. Lebo zatiaľ ju nemám. Mám ju dostať 

teraz. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. Faktická. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Úplne takto mi tá informácia stačila. Ja len 

možno jednu otázku. Chápem tomu, že tá suma sa bude ešte 

hýbať, ale vzhľadom k vyrovnanému rozpočtu, 4 000 000 eur 

nie je teda najmenšia suma. Že iba tak rámcovo, ako 

rozmýšľate pri vyrovnaní. Že aký je ten modus, s ktorým 

počítate. Lebo to bude treba buď niekde zobrať, alebo niekde 

navýšiť. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči.  

 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Čo sa týka ako keby toho spôsobu. Po prvé. Ako keby na 

základe prognózy ministerstva financií očakávame vyšší 

príjem z dane z príjmov fyzických osôb, vo výške cca. 

9 000 000 eur. To znamená, že toto budeme takisto zapájať. 

Z toho budeme kryť práve tieto riziká, ktoré v rozpočte máme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne.  

Pani… Áno? Pani Pätoprstá, tie terasy asi. 

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

Ja som nedostala odpoveď na to financovanie toho 

havarijného stavu tých betónových terás. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Toto je ďalšie. Teraz to príde.  

Poprosím pani Kratochvílovú. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som len zopakovala tu pred všetkými aj to, že to, 

čo som hovorila včera na komisii dopravy v Petržalke. Áno, 

mesto Bratislava spolu s mestskou časťou Petržalka koná 

v tejto veci. My máme za sebou opakované rokovania s bytovým 

družstvom v Petržalke, ktoré napríklad, ja som hovorila 

príklad terasy Jungmanova, ktoré, žiaľ, teda nekoná. My sme 

s mestskou časťou pripravení urobiť všetky potrebné kroky 

k tomu, aby sme identifikovali problém. Ale, samozrejme, si 

vymáhali od bytového družstva Petržalka, v ktorého prospech 

bola skolaudovaná terasa Jungmanova, to, čo je vlastne ich 

povinnosťou dlhé roky. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa 

týka terasy Holíčskej. Tak tam sme hovorili o tom, že mestská 

časť podala trestné oznámenie a urobila nevyhnutné opatrenia 

pre zabezpečenie bezpečnosti. Ďakujem. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

43 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ja som sa pýtala, či to máme v rozpočte. Či máme nejakú 

rezervu na havarijné stavy v situáciách, hoci to nie je náš 

problém. Ale na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov. Na 

vybudovanie aspoň nejakého zábradlia alebo nejakej ochrany. 

Je to na mestskom pozemku, čiže mňa zaujíma, či je to 

v rozpočte. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán Dobiaš. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií:  

Čo sa týka akoby havarijných stavov, riešime, pokiaľ je 

to možné, zapojením územného fondu. Pokiaľ na to máme 

priestor a čas. To znamená, že pokiaľ príde takáto 

požiadavka, tak takýmto spôsobom to vieme riešiť. A ja som 

neodpovedal ešte na jednu otázku. Ohľadom Kadnárovej 

a kúpaliska, tak je to zahrnuté v návrhu tejto zmeny 

rozpočtu. Prvku 7,8.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Tento návrh zmeny rozpočtu podporím. Ale opäť 

otváram otázku, ktorú som na fóre starostov a mestských 

poslancov otvorila viackrát. Otvorme diskusiu o hospodárení 

Bratislavy. Poprosila som o to koordinátora viackrát. Je tu 

na to tá pozícia zriadená, neafektovalo sa na to viac ako 

dva roky, tak poprosím, aby sme v tomto poslednom období 

otvorili diskusiu, ktorá sa týka hospodárenia Bratislavy. 

Ďakujem. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Neprišli žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie 

uznesenia, takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2022. Tak ako to máte uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujte.  
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1 , 

prítomných: 32. 

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2022 

Uznesenie 1203/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2022 nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 317 159,00 eur, 

2. zvýšenie bežných výdavkov o 758 363,00 eur, 
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3. zvýšenie kapitálových príjmov o 6 148,00 eur, 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 6 148,00 eur, 

5. zníženie kapitálových výdavkov o 300 000,00 eur, 

6. zvýšenie príjmových finančných operácií o 441 204,00 eur, 

7. zvýšenie výdavkových finančných operácii o 300 000,00 

eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 3 NÁVRH NA ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V 

ROKU 2022 Z RÁMCOVEJ ÚVEROVEJ ZMLUVY Č. 2019 

052968 OD EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY, ZO 

ZMLUVY O ÚČELOVOM ÚVERE Č. 0339/20/0100 OD 

ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKY, A. S. A ZO 

ZMLUVY O ÚVEROVOM RÁMCI Č. 

000290/CORP/2020 OD UNICREDIT BANK CZECH 

REPUBLIC AND SLOVAKIA, A. S., POBOČKA 

ZAHRANIČNEJ BANKY, PRE HLAVNÉ MESTO SR 

BRATISLAVU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 3. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov 

v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od 

Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 

0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo 

Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit 
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Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej 

banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu.  

Prosím sekciu financií. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem pekne. V ďalšom bode by som chcel predstaviť 

materiál Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 

2022 z rámcovej úverovej zmluvy od Európskej Investičnej 

banky, zo zmluvy o účelovom úvere od Československej 

obchodnej banky, a. s. a zo zmluvy o úverovom rámci od 

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

zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu. 

Schválenie predloženého návrhu uznesenia nám umožní načerpať 

úvery presne v takom zložení, ako boli schválené v rozpočte 

na tento rok, 2022. Ešte v minuloročnom decembrovom 

zastupiteľstve. A síce ide o načerpanie druhej tranže vo 

výške 15 000 000 eur od Európskej investičnej banky. Ďalej 

načerpanie tretej tranže vo výške 5 000 000 od 

Československej obchodnej banky a takisto načerpanie 

krátkodobého úveru od UniCredit Bank vo výške 10 000 000 

eur. Spolu teda 30 000 000 eur. Tak ako máme v schválenom 

rozpočte. Predpokladané obdobie načerpania pre všetky úvery 

je druhý polrok tohto roka. Čo sa týka informácie k úrokovým 

sadzbám, ako je uvedené v materiáli, Európska investičná 

banka aktualizuje úrokové sadzby podľa vývoja na finančných 

trhoch.  

Aktuálne sadzby v čase vyhotovovania materiálu sa 

pohybujú v rozmedzí od 0,6 po 1,4 % p. a., v závislosti od 

doby fixácie úrokovej sadzby. Pri týchto aktuálnych 
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úrokových sadzbách za najvýhodnejšiu sadzbu považujeme 

fixáciu na celých 20 rokov. Do doby čerpania sa táto situácia 

môže zmeniť. Budeme ju pred načerpaním ešte vyhodnocovať. 

Pre načerpanie úveru od Československej obchodnej banky je 

v súlade s platnou zmluvou stanovená fixná úroková sadzba vo 

výške 0,25 % p. a. A pre načerpanie úveru od UniCredit Bank 

je v súlade so zmluvou stanovená úroková sadzba 0,19 %, plus 

jeden mesačný… (poznámka: nezrozumiteľné slovo)…, ktorý je 

dlhodobo záporný. To znamená, že aktuálna úroková sadzba 

k dnešnému dňu je vo výške 0,19. Čo sa týka dlhovej služby, 

tak načerpaním oboch tranží investičných úverov v celkovej 

sume 20 000 000 a prevádzkového úveru v sume 10 000 000 eur 

sa predpokladá výška dlhovej zaťaženosti hlavného mesta za 

rok 2022 v hodnote 49,24 %. Na záverečných stranách materiálu 

nájdete stanovisko mestského kontrolóra k dodržaniu 

zákonných podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania. Ďakujem za pozornosť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje 1) čerpanie druhej tranže 

od Európskej investičnej banky do sumy 15 000 000 eur na 

investície na dopravné projekty; čerpanie tretej tranže od 

Československej obchodnej banky vo sume do 5 000 000 eur na 
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ostatné investície; čerpanie krátkodobého úveru od UniCredit 

Bank do sumy 10 000 000 eur na financovanie prevádzkových 

potrieb hlavného mesta. Spolu teda 30 000 000 eur. Po štvrté: 

čerpanie úveru podľa predchádzajúcich bodov podľa zohľadnení 

dodržiavania pravidiel. B) splnomocňuje primátora hlavného 

mesta na akceptovanie podmienok druhej tranže na 

zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov tretej tranže 

a zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov úveru od 

UniCredit Bank tak, ako to bolo v tom predchádzajúcom bode.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujme. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

32. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 
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Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z 

rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej 

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

od Československej obchodnej banky, a. s., a zo zmluvy o 

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

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

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 

Uznesenie 1204/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje 

1. čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu od Európskej investičnej banky do sumy 

15 000 000,00 eur podľa rámcovej zmluvy č. 2019 052968 pre 

potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

2. čerpanie 3. tranže z rámcového úveru od Československej 

obchodnej banky, a. s., do sumy 5 000 000,00 eur podľa zmluvy 

o účelovom úvere č. 0339/20/0100 zo dňa 15. 07. 2020 pre 

potreby ostatných investícií hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

3. čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech 

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

sumy 10 000 000,00 eur zo zmluvy o úverovom rámci č. 
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00290/CORP/2020 zo dňa 16. 07. 2020 na financovanie 

prevádzkových potrieb hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a dodatku č. 1 zo dňa 06. 07. 2021 o predĺžení 

platnosti úverového rámca na dobu neurčitú, 

4. čerpanie úverov podľa predchádzajúcich bodov pri 

zohľadnení dodržiavania pravidiel používania návratných 

zdrojov financovania v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v súlade so schváleným 

rozpočtom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

rok 2022. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

1. na akceptovanie podmienok 2. tranže úveru Európskej 

investičnej banky vyplývajúcich z rámcovej úverovej zmluvy 

s Európskou investičnou bankou, pri splatnosti tranže 20 

rokov, na akceptovanie najvýhodnejšej dĺžky fixácie 

úrokových sadzieb zo strany Európskej investičnej banky na 

základe súčasnej hodnoty dlhovej služby tranže a na 

zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov tranže úveru 

Európskej investičnej banky v roku 2022 podľa časti A bodu 

1 tohto uznesenia a v rozsahu tohto splnomocnenia, 

2. na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov 3. 

tranže úveru Československej obchodnej banky, a. s., v roku 

2022 podľa časti A bodu 2 tohto uznesenia a v rozsahu tohto 

splnomocnenia,  
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3. na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov úveru 

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

zahraničnej banky, v roku 2022 podľa časti A bodu 3 tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 4 NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA 

POHĽADÁVOK A ODPIS Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE PODĽA 

PRÍLOHY Č. 1 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 4. Návrh na trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa 

prílohy č. 1.  

Nech sa páči. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem pekne. V súlade s paragrafom 15, odseku 1 a 3 

všeobecne záväzného nariadenia číslo 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta predkladáme návrh na 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie 

z účtovnej evidencie. Súčasťou materiálu je aj tabuľková 

príloha s detailným popisom. Celková suma pohľadávok je 

zložená z istiny vo výške 2 100 000 a celková výška týchto 

vymáhaných pohľadávok predstavuje sumu 2 313 000, z čoho 

bolo vymožených 92 982 eur. To znamená, že navrhujeme na 
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trvalé upustenie od vymáhania sumy vo výške 2 220 000, pričom 

z účtovnej evidencie navrhujeme odúčtovať pohľadávky v sume 

1 067 000. V materiáli nájdete aj podrobnejší rozpis troch 

najvýznamnejších pohľadávok z tejto sumy. Tento materiál 

predkladáme v súlade s postupom, ktorým posledné dva roky 

čistíme účtovníctvo a riešime akoby pohľadávky, ktoré sú 

nevymožiteľné. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy číslo 

1.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovali: 2, prítomných: 

32. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z 

účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 

Uznesenie 1205/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie podľa prílohy č. 1 – Tabuľkový prehľad pohľadávok 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na trvalé 

upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, 

ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 5 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – OBLASŤ 

ZDRAVOTNÍCTVA - ZMENA ČL. 33 ODS. 1 PÍSM. C) 

A ČL. 34 ODS. 1 PÍSM. F), VYPUSTENIE ČL. 33 

ODS. 1 PÍSM. E) A ČL. 34 ODS. 1 PÍSM. G), 

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM BRATISLAVY - ZMENA ČL. 

80 ODS. 2 PÍSM. C) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 5. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva - 

zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), 

vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), 

hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena čl. 80 ods. 2 

písm. c).  

 

Nech sa páči, sekcia právnych služieb, máte slovo.  

Mgr. Michaela Peťovská, vedúca oddelenia vnútornej právnej 

podpory:  

Takže. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky, uznesením dňa 23.9.2021 žiadalo primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky o začatie prerokovania 

a schvaľovania zmeny štatútu hlavného mesta. To v článku 33 

v pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva. A v článku 

34, pôsobnosti mestskej časti v oblasti zdravotníctva 

s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky. 

V tom smere, aby hlavné mesto Slovenskej republiky 

schvaľovalo a dávalo súhlas na zmenu prevádzkového poriadku 
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pohrebísk, ktoré spravuje organizácia ním zriadená alebo 

založená. A aby mestská časť schvaľovala a dávala súhlas na 

zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, predloženého 

prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou 

časťou hlavného mesta Slovenskej republiky. Alebo správa 

mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky, alebo 

predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa nachádza 

na jej katastrálnom území a nie je v správe organizácie 

zriadenej alebo založenej hlavným mestom. Na základe vyššie 

uvedeného je predložený návrh štatút hlavného mesta 

Slovenskej republiky, ktorý obsahuje vlastne požadované 

zmeny. Zároveň predmetom návrhu štatútu je aj navrhovaná 

zmena týkajúca sa navrhovanej obchodnej súťaže. To 

zosúladením celých ustanovení so zákonom o majetku obcí, na 

základe ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje len 

podmienky obchodných verejných súťaží a neschvaľuje toho 

konkrétneho výhercu. Návrh štatútu bol v zmysle článku 103 

odseku 2 štatútu zaslaný písomne miestnym zastupiteľstvám. 

10 mestských častí súhlasí s navrhovanými zmenami, 2 mestské 

časti nesúhlasia. Z toho jedna mestská časť nesúhlasí 

celkovo ako s predloženým materiálom a jedna nesúhlasí len 

v časti obchodných verejných súťaží. Predmetný štatút bol 

predložený aj príslušným komisiám a mestskej rade, ktoré 

odporúčajú mestskému zastupiteľstvu predložený materiál 

schváliť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Budem hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje dodatok štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti zdravotníctva. 

Zmeny článkov, ktoré máte uvedené v materiáli. S účinnosťou 

od 15.5.2022. Potrebujeme tri pätiny prítomných poslancov.  

 

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: 1, prítomných: 

32.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – oblasť zdravotníctva – zmena čl. 33 ods. 1 písm. 
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c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. 

e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom 

Bratislavy – zmena čl. 80 ods. 2 písm. c) 

Uznesenie 1206/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – oblasť zdravotníctva – zmena čl. 33 ods. 1 písm. 

c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. 

e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom 

Bratislavy – zmena čl. 80 ods. 2 písm. c) s účinnosťou 15. 

05. 2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 6 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, KTORÝM 

SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 

16/2012 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ A NÁVRATNÝCH 

FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ Z ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Poďme na bod číslo 6. Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní 

dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Nech sa páči. 

Mgr. Michaela Peťovská, vedúca oddelenia vnútornej právnej 

podpory: 

Takže predkladaným návrhom nariadenia sa navrhuje 

zmeniť aktuálne platné nariadenie hlavného mesta SR 

Bratislavy číslo 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta. Materiál bol 

prerokovaný vo vecne príslušných komisiách, a to v komisii 

pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva, komisie 

finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta, komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva, rozvoja 

bývania, komisiu pre školstvo, vzdelávanie a šport, ako aj 

v mestskej rade, ktoré odporúčajú mestskému zastupiteľstvu 

návrh nariadenia schváliť. Návrh nariadenia bol vyvesený za 

účelom pripomienkovania verejnosti. Fyzické osoby 

a právnické osoby mohli uplatniť pripomienky k návrhu 

nariadenia v dňoch 29.3. 2022 až do 7.4. 2022, pričom 

k predmetnému návrhu nariadenia neboli doručené žiadne 

pripomienky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012, s podrobnosťami, 

ktoré sú v materiáli. Účinnosť je 1. júna 2022.  

Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, prítomných: 

32. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa meni všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

Uznesenie 1207/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2023, okrem 

bodov 11, 12 a 13, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júna 2022. 

koniec poznámky) 
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BOD 7 NÁVRH VZN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

O URČENÍ NÁZVU VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – STARÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 7. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto. 

Nech sa páči. 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy:  

Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

o určení názvu verejného priestranstva v Mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto bol spracovaný na základe uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto. Názvoslovná komisia zo dňa 10.6. 2021 odporúča Parčík 

Radlinského pri kostole Blumentál ako vhodnú lokalitu na 

pomenovanie tohto verejného priestranstva po Antonovi 

Srholcovi. Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 

dedičstva mestského zastupiteľstva zo dňa 13.4. 2022 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh 

všeobecne záväzného nariadenia.  

V dňoch od 13.4. do 28.4. 2022 je návrh všeobecne 

záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený 

na internetovej stránke hlavného mesta. Počas obdobia na 

uplatnenie pripomienok, t. j. od 13.4. do 23.4. bola podaná 
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jedna pripomienka k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

Gestorská komisia zo dňa 25.4.berie na vedomie, že 

predloženému návrhu bola doručená jedna pripomienka, ktorej 

sa nevyhovelo a nebola zapracovaná z dôvodu, že predstavuje 

subjektívny názor pripomienkujúceho a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne záväzného 

nariadenia. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol 

predložený na rokovanie mestskej rady hlavného mesta a na 

výbere tohto priestoru spolupracoval mestský ústav ochrany 

pamiatok, komisia kultúry, názvoslovná komisia, ako aj 

Metropolitný inštitút Bratislavy. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme rovno na diskusiu.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ak bude potrebné, tak poprosím o predĺženie 

príspevku. Rada by som bola, aby bola prečítaná tá 

pripomienka tých, ktorým nebolo vyhovené, lebo bola 

subjektívna. Iba preto, aby sme mali možno prehľad, že prečo 

sa obracajú v mene teda jedného pripomienkujúceho VZN, ale 

viacerých, ktorí nejaké výhrady majú. Pomenovanie po 

Antonovi Srholcovi, keď si spomenieme, tak genéza jeho je 

v tomto zastupiteľstve v podstate ako jedno z prvých 

rokovaní, ktoré sme tu mali. A otvorila sa naozaj diskusia, 

ktorá bola veľmi živá. A skončila tým, že budeme sa tomu 

venovať naozaj v plnej vážnosti. Ja by som bola veľmi nerada, 
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aby sme sa dostali s touto témou do niečoho, čo bude 

nepríjemné pre mesto, pre mestských poslancov, pre 

staromestských poslancov a podobne. Čo dnes je dôležité 

k tomuto povedať je, že ten priestor, ktorý sa má pomenovať, 

dnes nenesie hodnotu verejného priestoru, ktorý by mal byt 

pomenovaný po Antonovi Srholcovi. A tie jednotlivé kroky, 

ktoré by mali viesť k jeho zveľadeniu, sú dodnes nejasné aká 

bude ich budúcnosť. A bolo by dobré tú verejnosť upovedomiť 

o tom, že ako to bude. Na to je ten priestor, ktorý som 

požadovala. Nič viac.  

Samozrejme, že pomenovanie po Antonovi Srholcovi chceme 

mať. O to viac, že na májovom zastupiteľstve by sa mohol 

zúčastniť aj jeho brat, aj pani Košíková. A v podstate by 

sme to mohli spraviť naozaj v takom peknom štýle. Nakoľko 

teda tento bod nebol stiahnutý, ja môžem prečítať, aká bola 

požiadavka staromestského zastupiteľstva a bolo podmienené, 

aby sa vôbec predkladalo na zastupiteľstvo hlavného mesta na 

prerokovanie pomenovania tohto názvu verejného 

priestranstva. Staromestské zastupiteľstvo žiada hlavné 

mesto Slovenskej republiky, aby navrhnutie parku 

zohľadňovalo osobnosť Antona Srholca a realizácia parku bola 

dôstojným miestom jeho pripomenutia v súlade s pomenovaním 

verejného priestoru. To znamená ten projekt, ktorý MIB mal, 

on pôvodne nepočítal s pomenovaním parku Antona Srholca 

a bola tam naozaj, že trampolína a podobné také veci, ktoré 

by sa asi k pomenovaniu Srholca nehodili.  

Takže naozaj apelujem na to, že nie je dobré tento bod 

dnes prerokovať. Ale nakoľko ho prerokovávame, tak idem podať 

doplňujúci návrh, t. j. teda návrh bodu k VZN, ktorý v časti 

1) zmení formuláciu uznesenia na množné číslo. To znamená 
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„návrh verejných priestranstiev“; a v časti návrhu VZN, tak 

ako sme to už urobili veľakrát, doplníme v § 2 „a námestie 

Márie Terézie“ v § 3, odstavec 1 doplniť text „znázornené 

v situačnom pláne číslo 2“. Dnešný dňom tým pádom schválime 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude aj Antonovi 

Srholcovi, aj Márii Terézii, ako dvom významným osobnostiam, 

mužovi a žene. Nebudeme s tým mať robotu na ďalšom 

zastupiteľstve a je to v podstate týmto spôsobom vyriešené. 

Nie je to štandardný spôsob, ale nie je to prvýkrát. Takto 

sme Uhlerovi minulé zastupiteľstvo pomenovali ulice. Je to 

v jednom VZN-ku. Nie je to v dvoch. Pán Polakovič, to by ste 

si mohli pozrieť. Asi keď má 30 ulíc jedna mestská časť, tak 

sa nerobí 30 VZN-iek hlavného mesta. Takže dávam tento 

pozmeňujúci návrh. Predkladám ho aj písomne. Schémka bola 

zaslaná na minulom zastupiteľstve na mesto a pošlem ju aj 

teraz na zastupiteľstvo.sk. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Poprosím pána poslanca Vagača.  

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Tak ja by som chcel na úvod prečítať 

list, ktorý sme dostali od zakladateľky nadácie Antona 

Srholca António. Keby som bol dlhšie, prosím o predĺženie. 

„Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 

primátor, v mene správnej rady Nadácie Antona Srholca 

António, ktorá vznikla najmä s cieľom zachovať pamiatku na 
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nášho priateľa a šíriť hodnoty, ktoré žil. Vyjadrujem 

podporné stanovisko k návrhu na pomenovanie parčíka na 

Radlinského ulici po významnom obyvateľovi hlavného mesta SR 

Bratislavy, Antonovi Srholcovi. Anton Srholec bol pre svoje 

činy, postoje a obetavosť blízky mnohým. Jeho schopnosť 

oslovovať a spájať ľudí bez rozdielu veku, národnosti či 

sociálneho postavenia zanechala stopu v širokej verejnosti. 

Teší nás, že by sa takýmto spôsobom vytvorila možnosť, aby 

tieto hodnoty boli stále prítomné v živej pamäti tohto mesta. 

Parčík sa nachádza v tesnej blízkosti kostola Blumentál, 

ktorý bol prvým kňazským pôsobiskom Antona Srholca, kde sa 

zapísal do sŕdc mnohých. Preto vás prosíme o podporu návrhu, 

aby toto miesto nieslo meno práve po Antonovi Srholcovi. 

Ďakujem za vaše porozumenie a za váš prínos, aby vo verejnom 

priestore rezonovali hodnoty vzácne pre život každého 

človeka a pre budúcnosť. S úctou Marta Bariak Košíková, 

zakladateľka Nadácie Antona Srholca.“ 

Dovoľte mi, aby som vás poprosil o podporu tohto návrhu. 

Pretože tento návrh prešiel riadne všetkými komisiami, ktoré 

mal. To znamená názvoslovná komisia, gestorská komisia aj 

ako VZN. Vyjadrím sa ešte k tomu, čo zaznelo pred týmto 

príspevkom. Treba povedať, že tá pripomienka, ktorá bola, že 

aby to bola Májkova, neprešla názvoslovnou komisiou. Práve 

preto, že na Májkovej bývajú naozaj obrovské bytové domy 

a tento proces by zasiahol mnoho ľudí a mnoho rodín, takže 

názvoslovná komisia tento návrh neodporučila. Tento návrh 

prešiel riadnym hlasovaním v staromestskom zastupiteľstve. 

A podmienky, ktoré sú tam, sú, myslím, že úplne splniteľné. 

Aj sa s tým počíta, lebo sa žiada, aby sa ten parčík 

Radlinského… navrhuje zohľadniť osobnosť Antona Srholca pri 

realizácii parku a zakomponovať tam výtvarné dielo. Ja som 
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hneď, ako sa toto schválilo, požiadal pána Dzurillu, ktorý 

vedie tento projekt na MIB-e. On mi odpísal mailom, že 

samozrejme s tým počítajú. Čiže táto podmienka bude splnená. 

A sme len radi, že ten parčík sa bude teraz rekonštruovať. 

Nevadí to tomu, aby sa tak volal po Antonovi Srholcovi. Čiže 

týmto, čo budeme dneska hlasovať, nie je spochybnená táto 

podmienka. A k tomu, čo teraz povedala pani starostka 

Aufrichtová, aby sme sem teraz znova priradili nejaký bod 

nejakého námestia Márie Terézie. Však to sme minule odmietli 

práve pre to, že to neprešlo žiadnou komisiou. Ani 

názvoslovnou komisiou, ako poradný orgán primátora, ani 

gestorskou komisiou, ani kultúrnou komisiou, ani to nebolo 

ako VZN. Čiže vraciame sa presne to, čo bolo pred mesiacom 

odmietnuté. Tak nerozumiem tomu, že ideme teraz spájať návrh, 

ktorý bol riadne prerokovaný, prešiel všetkými komisiami, 

s tým, že tam teraz rýchlo priložíme niečo, čo neprešlo 

žiadnym systémom. Čiže poprosím vás, že nie je možné, aby 

sme spájali spolu hrušky a jablká. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani starostka, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ešte raz. Tento priestor mal byť podľa mňa ako priestor, 

ktorý by mal byť realizáciou hlavného mesta. Už mal byť 

zrekonštruovaný a mali sme mu dať názov. Pomenovanie 

Srholca, po tom, ako by bol prešiel rekonštrukciou. Tlačíme 
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to úplne nezmyselne. OK. Máme tu dnes VZN, ale prosím, aby 

sme podporili rovnako verejný priestor, ktorý panovníčke 

Márii Terézii chýba. Boli tu občania, ktorí sa dokázali 

prihlásiť na online. Nič sa nestane. Takýmto spôsobom sme 

schválili viacero, nakoniec aj Nemcova, schválili sme takto 

viacero verejných pomenovaní, ktoré vznikli. Aj Tomáša 

Garrigue Masaryka. Myslím si, že to nie je úplne štandardný 

spôsobom, ale určite nie je problémový. A naozaj poslanci 

v tomto môžu urobiť vec, ktorá bude… Keď odmietneme druhýkrát 

Máriu Teréziu, bude to naozaj nie dobrá vizitka tohto 

zastupiteľstva.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán šéf magistrátu. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem za slovo. Ja len technickú poznámku k tomu 

celému, čo sa teraz diskutuje. Keď si pozrieme to uznesenie 

miestneho zastupiteľstva Staré Mesto, tak tam tento názov 

bol schválený. Boli tam jasne odporúčania dané, že čo by 

chcelo miestne zastupiteľstvo. A myslím si, že to aj 

napĺňame. Jednak, že schváliť to a zároveň teda žiadať, aby 

sa tam zakomponovali niektoré prvky. Čo, samozrejme, ani 

o mesiac nebudeme mať konkrétny návrh a nebudeme vedieť ani 

o mesiac, že ako to bude vyzerať. Ale myslím si, že je tam 

úplne zhoda na tom, že vieme, že sú tam nejaké úpravy, ale 

že o mesiac nebude tá situácia iná ako dnes. Ale chcem ešte 

zdôrazniť niečo iné. Že ten názov pána Srholca prešiel 

štandardným procesom cez názvoslovnú komisiu. A dneska sme 
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to predložili. Prešlo to cez miestne zastupiteľstvo. Zajtra 

zasadá znova názvoslovná komisia a bude prerokovávať názov 

alebo teda umiestnenie názvu Márie Terézie. Takže za mňa 

len, že skúsme naozaj dodržiavať ten proces. Na májové 

zastupiteľstvo potom pôjde ten názov… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Karman.  

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Kolegynky, kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste môj 

príspevok nebrali ako príspevok člena klubu starostky Zuzany 

Aufrichtovej, ale ako mestského poslanca zvoleného za iný 

volebný obvod, teda nie za Staré Mesto. Ja sa na to hľadím 

teraz z takého uhla, že my tu ideme schváliť niečo, s čím 

nesúhlasí po prvé samotná starostka mestskej časti, kde 

existuje uznesenie zastupiteľstva mestskej časti, ktoré 

hovorí o tom, aby bola najprv známa podoba toho, ako bude 

ten priestor vyzerať. To uznesenie nehovorí o tom, že by 

nesúhlasili s tým, aby sa zmenil názov. A to si myslím, že 

v rámci celého tohto zastupiteľstva panuje asi zhoda, že 

táto debata tu nie je o samotnom názve, ale o tom, aké úpravy 

sa tam zrealizujú. Čo v súčasnosti nie je jasné. Čiže aj tá 

argumentácia k tomuto by mala smerovať. A možno to aj 

podmieniť. Tak OK, tak buď na jednej strane schváľme dnes 

názov, ale na budúce si schváľme aj tie úpravy. Alebo potom 

naozaj radšej počkajme, keď už bude jasné, ako to tam bude 

vyzerať. A schváľme to neskôr. Pretože všetci za to aj tak 

zahlasujeme. Čiže toľko len môj príspevok. Ja sa jednoducho 
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necítim komfortne ako poslanec inej mestskej časti 

a nechystám sa zahlasovať proti uzneseniu miestneho 

zastupiteľstva a proti starostke. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec, ja iba podám nejakú informáciu za 

predkladateľa. Na tomto mieste bola architektonická súťaž, 

vybratý architekt, spracovaná štúdia, máme vizualizácie, 

máme tam nejaký typ participácie. Máme veľmi jasnú a presnú 

predstavu, čo tam má byť. Sme v stave. Prekladajú sa tam 

siete. To všetko bolo úplne jasne odkomunikované a všetci sú 

za to. Aj pani starostka je za to. Akurát miestne 

zastupiteľstvo pri schválení tohto názvu dalo požiadavku 

o to, aby sme ukázali, aký typ pamiatky na Antona Srholca 

tam dáme. To je ten problém. To je akože technický problém. 

Ale my ho do mesiaca, tú bustu alebo niečo, nebudeme proste 

vedieť ukázať. Ale to miestne zastupiteľstvo veľmi dobre vie 

ako parčík Radlinského.  

Lebo to je ten parčík, o ktorom sa bavíme. To bola téma 

pol roka. Sme tu diskutovali na mieste. Ja som mal 

dvojhodinové stretnutie s občanmi na túto tému, kde sme 

hovorili o každom strome a o vizualizáciách. Bola tam 

petícia proti tomu, že vyrúbavame príliš veľa stromov 

a vraciame ich málo. Takže trošku si iba zlaďme informácie. 

Lebo keď hovoríte, že oni nemajú informáciu, nie je to 

pravda. Tá informácia je zverejnená na stránkach mesta 

s vizualizáciami a konkrétnymi prvkami ako bude vyzerať. 
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A ešte bola aj zmenená na základe požiadaviek architektov, 

lokálnych a ľudí. Takže je mi ľúto, že máme tento „fight“. 

Všetci sú za parčík Srholca a aj tak sa hádame. Je mi to 

ľúto. Neviem, kto môže ustúpiť a ako. Ale chcel som upresniť 

tieto informácie.  

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Je tu taká dezinformácia, ktorá je pri tom priestore. 

A to je to, že áno, parčík Radlinského mohol zostať parčík 

Radlinského a tie prvky, ktoré boli MIB-om navrhnuté, za 

neviem realizáciu 900 000, a to tiež ľudí veľmi zaujíma, tak 

je tam trampolína, ktorá posúva siete, ktorou je vyvolaná 

investícia o ďalších 200 000. Ja to beriem, že je to 

rozhodnutie MIB-u. OK. Ale to, ako bol navrhnutý, prerokovaný 

ten parčík Radlinského, nie je park Antona Srholca. A toto 

bolo to, čo iba chcelo Staré Mesto vedieť. Tak upustime iba 

niekde, urobme to viacej pietne a preto. Ale dobre. Ja dám 

dôveru mestu, že dajme názov Srholcovi a dajme ho aj Márii 

Terézii. Každý urobí jeden ústupok. V jednom prípade možno 

procesnosť. Ale musím povedať, že na minulom zastupiteľstve 

sme schválili uznesenie VZN-ka pre Uhlera, kde názvoslovná 

komisia neodporučila tie názvy a napriek tomu majú poslanci 

možnosť zvrátiť. To znamená naozaj, to zastupiteľstvo má 

ďaleko väčšiu váhu ako komisia. Tak asi pomenovanie Márie 

Terézie vieme určiť aj sami od seba.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Prepáčte. Ja musím dať na pravú mieru. Kvôli trampolíne 

sa za 200 000 eur neposúvajú siete. Dobre? Aby to bolo jasné. 

Lebo toto tu padlo. OK. Ja si myslím, že pán Srholec by 

s detským kútikom nemal absolútne žiadny problém. OK?  

Pán poslanec Vagač s faktickou. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja som chcel zareagovať na pána Karmana. 

Tuto to nie je ako boj medzi poslancom Starého Mesta 

a starostkou. Lebo to prešlo riadne zastupiteľstvom Starého 

Mesta. Čiže my sme sa na tom zhodli. My to chceme. A keď si 

pozriete to uznesenie, ktoré je súčasťou toho, čo máte dneska 

predložené, tak si pozrite, že B), C) a D). To znamená, že 

D) žiada hlavné mesto, aby v návrhu zohľadnilo osobnosť 

Antona Srholca. A to odvtedy sa už udialo. To znamená, že 

keby ste videli ten návrh z MIB-u, tak je veľmi dôstojný 

a veľmi pekný. A tam skutočne nie je žiadny rozpor. Predsa 

keď chceme niečo pomenovať po Antonovi Srholcovi, tak či tam 

bude busta vpravo alebo vľavo, bude tam detský kútik, to nie 

sú veci, ktoré tomu bránia. Však to nemá žiaden súvis. Prešlo 

to riadne všetkými komisiami. Ako VZN, tak… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte. Skúsim ja byť iba moderátor. Sekundu. Že pani 

starostka to chce posunúť o mesiac. To je celé, čo chce. 

Máme s tým problém to posnuť o mesiac? Akože nebudeme mať 

tie informácie, nebudeme vedieť, ako bude vyzerať busta 

Antona Srholca v parku, ale keď sa dohodneme všetci, že 
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o mesiac za to zahlasujeme, ja tam nevidím až taký problém. 

Akurát, že sa nevyrieši jedna ani druhá vec. Nezískame nič. 

Pravdepodobne nebudeme vedieť doložiť pani starostke bustu, 

výzor pamätnej tabule alebo bustu Antona Srholca, lebo to 

ešte nebudeme mať. Ale mám pocit, že sa v tomto vieme posunúť 

ďalej nejak. 

Pán Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Pán primátor ďakujem. Vidím, že dneska sme naladení na 

rovnakej vlne. Presne to som chcel povedať aj ja. Veľa 

z toho, čo povedal pán Karman, s tým súhlasím aj ja. Ty si 

to potom pekne vysvetlil, že proste tá vizualizácia je. Ak 

som to pochopil, tak budúci mesiac je aj šanca, že to bude 

riadnym procesom schválené pomenovanie časti námestia po 

Márii Terézii. Takže aj pani starostka by mohla byť spokojná. 

Dneska by som mal možno problém zahlasovať za ten jej návrh, 

lebo to nie je úplne kóšer. Ja ako za seba by som bol tiež 

rád, ak by sa už ten parčík zrekonštruoval a vtedy by sa mu 

dal aj nový názov. Bolo by to, myslím, férovejšie, lebo jedna 

vec sú obrázky a druhá vec je potom skutočná realizácia. 

Takže ja myslím, že je to v tvojich rukách. Stiahnite to 

dneska, dáme to na máj, v ktorý sa bude schvaľovať aj jedno, 

aj námestie Márie Terézie, aj tento parčík. A ja si myslím, 

že budeme o mesiac múdrejší. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Aby z toho naozaj nebol väčší problém. Toto je to, čo 

sme nechceli. Ja som ten návrh upravený nevidela. A to 

o niečom hovorí. Som starostka mestskej časti. Vie to 

poslanec, ktorý ide kandidovať na starostu. Ako ja k tomu 

nemám viac čo povedať. Ale zoberme to späť. Nevidela som ten 

upravený návrh, o ktorom pán Vagač hovorí. Ak existuje, budem 

rada. Možno nemusel byť vôbec tento bod dneska nabúraný, ak 

by som to dostala ako informáciu. Nie z pozície mestskej 

poslankyne, ale z pozície niekoho, kto bude nad tým územím 

rozhodovať a vydávať v podstate rozhodnutie. Takže buď to 

nechajme tak, že dnešným spôsobom schválime obidva verejné 

priestory a dáme si dôveru alebo to stiahneme a budeme 

o mesiac mať riadne prerokované, s tým, že budeme poznať. Ja 

dôverujem, že tie úpravy sú smerom k uspokojeniu pietnosti 

alebo teda tej spomienky, že to nebude ako zábavné, ale bude 

to viacej v štýle… Aj keď Anton Srholec mal zmysel pre humor. 

OK? Že proste… Neviem. Rozhodnite, dajte nejakým spôsobom… 

Možno urobme prestávku a dajme predsedov klubov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Chcem zareagovať na pána Pilinského. Pán 

Pilinský, ja tomu nerozumiem, prečo potrebujeme spájať 
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pomenovanie parčíku po Antonovi Srholcovi s parkom Márie 

Terézie, o ktorom sme ešte ani nevideli všetky tie detaily. 

Neprešlo to žiadnou komisiou, neviselo to ako VZN-ko. Aký to 

má súvis? To sú hrušky a jablká. Dneska máme návrh, ktorý 

prešiel všetkým. Spĺňa všetko, tak nevidím na to dôvod. A to, 

že ako vyzerá ten návrh, tak sme boli súčasťou predsa tých 

prezentácií MIB-u, tých všetkých diskusií. Tam sa nemení 

nič, čo by zásadne zmenilo toto rozhodnutie. Ten park bude 

dôstojne zrekonštruovaný a či tam bude tá busta alebo 

pripomienka Antona Srholca, je v tomto momente úplne jedno. 

Úplne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Pilinský s faktickou.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Pán Vagač, vy ste ma asi nepočúvali. Ja som hovoril, že 

by som mal problém zahlasovať za ten návrh pani starostky, 

ktorá to práve spojila. Preto si myslím, že ten budúci 

mesiac, kedy budú dva samostatné tie materiály, bude spokojná 

aj jedna, aj druhá strana. Tak ako navrhol pán primátor. Ak 

sa to posunie o mesiac, žiaden čas sa nestratí. Pani 

primátorka ako štatutárka Starého Mesta bude mať priestor sa 

zoznámiť… Pardon… no, starostka bude mať priestor sa s tým 

zoznámiť. Lebo takto mi to je trošku proti srsti, ísť proti 

starostke a zároveň ísť proti primátorovi, ktorý sám 

navrhol, aby sa to stiahlo o mesiac. Ďakujem.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Berka.  

Adam Berka, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. No, musím povedať, že je neštandardné 

podmieňovať jeden návrh druhým návrhom. Doteraz som sa s tým 

pri pomenovávaní ulíc a námestí nestretol v tomto 

zastupiteľstve. Chcem len povedať, že záujem premenovať toto 

verejné priestranstvo po Antonovi Srholcovi vychádza 

z uznesenia staromestského zastupiteľstva. Ja som súčasťou 

toho staromestského zastupiteľstva. Ale však nie som tam 

sám. Je tam 25 poslancov a títo poslanci vyjadrili tento 

záujem. Súčasťou tohto záujmu je materiál, v ktorom žiadajú 

hlavné mesto Slovenskej republiky, aby navrhnutie parku 

zohľadňovalo osobnosť Antona Srholca a realizácia parku bola 

dôstojným miestom jeho pripomenutia, v súlade s pomenovaním 

verejného priestoru. Zároveň miestne zastupiteľstvo odporúča 

zakomponovať do parku výtvarno-sochárske dielo súvisiace 

s osobnosťou Antona Srholca. Toto je presné znenie toho 

uznesenia a takto to uznesenie znie. Som veľmi rád, že 

staromestské zastupiteľstvo sa na tomto uznieslo. Zároveň 

túto diskusiu sme tu mali v podstate už pred mesiacom. Na 

tejto diskusii sme pomenovali veľmi jasne a konkrétne, že 

nikto z nás nemá problém s premenovávaním verejných 

priestranstiev po Márii Terézii. Máme na tom záujem. A jediný 

argument, prečo sme tento materiál neposunuli ďalej je, že 

chceme, aby každý z týchto materiálov prechádzal rovnakým 

štandardným povoľovacím procesom. To sme si povedali už pred 
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mesiacom ohľadom verejného priestranstva pomenovanom po 

Márii Terézii. To znamená, že nikto z nás nie je proti tomu. 

Ale podmieňovať jedno hlasovanie s druhým hlasovaním, to je 

ako „handlovanie“ na tureckom bazári. Takže ja by som 

poprosil len aj kolegov jednoducho rešpektovanie aj nejakého 

uznesenia, ktoré prijalo staromestské zastupiteľstvo. To je 

všetko. Ďakuje pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Prepáčte, do toho vstúpim. Beriem to tak, že o mesiac 

nebude mať nikto problém podporiť tento bod. Povedal som, že 

my nebudeme mať viacej informácií, ako máme na webstránke 

MIB-u. Si môžete pozrieť ako vyzerá to námestie teraz. 

Starostke pošleme najnovší návrh. Je to posunutie k tej 

lavičke asi o tri metre a zníženie počtu lavičiek, ako to 

chceli obyvatelia. Ja poprosím šéfa magistrátu, nech stiahne 

tento bod a presunie ho na budúci mesiac, kde verím, že 

zahlasujeme za premenovanie tohto kúta, o ktorý sa ideme 

starať. Nech sa páči. 

Mgr. Ctibor Košťál, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Takže ako predkladateľ sťahujem tento bod 

a zaradím ho na májové rokovanie. Ďakujem. 
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BOD 8 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

O URČENÍ NÁZVOV NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC 

V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VAJNORY 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Tak pokračujeme bodom číslo 8. Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 

v mestskej časti Bratislava-Vajnory.  

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Názvoslovná komisia hlavného mesta z 21. januára tohto 

roku odporúča návrh… Pardon… zo dňa 21. januára odporúča 

mestskej časti Vajnory úpravu prijatého uznesenia 

z predložených návrhov na pomenovanie ulíc v súlade 

s Pravidlami slovenského pravopisu, upravujúce používanie 

predložkových názvov ulíc, a odporúča použitie iba názvov 

Pri majeri, Pri pekárni a Pri rybníku. Následne mestská časť 

uznesením upravila tieto názvy, ako sú už pomenované v tomto 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Komisia pre kultúru, 

médiá a ochranu kultúrneho dedičstva z 13. apríla 2022 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh 

všeobecne záväzného nariadenia. V dňoch od 13. apríla do 28. 

apríla je návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na 

úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke hlavného 

mesta. Počas obdobia na uplatnenie pripomienok od 13. apríla 
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do 24. apríla nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia. Gestorská komisia berie na 

vedomie, že k predloženému návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia neboli doručené žiadne pripomienky a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia nebol predložený na rokovanie 

mestskej rady Bratislavy. Ďakujem.  

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: 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v Mestskej časti Bratislava-Vajnory. S 

účinnosťou od 15.5. 2022.  

Môžeme o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Hlasujte. 
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 32. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory 

Uznesenie 1208/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory s 

účinnosťou od 15. 05. 2022. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

O URČENÍ NÁZVOV NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Bod číslo 9. Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti 

Bratislava-Rača.  

Nech sa páči, úvodné slovo. 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol 

spracovaný taktiež na základe uznesenia miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača. Názvoslovná 

komisia zo dňa 22. septembra 2021 súhlasí so schváleným 

názvom Ulica pod Weispetrom, Kopaničiarska ulica. Ďalej 

názvoslovná komisia z gramatických dôvodov nesúhlasí so 

schválením názvu ulica Pod Zemným vrchom s malým „u“ 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť s veľkým „U“ 

ulica Pod Zemným vrchom alebo v skrátenej podobe Podzemská 

ulica alebo v skrátenej podobe Pod zemným vrchom. 

Názvoslovná komisia zo dňa 25. januára tohto roku odporúča 
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Mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite Rínok Rača 

použitie názvov ulice Ulica Františka Kubu a Rudolfova 

ulica. Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 

dedičstva mestského zastupiteľstva 13. apríla 2022 odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne 

záväzného nariadenia. V dňoch od 1. apríla do 28. apríla je 

návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej 

tabuli a internetovej stránke hlavného mesta. Počas obdobia 

na uplatnenie pripomienok od 1. apríla do 10. apríla nebola 

podaná žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia. Gestorská komisia zo dňa 13. apríla berie na 

vedomie, že k predloženému návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia neboli doručené žiadne pripomienky a odporúča 

schváliť mestskému zastupiteľstvu predložený návrh všeobecne 

záväzného nariadenia a mestská rada odporúča mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta prerokovať návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení 

názvov novovzniknutých ulíc v Mestskej časti Bratislava – 

Rača.  

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať. Tam v tom materiáli 

je uvedené, že pôvodne tie dve ulice v tom developerskom 

projekte Rínok mali navrhnutý iný názov. Tak sa chcem spýtať, 
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či to názvoslovná komisia zmenila. Či na jej podnet. Lebo 

ten pán Prašák to bol architekt nemeckého kultúrneho domu 

a práveže tam v tej lokalite by sa to hodilo, aby tam takýto 

čestný názov táto ulica mala. Takže toto by som potreboval 

ozrejmiť. A druhá vec je: ja sa chcem spýtať na tú ulicu Pod 

Weispetrom. Ja sa chcem spýtať, či sa podmienky nejako 

zmenili. Lebo keď som bol starostom ja, tak nás obyvatelia 

žiadali o pomenovanie tej ulice. Ale vždycky sme dostali 

z magistrátu informáciu, že nakoľko je to súkromná cesta 

a neni zaradená do siete, že neexistuje, aby mala vlastný 

názov. Preto tí obyvatelia tam boli nútení mať v občianskom 

kvázi ako bezdomovci uvedené iba mestská časť Rača so 

súpisným číslom. Tak ja sa chcem spýtať, či sa nejako zmenili 

podmienky alebo či tá informácia bola vtedy mylná. A ak áno, 

tak ja sa im chcem aj takto verejne ospravedlniť, že sme im 

proste vtedy takto nevyhoveli. Ale hovorím, viackrát sme tú 

snahu mali a vždycky sme boli akože informovaní, že nakoľko 

to nie je ulica, ktorá je zaradená do siete, nemôže mať 

oficiálny názov. Ďakujem. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Tak poprosím spracovateľa. Nech sa páči. 

Ing. Ivan Šajti, oddelenie vnútornej správy: 

Začnem tou ulicou Pod Weispetrom, ohľadne súkromnej 

ulice. K tomu sa momentálne neviem vyjadriť. Viem zistiť 

a dať vedieť. A čo sa týka pomenovania tých dvoch ulíc, tam 
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boli pôvodné názvy… Teraz som si nie úplne istý… Vinárska 

ulica a ulica Prašáka. Tam pri názvoslovnej komisii došlo 

k preverovaniu histórie. Aj z Ústavu pamäti národa sme 

dostali nejednoznačnú odpoveď. Tak na základe uznesenia 

názvoslovnej komisie potom mestská časť Rača zmenila svoje 

uznesenie a dala tieto dva alternatívne názvy s tým, že čo 

sa týka Vinárskej cesty, tak tam prišlo k možnej duplicite. 

Lebo je Stará vinárska cesta a toto by bola iba Vinárska 

cesta. Takže z tohto dôvodu sa nakoniec zmenilo uznesenie 

mestskej časti Rača.  

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie. 

Tak prosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta o určení názvov novovzniknutých 

ulíc v Mestskej časti Bratislava-Rača. Účinnosť od 15.5. 

2022.  

Môžeme o tom hlasovať. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača 

Uznesenie 

1209/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 

novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača s 

účinnosťou od 15. 05. 2022. 
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koniec poznámky) 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA ZÁMENY 

NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, SO SLOVENSKOU 

REPUBLIKOU ZASTÚPENOU MINISTERSTVOM VNÚTRA SR 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 10. Návrh na 

schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou 

republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom 

v Bratislave.  

 

Nech sa páči. Úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. K zámene s ministerstvom by sme chceli 

uviesť základné údaje. Jedná sa o druhé kolo zámeny 

s ministerstvom vnútra, pričom jeho súčasťou sú momentálne 

nehnuteľnosti na Borovej ulici číslo 22, kde sa nachádza 

Obvodné oddelenie policajného zboru Petržalka. Ďalšia 

nehnuteľnosť je na Romanovej, číslo 37. Je to areál 

ministerstva, kde sa nachádza ich stavba. Ďalšia stavba sa 

nachádza na Záprožskej 8, kde sa nachádza okresné 

riaditeľstvo policajného zboru. Jedna z najdôležitejších 

nehnuteľností sa nachádza na Hálkovej číslo 3. Je to 
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nehnuteľnosť, ktorá je využívaná pre hasičskú stanicu s 24 

hodinovou prevádzkou. Taktiež je to nehnuteľnosť na 

Medveďovej 34 B, kde sa nachádza stavba vo vlastníctve 

ministerstva vnútra. Taktiež stavby na Moravskej ulici 

a Mlynských Nivách, kde sa nachádzajú stavby ministerstva 

vnútra, pričom do tejto zámeny vstupujú na strane mesta 

nehnuteľnosti na Junáckej 4, kde sa nachádza vonkajší bazén 

vo vlastníctve hlavného mesta. Jedná sa o areál plavárne 

Pasienky, ktorý je pre hlavné mesto veľmi dôležitý. Taktiež 

je to pozemok pod stavbou chatky na Kačíne a stavby slúžiace 

pre archív na Šintavskej ulici číslo 22, a stavba na 

Hrobákovej číslo 3. Pričom dôležitou informáciou je taktiež 

cena nehnuteľností, ktoré v konečnom dôsledku sa podarila 

mestu napasovať tak, aby tá suma rozdielu bola len v hodnote 

700 eur, ktorú zaplatí hlavné mesto na účet ministerstva 

vnútra, po prijatí uznesenia.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

 

Otváram diskusiu.  

 

Nech sa páči, pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja, samozrejme, rozumiem tomu, že sa rieši 

strašne veľké množstvo vecí, ktoré sú na strane mesta alebo 

ministerstva dôležité. Ja by som ale upozornil na niekoľko 

malých vecí, ktoré síce môžu pôsobiť v rámci celej zámeny 
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malicherne alebo nepodstatne, ale podľa mňa to tak nie je. 

Zhodou okolností, príklad je areál Záporožská. Momentálne 

ten areál je náš. My ho prenajímame. Je tam parkovisko. Teraz 

v rámci parkovacej politiky ministerstvo momentálne ten 

areál má zahradený. Ja som to niekoľkokrát riešil. Je to 

absolútne zbytočné. Nehovorím, momentálne sa tie parkovacie 

miesta využívajú, je tam 50 parkovacích miest, ktoré cez deň 

nestačia a v noci sú zavreté, kedy by mohli slúžiť proste na 

rôzne iné účely.  

 

Touto zámenou mesto toto parkovisko stratí, čo mi príde 

také. A potom si pôjdeme za pol milióna vybudovať parkovacie 

miesto, teda niekde parkovacie miesta. Pritom sa v tejto 

lokalite pripravíme o 50 parkovacích miest a naozaj pod 

10 000 to parkovacie miesto reálne nevybudujete. Netvrdím, 

že sú to zásadné veci. Ešte raz. Princípu zámeny určite 

rozumiem a určite ho podporujem, ale sú tam zopár prvkov, 

ktoré považujem za problémové a myslím si, že si tým… Rádovo 

teraz účtovne ohodnotím veci, že to nám sedí. A keď na konci 

dňa naozaj niektoré tie veci spočítame, zistíme, že keď budem 

budovať parkovacie miesta, náhradou napríklad za Záporožskú, 

ktorá by sa dala využiť, i keď nebude potrebná. Áno, i to je 

jedna z možností. Tak nás to bude stáť iné sumy. A na otázku, 

či mám nejaké riešenie. Nie nemám. Ale mám potrebu na toto 

upozorniť, že je tam zopár vecí, naozaj sa bavíme o rádovo 

jednotkách vecí, ktoré nie sú úplne najšťastnejšie podľa 

mňa, v rámci tej zámeny spraviť. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

89 

 

 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja by som sa rád spýtal. Rozumiem 

správne, že toto je druhé kolo zámen s ministerstvom. Rád by 

som sa spýtal, či sa plánuje nejaké ďalšie kolo. Napríklad 

nakoľko na Železnej studničke sú pozemky a bývalé aj stavby 

ministerstva vnútra. Nedávno tam bol, pred pol rokom, veľký 

požiar, ktorý zachvátil časť lesa. Naozaj by bolo vhodné 

tieto pozemky na Železnej studničke vysporiadať s nimi, 

nakoľko to dlhodobo láka rôznych špekulantov. Výstavba by 

v tejto lokalite bola absolútne nevhodná. Čiže rád by som 

teda poprosil, ak by teda v možno nejakom ďalšom kole, boli 

aj tieto pozemky zahrnuté. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Poprosím o reakciu. Asi k tomu tretiemu kolu, 

to čo sa pýtal pán Mrva.  

 

Pán starosta Hrčka, myslím, že to bola iba poznámka, 

nie? Tak som to pochopila. Dobre. 

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Plánuje sa aj tretie kolo zámeny s tým, že 

v podstate už sa nejaké tie nehnuteľnosti zmenšujú na 

obidvoch stranách. Čiže naozaj ten predmet zámeny napasovať 
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tak, aby sedel, je trošku zložitejšie. Ale áno, plánujú sa 

i ďalšie kolá zámen.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ty sa hlásiš, pán starosta? Alebo? Si už 

červený, tak nech sa páči. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Možno červená mi pristane. Ja len naozaj, možno či pri 

niektorých tých špecifických prípadoch nezvážiť, buď tam mať 

nejaké vecné bremeno alebo niečo podobné tam pridať. Pričom 

chápem, že to chcú využívať a chcú to mať. Ale úplne inak sa 

na tom bude v budúcnosti s ministerstvom vnútra vyjednávať, 

aby to dali pre verejnosť, ako je to momentálne. Čiže 

nehovorím, sú to nie podľa mňa úplne zásadné veci. Nemám 

problém. Nech to majú aj v majetku, nech aspoň tam má 

minimálne na tých parkovacích miestach alebo na týchto mesto 

nejaké právo verejného užitia v čase, kedy to nepotrebuje. 

Lebo naozaj sa zbytočne pripravíme o pár drobných problémov, 

teda pár drobných vecí, ktoré nám budú v budúcnosti 

spôsobovať ďaleko väčšie problémy. Ďakujem. 

 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. Ja len chcem povedať, že som bola 

upozornená, že by som mala ísť podľa rokovacieho poriadku. 

Ďakujem.  

 

Pani poslankyňa Pätoprstá, nech sa páči. 
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Všetky materiály, ktoré neprejdú 

komisiami, sa prediskutovávajú tuto na zastupiteľstve. Ja by 

som vás chcela poprosiť, pani súčasne predsedníčka komisie 

územného plánu a životného prostredia, aby sme takýto 

dôležitý materiál vždy mali predložený na komisii. Aby 

zastupiteľstvo nemuselo tu teraz listovať a rozmýšľať nad 

tým, o čom vlastne celá zámena je. Jedná sa o zámeny 

pozemkov. A to sme sa dohodli, že akonáhle budú dôležité 

zámeny, ktoré môžu mať vplyv na rozvoj mesta, vždy pôjdu cez 

komisie. Tak vás chcem poprosiť a vyzvať, aby takéto 

materiály vždy prechádzali cez komisiu.  

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Ďakujem pekne. Beriem to na vedomie.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Si sa odhlásila, takže dobre. Odsledujem si to, pani 

poslankyňa.  

 

Myslím si, že môžeme ukončiť diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto ďalší sa neprihlásil.  

 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom 

a ministerstvom vnútra, ktorým predmetom budú nehnuteľnosti 

vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta za nehnuteľnosti vo 

výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, zastúpeným 

ministerstvom vnútra. Všetky podrobnosti a podmienky sú 

v materiáli.  

 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

Za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA ZMENY UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 1234/2013 ZO DŇA 25. A 26. 09. 2013 A 

Č. 1331/2013 ZO DŇA 21. 11. 2013, KTORÝMI 

BOL SCHVÁLENÝ NÁJOM POZEMKOV V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÉ 

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

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Pokračujeme bodom číslo 11. Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 

21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské 

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

 

Prosím o úvodné slovo.  

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Takže v tomto prípade, tak ako bolo spomínané, ide 

o zmenu uznesení z roku 2013, ktorých predmetom boli dve 

nájomné zmluvy uzatvorené so spoločnosťou Bratislavské 

Podhradie. Pričom týmto uznesením sa sledujú dve veci. Jedna 

z nich je zmena predmetu nájmu, kde prichádza k zníženiu 

výmery za užívanie. V jednom prípade z 914 m na 646 m 

a v druhom prípade z 1.794 m2 na 286 m2. Pričom tento predmet 
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zúženia sa realizuje z dôvodov, na ktorých boli vybudované 

stavebné objekty, ktoré boli prevzaté do majetku hlavného 

mesta. Taktiež sú to stavebné objekty, ku ktorým bolo 

zriadené vecné bremeno, na ktorých boli realizované dočasné 

stavby, ktoré už boli z predmetu nájmu odstránené toho času. 

A taktiež stavby, ktoré neboli realizované na predmete 

nájmu.  

A druhá časť uznesenia je teda stanovenie novej výšky 

nájomného, ktoré je určené v alternatívach. Jedna 

alternatíva je nájomné za jedno euro za celý predmet nájmu 

na rok. Alebo potom teda druhá alternatíva, kde sa vyrátavajú 

ceny podľa rozhodnutia pána primátora číslo 33/2015.  

 

Ja by som ešte doplnila zásadnú informáciu. My teda 

preferujeme alternatívu číslo 1, za jedno euro za celý 

predmet nájmu na celý rok. A to z toho dôvodu, že stavebné 

objekty, ktoré ostávajú v nájomnej zmluve, sú stavebnými 

objektmi, ktoré boli vybudované na predmete a boli 

takzvanými vyvolanými investíciami. Sú to prevažne chodníky, 

úpravy komunikácií, cestné dopravné signalizácie, úprava 

električkovej trate a podobne. Pričom tieto ostatné veci 

zostávajú najmä z toho dôvodu, že Bratislavské podhradie 

ešte neusporiadalo majetkovoprávne vzťahy k pozemkom. 

A mesto nepreberá stavby, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch 

cudzích vlastníkov. Avšak na tomto s Bratislavským podhradím 

naďalej spolupracujeme. A potrebujeme nejakým spôsobom 

zužovať ten predmet nájmu, aby sme sa vo finále dostali 

k tomu, že všetky pozemky a stavebné objekty budú 

vysporiadané tak, ako reálne majú byť.  
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Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo. 

 

Otváram diskusiu.  

 

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Ako zástupca príslušnej mestskej časti sa 

prihováram za podporu tohto materiálu, vzhľadom k tomu, že 

to rieši nejaký posun dopredu. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hlási sa ešte niekto ďalší do diskusie? Nehlási. 

Tak prosím návrhovú komisiu. Nech sa páči. 

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

Ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva 

číslo 1234/2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto spoločnosti Bratislavské 

podhradie, s. r. o., tak ako je to uvedené v materiáli. 

V alternatíve 1. To znemená nájomné jedno euro za rok, za 

celý predmet nájmu.  

Môžeme o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 8, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

Ale ja by som chcela poprosiť všetkých poslancov, ktorí 

sú prítomní na dnešnom zastupiteľstve, aby keď opúšťajú 

miestnosť a nemôžu hlasovať, aby si vybrali kartu 

z hlasovacieho zariadenia.  

 

Nehovorím na toto konkrétne, len vidím, koľkí nie sú 

v miestnosti a… Áno, rozumiem tomu. Ale platí to všeobecne.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Pokračujeme ďalej v zasadnutí. Máme tu bod 11a. Návrh 

na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh 

na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody 
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v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

 

Poprosím úvodné slovo. 

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

Ešte vás zastavím, pani námestníčka. Pri tom 

predchádzajúcom bode sme hlasovali o alternatíve 1. Tá 

neprešla. Tam potom ešte prichádza do úvahy hlasovať 

o alternatíve 2.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Takže… 

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

Takže budeme sa k tomu ešte musieť vrátiť. 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme sa k tomu vrátiť teraz alebo? 

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

Áno, áno.  
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Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak ja poprosím, vraciame sa ešte k hlasovaniu 

k bodu číslo 11. Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

Áno. Takže teraz budeme hlasovať o tom istom o tom istom 

uznesení, akurát, že v alternatíve číslo 2.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžete nám ju povedať? Tú alternatívu číslo 2? Lebo 

neboli tu viacerí poslanci. Keby ste boli taký dobrý. 

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

Áno. Alternatíva číslo 2. To je nájomné za 22 eur za m2 

na rok, za pozemky vo výmere 551,31 a 0,5 eur za m2 a rovnako 

za pozemky, kde sú sadové úpravy. Ešte chvíľočku.  

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

Ak by som do toho mohol vstúpiť a poprosiť spracovateľov 

možnože vyjadriť sa k aktuálnemu hlasovaniu v tom materiáli.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, Slávka. Máte mikrofón.  
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Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Ja by som chcela iba upozorniť, že v podstate to 

uznesenie má viacero častí. Tam je aj zúženie predmetu nájmu, 

čo je jedna časť. A potom je k tomu, k ďalším dvom zmluvám, 

tá suma. Čiže treba hlasovať, či sa zužuje, nezužuje a potom, 

keď sa zúži alebo nezúži, tak o tej sume, či to 1 euro alebo 

tá plná suma. Lebo ak sa neschválilo teraz vlastne zúženie, 

tak potom už sa nehlasuje ani o sume. Lebo tá suma zostáva 

zachovaná v pôvodnom znení.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže ešte raz. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

No, teraz tomu celkom nerozumiem. Ja viem, že sú tam 

dve alternatívy a tie sa týkajú dvoch bodov. Tá jedna 

alternatíva, teda ako hovoríte, je zúženie toho predmetu 

toho nájmu, hej? A ďalšia alternatíva sú tie sumy, za tie 

nájmy.  

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Ak sa neschváli zúženie… 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Takže ešte raz Slávka. Prosím zopakujte to ešte raz, 

Slávka. Čiže zúženie sme neschválili a teraz nám zostáva 

hlasovať o dvoch alternatívach o výške nájmu. Áno?  

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Presne tak. Áno. 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či v tomto momente môžem otvárať diskusiu. Asi 

nemôžem. Čiže ja poprosím… 

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

Ja myslím, že to hlasovanie je mierne zmätočné. Ja som 

to bral tak, že alternatíva 1 sa týkala aj toho jedného 

odstavca, aj tej ceny, hej? Čiže to, čo sme hlasovali, bola 

alternatíva 1 aj tam, aj tam. Čiže teraz by sme mali hlasovať 

ako alternatíva 1 v tej prvej časti a dvojka v tej druhej 

časti. Alebo dvojka v prvej časti a jednotka v druhej časti? 

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz tým, že sme nezúžili ten predmet nájmu, tak v tom 

druhom ideme hlasovať o výške nájmu hlasovať. Slávka, 

doplňte, prosím. 
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Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností:  

Ešte raz. Nie. Ak sa nezúžil predmet nájmu, tak nie je 

dôvod hlasovať o cene. Lebo zmluva zostáva zachovaná 

v pôvodnom znení. Tam sú dve zmluvy. Teraz sa hlasovalo 

o jednotke. Čiže ak sa neschválilo zúženie prvej zmluvy, tak 

už nehlasujeme o alternatívach. Teraz by mal ísť bod číslo 

2, čo je druhá nájomná zmluva a ak sa tam neschváli zúženie, 

tak sa zase nehlasuje o cenách.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa teraz spýtam Tomáša Maleca, organizačného, či 

môžeme teda zopakovať hlasovanie k tomuto bodu ešte raz. 

S tým, že… 

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

Tak ak poslanci, návrhová komisia, ho majú za zmätočné, 

tak v zásade áno. Ale to je nie úplne na mne v tomto momente. 

Takže teraz sa pýtam celého pléna, či sa vrátime znovu 

k hlasovaniu od začiatku, k tomuto bodu číslo 11. Tuto 

počúvam hlasy, že áno. Niektorí prikyvujú, vrátime sa k tomu. 

Čiže vyhlasujeme hlasovanie za zmätočné a ideme od začiatku. 

Ale ja teda poprosím, aby si návrhová komisia spolu so 

spracovateľom ujasnili to, o čom ideme hlasovať.  

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

Tak ja potom navrhujem, aby sme to rozdelili do dvoch 

častí. A v prvej časti teda hlasovali o tom rozsahu, hej, 
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čiže v alternatíve 1 alebo 2 a potom, keď toto budeme mať 

jasné, tak prejdeme k tej časti 2. A tam potom to bude tiež 

alternatíva 1 alebo 2.  

Predsedajúca: Ing. arch. Tatiana Kratochvílová, I. 

námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ak je to tak v poriadku zo strany spracovateľa, 

tak poďme a poďme si to prečítať. Tak aby všetci vedeli 

v sále, o čom hlasujeme. Dobre. Takže nech sa páči, ešte 

raz, pán Lenč. 

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

OK. Takže alternatíva 1, moment ale. Ešte nejdeme… Môžem 

poprosiť spracovateľa? OK, takže sme to tu nejakým spôsobom 

už rozlúštili. Tak vec je takáto. Budeme hlasovať o tom bode 

1.1, ktorým sa v podstate zužuje rozsah toho nájmu. Keď toto 

prejde, tak potom, tak potom v ďalšom hlasovaní budeme 

hlasovať o tom bode 1.2, kde sa určujú tie ceny. Čiže buď 18 

eur alebo 1 euro na celý rok. Ak to prvé hlasovanie neprejde, 

potom nemá zmysel hlasovať o tých cenách. Pôjdeme potom na 

bod 2, kde je iný rozsah nájmu tých pozemkov a keď to prejde, 

tak potom sa bude opäť hlasovať o tých cenách, o alternatíve 

číslo 1 a 2. Takže poprosím Vás, pán primátor, keby ste dali 

hlasovať o tej časti 1.1, kde sa zrušuje text pôvodnej časti 

uznesenia. Tie nájmy tých častí parciel, ktoré sú tam 

vymenované a nahrádza sa tým novým. A keď teda toto prejde, 

tak potom sa dostaneme k tým cenám.  

Tak môžeme o tom hlasovať. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Viete všetci o čom hlasujeme? Myslím, že 

pán Lenč to vysvetlil úplne v poriadku, ale keby náhodou.  

Dobre, prosím hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

Za: 23 , proti: 0 , zdržalo sa: 7, nehlasovali: 3, 

prítomných 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Poďme si ešte organizačne povedať, či sme schopní mať 

27 hlasov. Lebo veľa aj kartičiek tu zostalo. Ale to sú 

ľudia, čo dali kartičky. Hej. Akože my nemáme… 

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

Tri pätiny… Ja by som len doplnil, že hlasovalo aktuálne 

30 ľudí. Za 23, proti 7. Čiže 30 aktívnych poslancov, 

poslankýň tu je.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, dobre. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Keďže táto časť nám neprešla, tak ideme na bod 2. A tam 

je tiež rozsah tých pozemkov, ktorý sa zmení. Sú tam vypísané 

tie parcely, číže môžeme teraz hlasovať o tomto. A keď to 

prejde, potom budeme zase hlasovať o tých cenách.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, môžeme hlasovať. Prosím. Ukončime to.  

Prosím hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

Za: 15 , proti: 1 , zdržalo sa: 14 , nehlasovali: 3, 

prítomných: 33. 

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

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

Tým sme to uzavreli. 
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BOD 11A NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O UROVNANÍ S 

NEVZATOM ABAZIM A NÁVRH NA ODKÚPENIE STÁNKU 

RÝCHLEHO OBČERSTVENIA NA NÁMESTÍ SLOBODY V 

BRATISLAVE, NA ČASTIACH POZEMKOV K. Ú. STARÉ 

MESTO, PARC. Č. 7776/1 A 21725/3 DO 

VLASTNÍCTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Poďme ďalej. Bod číslo 11a. Návrh na uzatvorenie dohody 

o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku 

rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na 

častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 

21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Takže pri tomto uznesení, ako už bolo povedané, ide 

o uzatvorenie dohody s pánom Nevzatom Abazim, ktorého 

predmetom je kumulatívne spojenie viacerých záväzkov. Jeden 

z týchto záväzkov je záväzok hlavného mesta pristúpiť ku 

kúpe stavby murovaného stánku a nemurovanej terasy, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Staré Mesto na 

Námestí slobody, do výlučného vlastníctva hlavného mesta. 

Celkove za kúpnu cenu 23 000 eur. Pričom táto cena bola 

stanovená dohodou strán s cieľom odstránenia tejto stavby za 

účelom revitalizácie Námestia slobody a v zásade potom 

nasleduje ďalší úkon, ktorým je uznanie dôvodu do výšky aj 
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do sumy 3 000 eur aj zo strany pána Nevzata Abaziho. Nakoľko 

je menovaný v súdnych sporoch žalovaný o cca. 100 000 eur 

s tým, že po odkúpení tohto stánku príde zo strany hlavného 

mesta k späťvzatiu obidvoch súdnych žalôb, ako aj sumy 

o bezdôvodné obohatenie, tak aj sumy, alebo teda vypratanie 

stánku. A taktiež aj prevzatie stánku do vlastníctva 

hlavného mesta podpísaním zmluvy a pripísaním kúpnej ceny na 

účet pána Nevzata Abaziho.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja iba za navrhovateľa si dovolím 

doplniť. Toto je dlhodobá vec, o ktorú sa usilujeme a to je 

čistiť verejný priestor od rôznych stánkov. My tam máme spor. 

Veľká časť tej stavby je nelegálna. My tam máme spor, ktorý 

sa vlečie a bude sa vliecť. Prišli sme s návrhom, že to 

získame do vlastníctva a odstránime tento stánok tak, aby 

tam nebol a uvoľnil sa verejný priestor. My tú zmluvu s pánom 

Abazim už máme podpísanú. Samozrejme, s dodatkom, že bude 

platná iba po schválení mestského zastupiteľstva. Takže je 

to reálna vec. Myslím, že nám na tom všetkým záleží. Ďakujem 

za podporu. Dlho to Janko Mazúr riešil. Bude to veľmi dobrá 

vec. Ďakujem.  

Pani starostka Aufrichtová, máte slovo. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem. Tu sa ukazuje, že naozaj treba podporiť tento 

bod. Pretože takéto veci vo verejnom priestore pokiaľ nie sú 

žiadané, tak treba riešiť nejakou cestou, ktorá je právna. 
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To, koľko si Staré Mesto v súvislosti s týmto stánkom na 

seba kritiky ako nedokážeme odpratať stavbu. Časť tej stavby 

je riadne povolená. A stavebný úrad si plnil iba zákonnú 

povinnosť. Takže ja by som poprosila, aby sa nešírili veci, 

ktoré sú naozaj potom. Nakoniec v zastupiteľstve odkupujeme 

od neho. Ale predtým sa vo veľkom diskutovalo, ako sme 

neschopní odstrániť niečo a stavebný úrad nekoná. Stavebný 

úrad Starého Mesta koná v súlade so zákonom. Ale podporme 

tento bod, pretože ten stánok tam naozaj nie je v poriadku. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne pani starostke. 

Adam Berka. Pán poslanec Berka. 

Adam Berka, poslanec MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že naozaj každý, kto 

sa zaujíma o vývoj na námestí slobody už dlhé roky, tak už 

vie o tom, že toto je jeden z pálčivých problémov. Ja som 

chcel len povedať toľko, že my sme sa týmto problémom 

zaoberali aj na finančnej komisii. Ešte dávnejšie, keď to 

malo ísť na minulé zastupiteľstvá ako bod programu. Ale 

členom finančnej komisie bolo toto vysvetlené a v podstate 

sa uzniesla na tom, že rozumie a súhlasí s tým, čo sa má 

udiať. Takže ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Buocik. 

Buocik: Ďakujem pekne, pán Primátor. Ja ten návrh tiež 

podporím. Ale nedá mi neupozorniť teda na jednu vec, že tu 

evidentne sa jednalo o človeka, ktorý dlhodobo ten pozemok 

užíval asi bez nejakého právneho vzťahu. OK. Má stavebné 

povolenie, hej? Dobre, tak pán primátor hovoril niečo iné… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Iba na malú časť má stavebné povolenie. Veľkú terasu 

uzavretú a presklenú má… 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

OK. Nejaká časť tam bola užívaná, asi v rozpore so 

zákonom. To, prečo som sa rozhodol prihlásiť, je to, že na 

jednej strane rozumiem tomu, že je jednoduchšie sa s tým 

človekom dohodnúť a tie peniaze zaplatiť. Na druhej strane 

bol by som veľmi nerád, keby sa z tohto stal precedens. Lebo 

jednoducho tie práva si treba uplatňovať tak, ako to 

prináleží každému vlastníkovi. To znamená, že nie sa 

vykupovať z nejakých čudných vzťahov a z toho, keď ten 

človek proste evidentne ten… zneužíva to, že tie súdne 

procesy na Slovensku trvajú dlho, hej? Preto hovorím, že pri 

tomto stánku, kde sa bavíme o 26 000 eur, som ochotný za to 

zahlasovať. Rozumiem, Námestie slobody je dôležité miesto. 

Ale nemal by sa z toho stávať precedens. Lebo týmto spôsobom 

nás to bude stáť všetkých len veľa peňazí a bude to 

povzbudzovať tých, ktorí konajú v rozpore so zákonom, 

k tomu, aby sa s tým mestom snažili dohodnúť. Ja sa chcem 
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ešte opýtať jednu vec, veľmi technickú. Že tam boli nejaké 

spory, je tam zažalovaných 100 000 eur. Ako je to s tými 

uplatnenými trovami konania, že čo sa udeje s trovami 

konania? Hej? Lebo pri 100 000 eurách môžu byť tie trovy aj 

relatívne vysoké. Že či si teda každá z tých strán platí 

svoje, či bol zo strany mesta zaplatený súdny poplatok. Túto 

informáciu považujem za dôležitú na doplnenie. Ďakujem pekne 

a návrh podporím. Podporím.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku:  

Dobre. Tak k tým trovám, tam by sme iba povedali toľko, 

že tam ani jedna zo strán si nebude uplatňovať trovy konania. 

Čiže zostane mesto v podstate na nule.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Aby bolo úplne jasné. Ten pán tam za nejakých iných 

dôb, za ktoré my nezodpovedáme, ale sme ich nástupcovia, 

takže nejako ich musíme dať do poriadku, bolo povolené ten 

stánok. Ale iba ten sa odkupuje. To, čo užíval neoprávnene, 

to znamená terasu, ktorú zabral a možno aj platil zábery, to 
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ja neviem. To akože teraz nemusíme riešiť. Ale my odkupujeme… 

to nie je precedens, ktorý by bol problém. To je to isté ako 

keď sme kúpili v Sade Janka Kráľa nejaký objekt. A toto sme 

proste… Akurát ho nechceme a odstránime ho. Ale nebolo možné 

ho odstrániť z pozície moci stavebného úradu, pretože to 

vlastnícke právo a povolenie bolo preukázané. A niečo 

podobné si možno spomenieš na župe, ako župný poslanec, bolo, 

keď boli eurofondy na školu v Dúbravke, strednú. A bol tam 

byt školníka, ktorého nebolo možné odtiaľ dostať. Napriek 

tomu, že sa mu ponúkalo desať bytov. Nakoniec sme ho 

vyplatili a schválili sme so škrípajúcimi zubami to, aby sa 

mu dostalo hotovosť na kúpenie nového bytu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja tiež súhlasím s tým, že, samozrejme, tá vec 

má dve časti. Tá legálna a tá druhá časť. Tým, že vlastne 

niekto tam, povedzme, že nerešpektuje niektoré ustanovenia 

zákona. Tak nás dostáva do pozície, kedy mu ustúpime aj 

v niečom, kde by sme museli menej, lebo by to bolo menší 

problém. Len ono je to vizitka právneho systému a trošku by 

som povedal, že aj tých právnikov na tom Slovensku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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Pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. No, ja to chcem zobrať tak zo širšia. 

Hneď zo začiatku chcem povedať, že chcem vyzdvihnúť takúto 

aktivitu. A vôbec sa nejedná o precedens. Spravili sme to už 

viackrát. Samozrejme, vždy by tomu malo predchádzať nejaké 

posúdenie, že ako to ide tou právnou cestou. Že či áno alebo 

nie. Samozrejme, dobrovoľne to robiť nebudeme. A keď už to 

nejde alebo by to trvalo strašne dlho, alebo by nás očakávali 

nejaké problémy, tak potom som rád, že pristúpime k takému 

riešeniu. Presne tak, ako sa to stalo v Sade Janka Kráľa. 

Kľudne môžem povedať aj prípad s BVS-kou. A takéto prípady 

budú vždy kontroverzné, pretože na jednej strane je to 

nevýhodné z určitého uhla pohľadu.  

Na druhej strane je to snaha o vyriešenie problému – 

posunúť ho ďalej. A ja chcem z tohto miesta povedať, že ono 

sa to dá chápať alebo možno ešte rozšíriť na takú aktivitu, 

že keď nás niekde čaká súdny proces, aby sme boli možno 

viacej odhodlanejší do takéhoto procesu ísť vtedy, keď sa to 

nedá vyriešiť kúpou. A tým mám na mysli niektoré kontroverzné 

projekty, ktoré sú rozbehnuté, ktoré už, povedzme, nevieme 

z našej pozície zastaviť, ale sú tam určité pochybnosti. 

Kľudne nahlas poviem aj prípad Petržalka City. Tam sa jedná 

o jednu nevýhodnú zmluvu, ktorá už raz jednoducho bola 

podpísaná. Je to dané. Urobili to naši predchodcovia. Ale 

zároveň je tam vyvolaných množstvo pochybností, že či to je 

alebo nie je v súlade so zmluvou a podobne. OK. Nehovorím, 

že poďme hneď do súdneho procesu. Ale tá rétorika v tomto 

prípade nikdy nebola taká, že vyhovárame sa na to, že všetci 
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naši predchodcovia do toho nešli, tak nepôjdeme ani my. 

Povedal som to len na okraj. Naozaj tento bod nie je 

o Petržalka City. Len som chcel pochváliť to, že takýmto 

spôsobom sa veci dejú rýchlejšie a efektívnejšie. Ďakujem. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Budem rýchla ako vždy. Dôležité je naozaj nastaviť ten 

systém dávania tých vecí do právneho poriadku. Pokiaľ sa dá, 

tak bez tých súdnych sporov. A to je napríklad aj prípad 

tých projektov, ktoré tiež sme získali a už s tým veľa 

nenarobíme. Napríklad PKO, kde keď raz mesto dá do zmluvy, 

že súčinnosť poskytne, tak potom nemôže zástupca mesta robiť 

prieky. A dúfam teda, že to bude tak, že to normálne dobehne 

a akým spôsobom to bolo dojednané a ako je to. Nikto neháji 

tie záujmy. Ony sú proste prevzané a rozumný poslanec si 

uvedomuje, že áno, keď sa dá, tak treba ísť do sporu. Keď je 

to naozaj, že riadne porušenie zákona. Ale potom sa nežaluje 

ten, kto tú zmluvu podpísal na druhej strane. Ale naozaj by 

mal zažalovať toho svojho predchodcu. Pretože niekedy tí 

narobili viacej ako druhé strany, ktoré to podpisovali. Alebo 

teda bola to súčinnosť a to môže naozaj nejakí vyšetrovatelia 

určiť, ak ide o nejakú zásadnú vec. Čo je dôležité povedať, 

rovnako Kollárovo námestie. Keď sa nám ten projekt nepáči, 

prvú vec som povedala pánovi primátorovi, rozviažme to… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Plne podporujem to, čo povedal pán Karman. Mňa sa trošku 

dotklo ten rozdielny prístup niekoho, kto má maličký stánok 

a volá sa Abazi, že sa takmer kriminalizuje a potom veľký 

developer, ktorý tam má takmer neoprávnenú štátnu pomoc 

a bereme ho ako svojho partnera. Čiže trošku si treba dávať 

pozor na tie slová. Ja by som chcela oceniť toho pána, ktorý 

sa tam ako živnostník trápil dlhé roky, a poskytoval 

bezdomovcom bezplatnú pizzu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Ďakujem pekne odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

OK. Takže budeme hlasovať o upravenom návrhu uznesenia, 

ktorý ste dostali. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

uzavretie dohody o urovnaní vzájomných sporných práv 

a záväzkov, a kúpu zmluvu medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a Nevzatom Abazim. S podrobnosťami, ktoré sú 

uvedené v materiáli.  

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 ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a 

návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí 

slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto 

parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1210/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 
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uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných sporných práv a 

záväzkov a kúpnu zmluvu medzi hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislavou a Nevzatom Abazim, bytom Sládkovičova 

860/11, Bratislava, IČO 35158298, ktorých predmetom bude 

kumulatívne splnenie záväzkov: 

1. hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pristúpiť 

podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ku kúpe stavby murovaného 

stánku a nemurovanej terasy nachádzajúcich sa na častiach 

pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 

a parc. č. 21725/3 do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu 

cenu celkove 23 000,00 eur stanovenú dohodou strán, s cieľom 

jej odstránenia, a tým aj následného zhodnotenia 

revitalizácie parku na Námestí slobody. Stavba bude súčasťou 

revitalizácie parku na Námestí slobody, pričom jeho hodnota 

bude vstupnou cenou do hodnoty parku. Z dôvodu, že Nevzat 

Abazi uznáva pohľadávku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za užívanie uvedených pozemkov čo do dôvodu a 

výšky sumy 3 000,00 eur, hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava a Nevzat Abazi sa dohodli na započítaní tejto 

sumy na kúpnej cene. Pohľadávka hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v sume 3 000,00 eur v plnom rozsahu 

nahradí pôvodne žalovanú pohľadávku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v sume 100 142,44 eur s 

príslušenstvom za užívanie pozemkov na Námestí slobody, 

ktorá je žalovaná v súdnom spore vedenom na Okresnom súde 

Bratislava I evidovanom pod spisovou značkou 12C/73/2017. 

Kúpna cena vzniknutá započítaním, v sume 20 000,00 eur bude 

poukázaná Nevzatovi Abazimu naraz v lehote do 15 dní odo dňa 

účinnosti dohody o urovnaní a kúpnej zmluvy. Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava nadobudne vlastnícke právo 
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k stavbe murovaného stánku a nemurovanej terasy dňom zaslania 

kúpnej ceny na účet Nevzata Abaziho, ktorý je uvedený v 

záhlaví dohody o urovnaní a kúpnej zmluvy, pričom táto 

skutočnosť bude preukázaná sekciou financií Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy potvrdením o 

vykonaní prevodu, 

2. Nevzata Abaziho odovzdať proti podpisu zápisu o odovzdaní 

a prevzatí stavby hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislavy vypratanú stavbu murovaného stánku a nemurovanej 

terasy nachádzajúcich sa na častiach pozemkov registra „C“ 

KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 a parc. č. 21725/3 v 

lehote do 5 dní odo dňa zaslania kúpnej ceny v sume 20 000,00 

eur na jeho účet podľa dohody o urovnaní a kúpnej zmluvy, v 

opačnom prípade Nevzat Abazi súhlasí s tým, aby hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava vypratalo stavbu bez 

akýchkoľvek výhrad alebo finančnej kompenzácie, pristúpilo 

k vymeneniu zámkov a ďalej nakladalo so stavbou ako so svojím 

majetkom, pričom Nevzatovi Abazimu nevzniká žiaden nárok na 

prípadné uplatnenie si náhrady škody, 

3. hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať 

späť žalobný návrh v konaní vedenom na Okresnom súde 

Bratislava I pod spisovou značkou 12C/73/2017 o zaplatenie 

sumy 100 142,44 eur s príslušenstvom z titulu vydania 

bezdôvodného obohatenia za užívanie častí pozemkov registra 

„C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 a parc. č. 21725/3 

bez právneho titulu, a to v lehote do 5 dní odo dňa riadneho 

odovzdania stavby murovaného stánku a nemurovanej terasy 

nachádzajúcich sa na častiach pozemkov registra „C“ KN v k. 

ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 a parc. č. 21725/3 Nevzatom 

Abazim hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, 
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4. hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať 

späť žalobný návrh v konaní vedenom na Okresnom súde 

Bratislava I pod spisovou značkou 22C/55/2018 o vypratanie 

častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 

7776/1 a parc. č. 21725/3, a to v lehote do 5 pracovných dní 

odo dňa riadneho odovzdania stavby murovaného stánku a 

nemurovanej terasy nachádzajúcich sa na častiach pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 a parc. 

č. 21725/3 Nevzatom Abazim hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA ZMENY UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 770/2021 ZO DŇA 25. 03. 

2021, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ NÁJOM POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, NÁRODNEJ BANKE 

SLOVENSKA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 12. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 770/2021 zo 

dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v 
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Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so 

sídlom v Bratislave.  

 

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Dobrý deň. Takže pokiaľ môžem k tomuto materiálu 

uviesť, v podstate predkladáme návrh na schválenie ako 

prípad osobitného zreteľa. Návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený nájom pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto, Národnej banke Slovenska. 

Zmluva sa týka najmä rozšírenia predmetu nájmu. Pokiaľ môžem 

teda stručne k tomuto uviesť, v podstate pred rokom, 

v apríli 2021, bola uzatvorená zmluva k tomuto nájmu pozemku 

medzi NBS a hlavným mestom. Predmetom ktorej boli vlastne 

pozemky a predpolia v okolí budovy NBS. Účelom bola vlastne 

revitalizácia a úprava tohto okolia, okolo budovy NBS. 

A keďže NBS plánuje pokračovať v týchto úpravách, 

v revitalizácii, požiadala o nájom ďalších pozemkov. A preto 

teda predkladáme návrh na zmenu, na rozšírenie tohto predmetu 

nájmu, aby teda sa pokračovalo v revitalizácii v okolí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosíme samozrejme o podporenie. Ďakujem.  

Pani starostka.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  
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Tu je tých staromestských bodov viac. Ja som len chcela 

povedať, že NBS prišla s projektom vstúpiť do verejných 

priestorov, niektoré patria starému mestu, niektoré patria 

hlavnému mestu. Priniesla projekt, ktorý bol v súlade, teda 

ktorý bol prepracovaný v súlade s manuálom verejných 

priestranstiev. Je to pekná realizácia, ktorá je hodná toho 

miesta. Iba by som sa chcela spýtať, či neexistuje lepší 

spôsob, to by sme možno mohli porozmýšľať aj zo strany 

kontrolóra, je to trošku také. Tu to musí prejsť osobitným 

zreteľom, aby si prenajal to, čo ide robiť v podstate za 

nás. Či to neexistuje nejakou zmluvou trojstrannou. Keď už 

môžu mestské časti robiť nie na svojom… Proste či toto musí 

byť jediná forma. Lebo my sme navrhovali spoluprácu, že 

trojzmluvná spolupráca medzi národnou inštitúciou, mestskou 

časťou a hlavným mestom. Ak nie je iná forma, tak dnes 

podporme túto, ktorá je už druhýkrát. V podstate jedna časť 

už je zrealizovaná. A my sa tešíme. Lebo to memorandum 

o spolupráci s NBS máme. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

770/2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v katastrálnom 
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území Staré Mesto, Národnej banke Slovenska. Podrobnosti 

máte v materiáli. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 , 

prítomných:34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 770/2021 

zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1211/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol 

schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto Národnej banke 

Slovenska so sídlom na Imricha Karvaša 1 v Bratislave, IČO 

30844789, a na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme 

pozemku č. 08-83-0184-21-00, takto: 

1. za pôvodný text časti uznesenia v znení: 

„nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísaných 

na LV č. 1656: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21736/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 213 m², 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8067 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 23 m², 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8056/15 – ostatná plocha 

vo výmere 10 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/12 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 170 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8073/3 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 128 m², 
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- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8071 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 163 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21737/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 85 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21725/6 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 3 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/2 – ostatná 

plocha vo výmere 24 m², 

a zapísaných na LV č. 8925: 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/1 – ostatná 

plocha vo výmere 89 m², 

- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8067 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 9 m², 

- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8070 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 7 m², 

- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8071/200 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 18 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 8072 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 2 m², 

spolu vo výmere 944 m²“, sa dopĺňa nový text v znení: 
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„nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 

1656: 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/1 – ostatné 

plochy vo výmere 131,04 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/2 – ostatné 

plochy vo výmere 40,8 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/10 – ostatné 

plochy vo výmere 390,54 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21736/1 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 410,16 m², 

- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/3 – ostatné 

plochy vo výmere 0,64 m², zapísaného na LV č. 8925, spolu vo 

výmere 973,18 m²“, 

2. text pôvodnej časti uznesenia v znení: 

„za účelom revitalizácie a úpravy predpolia a okolia budovy 

Národnej banky Slovenska, opravy spevnených plôch, novej 

úpravy mestskej zelene,“ sa nahrádza novým textom v znení: 

„na revitalizáciu a úpravu predpolia a okolia budovy Národnej 

banky Slovenska, opravu spevnených plôch, novú úpravu 

mestskej zelene a úpravu vonkajších komunikácií a priestorov 

(Mýtna, Slovanská, Vazovova ulica)“, 

s podmienkou: 
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Dodatok k nájomnej zmluve 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 uvedenej lehote 

podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 770/2021 

zo dňa 25. 03. 2021, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, prenajatých Národnej banke Slovenska, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

ide o zmenu pôvodného uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým bol 

schválený pôvodný rozsah predmetu nájmu a pôvodný účel 

využitia pozemkov, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke 

Slovenska 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 12A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 1165/2022 ZO DŇA 31. 03. 2022, KTORÝM 

BOL SCHVÁLENÝ NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU – 

ŽELEZNICAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Sme na bode číslo 12 a. Návrh na schválenie 

zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31. 03. 2022, ktorým bol 

schválený návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou 

republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom 

v Bratislave.  

 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva Palušová Haulíková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

OK. Dobre. Podstatou tohto uznesenia je len zmena lehoty 

na podpísanie zmluvy o budúcej zmluve. Z tridsiatich dní na 

deväťdesiat dní. A to z toho dôvodu, že železnice nám 

oznámili, že prebieha v súčasnosti oficiálny proces 

pripomienkovania u ich odborných útvarov. A je potrebné 

i stanovisko odboru financovania účtovníctva a daní na 

strane železníc, pričom toto stanovisko im bude trvať trochu 
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dlhšie, pokiaľ im ho na ich strane vydajú. Tak z toho dôvodu 

vedia, že už nestihnú podpísať zmluvu v danom termíne. Preto 

požiadali o predĺženie lehoty z 30 dní na 90 dní.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 1165/2022, ktorým bol schválený návrh 

na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa, týkajúceho sa 

nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou, 

zastúpenou Železnicami Slovenskej republiky.  

 

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: 0, nehlasovali: 3 , 

prítomných: 30. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1165/2022 

zo dňa 31. 03. 2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu 

ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností 

v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 

1212/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31. 03. 

2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako prípadu 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave 

so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky 

so sídlom v Bratislave, v časti týkajúcej sa podmienky č. 1 

prijatého uznesenia, takto: 

pôvodný text podmienky č. 1 v znení: 

„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 
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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.“, 

sa nahrádza novým textom podmienky č. 1 v znení: 

„1. Zmluva o budúcej zámennej zmluve bude Slovenskou 

republikou v zastúpení správcu majetku štátu – Železnice 

Slovenskej republiky, podpísaná do 90 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.“. 

Ostatné ustanovenia a podmienky uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31. 03. 2022 zostávajú bez 

zmeny. 

koniec poznámky) 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI V 

BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 9883/1, 

VALÉRII ŠIMANOVEJ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 13. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti v Bratislave, 

k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej.  

 

Nech sa páči.  

 

Iba takú poznámku. Ja by som sa chcel vrátiť ku praxi, 

keďže sme už na živo, že budeme premietať niektoré veci. 

Dobre? Nabudúce. Na to tu máme projektor, plátno, všetko. 

Takže to som chcel iba.  

 

Nech sa páči.  

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

No tak. Áno. K tomuto bodu by som uviedla, teda bolo 

spomenuté, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Návrh 

na nájom časti pozemku vo výmere 3 m2 v katastrálnom území 

Nivy, pre Valériu Šimanovú. Účelom je vlastne umiestnenie 

a užívanie schodov. Ide teda o východ z bytu žiadateľky do 

vnútrobloku. Je to na dobu neurčitú. Nájomné je 7 eur /m2 za 

rok. Čiže vychádza to 21 eur za ten predmet nájmu za rok. 
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K tomu by som ešte dodala, že ide o schody, ktoré sú 

montované a dajú sa demontovať kedykoľvek.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Tiež vás 

požiadam o podporu tohto bodu. Áno?  

Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Ja by som chcel iba upozorniť na to, že máme tento 

a ďalší bod ešte osobitný zreteľ a predchádzajúci prešiel 

tesne, tak len si dávať pozor, aby nás tu bolo aspoň 27 

hlasujúcich. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím hlasujte.  

Návrhová komisia. Sorry. 

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

Áno. Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti pozemku v katastrálnom území 

Nivy, pre Valériu Šimanovú. S podrobnosťami ako sú 

v materiáli.  
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Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 2 , 

prítomných: 30. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej 

Uznesenie 

1213/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

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 nájom časti pozemku v k. 

ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 9883/1 – ostatná plocha vo 

výmere 3 m², zapísaného na LV č. 4288, na vybudovaniea 

užívanie schodov – východ z bytu, priamo z kuchyne na dvor 

namiesto okna, Valérii Šimanovej, bytom Revúcka 7, 

Bratislava, na dobu neurčitú, za nájomné 7,00 eur/m²/rok, čo 

pri výmere 3 m² predstavuje ročne sumu 21,00 eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 9883/1 v k. ú. Nivy je predložený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom Valéria 

Šimanová plánuje vybudovať schody – východ z bytu, priamo z 

kuchyne na dvor namiesto okna, na vydanie stavebného 

povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k 

dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV V DOMOVE PRI KRÍŽI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 14. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

v Domove pri kríži.  

 

Ďakujem pekne. Poprosím… 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí:  

My, ako sekcia sociálnych vecí, predkladáme mestskému 

zastupiteľstvu návrh na prerokovanie na schválenie ako 

prípadu osobitného zreteľa. Sekcia je podľa rozhodnutia 

primátora 28/2021 odborným gestorom v zariadení pre 

seniorov. Dnes sme tu zo zariadením Domov pri Kríži, ktoré 

je zariadením sociálnych služieb. Aktuálne poskytujeme 

v tomto zariadení službu 166 klientom. Zariadenie je podľa 

aktuálne platných právnych predpisov povinné zabezpečiť 

stravu pre obyvateľov a ako zamestnávateľ aj stravu pre 

zamestnancov. V súčasnosti túto službu zabezpečuje firma 

Hoods, ktorej sú prenajaté nebytové priestory vo výmere 

239,40 m2. Platnosť tejto zmluvy sa má ukončiť vyčerpaním 

finančných zdrojov. Z týchto dôvodov kolegyne z Domova pri 

kríži zahájili v zmysle zákona 343 o verejnom obstarávaní 

proces verejného obstarávania. Víťazovi tejto súťaže budú na 

ďalšie obdobie alebo do vyčerpania finančného limitu 
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prenajaté priestory. Za nájomné 6645,26 eur ročne, za účelom 

prevádzkovania kuchyne pre prípravu a výdaj stravy. Prosíme 

vás, poslankyne a poslanci, o prerokovanie tohto návrhu 

a v prípade otázok sme tu k dispozícii. Nech sa páči.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom nebytových priestorov v katastrálnom území Dúbravka. 

S víťazom verejného obstarávania na dodávateľa stravy pre 

Domov pri kríži. Podrobnosti sú v materiáli.  

 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1 , prítomných: 

31. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 

Uznesenie 1214/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových 

priestorov vo výmere 239,40 m², nachádzajúcich sa v stavbe 

so súpis. č. 3082, na Pri kríži 26 v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 

3449/29, parc. č. 3449/30, parc. č. 3449/31, parc. č. 

3449/32, parc. č. 3449/278, parc. č. 281 a parc. č. 3449/313, 

zapísanej na LV č. 4331, s víťazom verejného obstarávania na 

dodávateľa stravy pre Domov pri kríži zrealizovaného v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

to s cieľom prevádzkovať kuchyňu na prípravu a výdaj stravy 

pre obyvateľov a zamestnancov Domova pri kríži, na dobu nájmu 
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2 rokov odo dňa účinnosti koncesnej zmluvy na poskytovanie 

služieb, za nájomné vo výške 4 645,26 eur ročne. 

koniec poznámky) 

 

BOD 15 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL VYKONANÝCH 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, pán hlavný kontrolór. Máte slovo.  

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór:  

Vážení poslanci, vážené poslankyne, predkladáme vám 

výsledky z dvoch kontrol, ktoré sme vykonali 

v predchádzajúcom období. Prvá kontrola bola vykonaná 

v mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislava. 

Kontrolované obdobie – celý kalendárny rok 2021. Plus sa 

odkontrolovali došlé podnety, ktoré boli uvedené v otvorenom 

liste pánovi primátorovi. Druhá kontrola bola vykonaná 

v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy. 

Tam sme kontrolovali kontrolované obdobie celý rok 2020 

a 2021. Jednalo sa o komplexnú kontrolu vzhľadom na obšírnu 

správu, či už z múzea alebo z MIB-u (poznámka: Metropolitný 

inštitút Bratislavy). Nechcem rozoberať jednotlivé zistenia. 
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Všetky sme uviedli v správe a v prípade otázok vám budem 

vedieť na ne zodpovedať. V prípade, ak by boli nejaké veľmi 

konkrétne otázky, tak využijeme ustanovenie zákona. Máte 

možnosť prísť nahliadnuť do spisov a ukážeme vám celú spisovú 

zložku. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Kontrolór mesta je zástupca, ktorý má kontrolovať, akým 

spôsobom a ako v súlade so zákonom pracujú jednotlivé 

podniky, ako pracujú jednotlivé organizácie, ako pracujú 

jednotlivé oddelenia miestneho úradu alebo mestského úradu, 

magistrátu. Určite to netreba brať na ľahkú váhu. A mňa tie 

zistenia vôbec nenechali pokojnou. Aj v tých veciach, ktoré 

sme otvárali viackrát počas toho. A bolo to vždy brané, že 

je to len nejaká bezbrehá kritika, ktorá nesleduje vôbec 

hospodárnosť, ale legislatívne kroky, ktoré naozaj 

neskúseným aktivistom prostredia aktivizmu alebo 

z prostredia súkromného priestoru, nemusia byť úplne jasné. 

Nakoľko je veľa tých obmedzení. Naozaj, ja to myslím teraz 

v dobrom. Veď predsa nech sa tie chyby nerobia. Pretože ony 

čakajú, niekde sa zbierajú. Je to v neprospech ďalšieho 

fungovania mesta. Podala som rovnako interpeláciu, čo sa 
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týka k niektorým kontrolám, ktoré boli vykonané. A ak bude 

treba, možno podám nejaké doplňujúce uznesenie k dokončeniu 

kontroly v mestskom podniku BVS-ky (poznámka: Bratislavská 

vodárenská spoločnosť).  

Nie je to len, že či to bolo za draho alebo za lacno 

predané. Je to naozaj o tom, že tam sa nedodržiavajú vôbec 

postupy alebo teda, že máme podozrenie, že sa nedodržiavajú 

postupy. Čo sa týka týchto mestských organizácií, možno aj 

kontrolovaných subjektov, aj mám hlásené množstvo 

nespokojností a naozaj vecných dôkazov toho, že tam dochádza 

k porušovaniu, niečomu, čo by iná mestská časť alebo iné 

mesto nemohlo s tým ani náhodou proste s takým jednaním ísť 

na verejnosť. Alebo by bolo tak kritizované poslancami, že 

by naozaj z toho bolo verejné alebo teda pozornosť by bola 

tomu venovaná. Nie, tuto sa proste bude správa. Kebyže sa 

proste neurobí diskusia k tomu, tak tá správa zostane niekde 

visieť. Ja to ešte raz poviem. Berte to na vážnu váhu. Berme 

to vážne. Zistenia kontrolóra nie sú nejaké zistenia, ktorými 

sa ide niekto sťažovať ľahký priechod dobrej nálade a dobrým 

plánom. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  
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Ďakujem pekne. Aj pánovi kontrolórovi a jeho ľuďom, 

ktorí s ním pracovali. Tá správa je obsiahnutá, veľká. Sú 

tam niektoré veci, ktoré sú naozaj pochybenia. Verím, že 

veľa vecí sme už prediskutovali spoločne. Veľa vecí sa 

odstránilo a bude odstránených. Sú tam nejaké termíny, ale 

sú tam veci, ktoré by sa nemali stávať, keď je niekto 

štatutár a zodpovedá za to. Ale mňa v prvom rade zaujímajú 

kapitálové výdavky, ktoré sme my tu viackrát menili v rámci 

rozpočtu. Boli tam… A som z Devína, takže mňa veľmi zaujíma 

národná kultúrna pamiatka Devín a všetky. Lebo všetci tam 

chodíme. A bolo tam schválených aj 51 000 na opravu. Celá 

Memoria, národná kultúrna, neboli vyčerpané. Ďalších takmer 

99 000, keď bola žiadosť, neboli vyčerpané a to je Apponyiho 

palác. Takže otázka: prečo neboli a kedy to bude, či tento 

rok to bude urobené. Lebo národná kultúrna pamiatka. Sa s tým 

všetci hrdíme v Bratislave aj všetci. Aj vo vládach, všetci 

chodia do Devína. A to okolie aj na tom hrade treba by to 

bolo urobiť. Čiže toto je dosť vážne, keď sme my tuná dávali 

z rozpočtu magistrátu hlavného mesta peniaze na základe 

požiadavky na boli tu vôbec prečerpané. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Asi zozbierame otázky a myslím, že na 

tomto sa všetci zhodneme, že do Devína treba investovať.  

Pani hlavná architektka Konrad. 

Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy:  
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Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, 

vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som 

zareagovala na tento predložený materiál. A tiež sa chcem 

pánovi kontrolórovi poďakovať. Pri príprave kontroly sa so 

mnou stretol, poskytla som mu potrebné informácie a výsledky 

kontroly sa stotožňujú s mojimi skúsenosťami. Ale niečo som 

sa predsa dozvedela navyše. Napríklad o plánovanom prestupe 

ÚHA (poznámka: útvar hlavného architekta) na MIB. Som osobne 

informovaná nebola.  

Pozícia hlavnej architektky je zadefinovaná a s ňou sú 

v zákone o Bratislave, a tie paragrafy vám tu teraz menovať 

nebudem, na hlavné mesto aj viazané, konkrétne vymenované 

kompetencie hlavného mesta v oblasti územného plánovania. 

Žiaľ, som sa z kontroly dozvedela, že memorandum 

o porozumení, ktoré som v dobrej viere podpísala, 

o spolupráci s magistrátom a vtedy zakladaným metropolitným 

inštitútom, je dokumentom sporným, zmätočným a nejasným. 

V praxi som to, žiaľ, aj takto vnímala. Nechcem tu zachádzať 

do detailov, ale som presvedčená o potrebe odbornej 

a procesnej kontinuity práce všetkých odborných zložiek na 

hlavnom meste. A som, ešte zdôrazním, presvedčená, že len 

ich vzájomná a dobrá spolupráca môže byť aj úspechom pre 

toto mesto. Dvojkolového výberového konania som sa 

v minulosti na pozíciu hlavného architekta zúčastnila 

v dobrej viere, že jej pozícia a kompetencie, ktoré sú 

zadefinované v zákone o Bratislave a uvedené v štatúte 

mesta, budú dodržiavané.  

Musím dať v tejto chvíli najavo, že rôzne prieťahy počas 

môjho pôsobenia spojené s kompetenciami hlavného architekta 

sú pre mňa veľkým sklamaním. Rada by som využila výsledky 
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tejto kontroly na to, aby som na pôde mestského 

zastupiteľstva upozornila na požiadavku, ktorá z tejto 

kontroly vyplýva, a to je dodržiavanie zákona o hlavnom 

meste a jeho štatútu v súvislosti s funkciou hlavného 

architekta a jeho kompetenciami. Ja si myslím, že je nás tu 

veľa, ktorí máme radi Bratislavu. Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja teda som si prečítala najmä tú 

časť, ktorá sa týka múzea. A v podstate mám nejaké otázky, 

najmä teda vzhľadom na to, že pani riaditeľku máme teda 

poverenú. Pani riaditeľku máme teda voliť ako trvalú 

riaditeľku. Čiže chcela by som vedieť, kto je vlastne, keďže 

toto je vlastne, ak dobre počítam, sa menil pán Hyross za 

pani Palicovú, ktorá bola poverená. Čiže chcem vedieť, ktoré 

tieto porušenia zákona, ktoré sa tam spomínajú, sa stali za 

obdobia, keď organizáciu viedla pani riaditeľka Palicová. 

A keďže ju tu vidím, bolo by fajn, keby sa teda k tým bodom, 

najmä tým, kde je konštatované hrubé porušenie zákona. Ak to 

bolo za jej pôsobenia, aby sa vyjadrila a dala k tomu nejaké 

svoje stanovisko, ak to vidí ona.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta Hrčka.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. No, ja sa bude skôr vyjadrovať tak, že na 

poslednom zastupiteľstve Petržalky, aj keď to možno 

nesúvisí, ale som mal tiež nejakú kontrolu. Alebo teda správu 

kontrolóra. Ja si vážim prácu každého a určite aj prácu pána 

kontrolóra. Len vzhľadom… A u nás tiež prebiehajú nejaké 

kontroly, mám dosť do detailu naštudovaný zákon o verejnom 

obstarávaní, zákon o audite a kontrole. Ja by som naozaj 

povedal, že chápem, že naše zákony sú nejakým spôsobom 

postavené. Viem, že to bude možno znieť divne, ale keby sa 

to množstvo byrokracie znížilo, tak by sa rádovo dalo za 

desiatky a stovky miliónov eur ročne spraviť pre obyvateľov 

viac. Ale niektoré veci sú tak prebyrokratizované, podľa 

môjho súkromného názoru, že potom sa nemôžeme čudovať, že 

namiesto výsledku pre obyvateľov spotrebovávame peniaze na 

papieroch a na administratíve. Z toho, samozrejme, súvisí aj 

koľko dokladov, kde má byť podpísané, čo má byť podpísané. 

Napriek tomu, že tomu rozumiem, naozaj, niektoré z tých vecí 

sú v zákone napísane. A dá sa proste konštatovať, že sú 

porušením. Ja ich osobne nevnímam až tak kriticky. Dokonca 

úprimne poviem, že som možno až extrém. Aj naozaj niektoré 

tie zákony beriem podľa úprimného sedliackeho rozumu. A keď 

je zákon nezmyselný, napriek tomu, že je to zákon, tak sa ho 

snažím dodržať len v minimálnej možnej miere. Lebo, 

s prepáčením, blbý zákon dodržiavať nadštandardne mi nepríde 

správne. V tomto mi je metropolitný inštitút trochu aj 

sympatický. I keď chápem a nemá byť zmyslom aby niekto 
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úmyselne porušoval zákon, ale samozrejme, pri čomkoľvek, čo 

rozbiehate, robíte, a keď sa sústredíte na vec, tak sa 

stávajú chyby.  

Možno na uvedenie. Ak robíte nejakú architektonickú 

súťaž a súťažíte najlepšieho, tak máte možnosť dať 15 000 

eur víťazovi alebo máte možnosť dať 5 000 eur prvému, druhému 

a tretiemu. Výsledok bude plus/mínus pre vás rovnaký. Otázka 

znie, ako to zadefinujete. Lebo technicky vzaté, keď sa na 

to pozriete, tak 5 000 eur druhému a tretiemu sú vyhodené 

peniaze, lebo zaplatíte niekomu, koho dielo nepoužijete. Ale 

bez toho, aby sa zapojil do tej súťaže, by ste toho prvého 

nemali. Takže technicky vzaté suma 15 000 je výsledok za 

dielo ako taká. A áno, súhlasím, že možno to treba niekde 

správnejšie zadefinovať, aby to bolo jasné. Ale za 5 000 by 

vám nikto na tú súťaž neprišiel. Lebo päťtisícový víťaz 

odradzuje ostatných, keď pravdepodobnosť, že vyhráte je 

nízka; pravdepodobnosť, že budete v prvej trojke je ďaleko 

vyššia. Čiže viem si niektoré z tých vecí zdôvodniť. Pre mňa 

tam také závažnejšie boli. DPH-čka, ktorá tam bola spomenutá 

vzhľadom k tomu pôsobeniu pána Miškanina v predchádzajúcom 

zamestnaní, mám za to, že asi nebude ďaleko od pravdy. I keď 

to bolo 2 000 eur. Čo teda netvrdím, že to je málo, ale 

nebola to vysoká suma. Ale viem si predstaviť, že tam mohlo 

dôjsť k pochybeniu, že tam nedošlo k samozdaneniu. Potom asi 

také tie veci, ktoré takisto nepovažujem za prevratné. Ale 

keď niekto vykazuje tržby, príjmy a nemá žiadne náklady, to 

daňové úrady nemajú rady.  

To znamená, že je logické, keď vy máte zamestnanca, 

ktorý je platený z verejných zdrojov a čiastočne, 

samozrejme, robí aj podnikateľskú činnosť, tak si musíte 
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niekde určite nejaké pravidlá, ktoré aspoň tým sedliackym 

rozumom primerane pokrývajú tie príjmy, ktorými máte 

náklady. Ale zase hovorím, toto neni žiadna veľká bomba. Je 

to podľa mňa skôr nováčikovská daň, chyba, ktorú si viem 

predstaviť. Som rád, že na ňu pán kontrolór upozornil. 

A verím, že si z takýchto vecí MIB zoberie ponaučenie. Ale 

hovorím, že ja naozaj drvivú väčšinu tých vecí v MIB-e, čo 

som videl, nepovažujem napriek tomu ako je to rozsiahle, 

nepovažujem za tak zásadné, že by diskvalifikovali vedenie. 

Ale samozrejme, hovorím to aj s tým spôsobom, že omnoho 

horšie správy budú čítané na moju adresu. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová s faktickou.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Úplne fakticky. Ak má MIB problém, že mu je 

vytknuté spôsob, akým sa vyhlasuje súťaž, tak môžeme kľudne 

spraviť stretnutie. Máme za sebou aj viacero takýchto súťaží, 

ktoré sú v priadku. Takže je na to normálne právny model, 

ako sa určite neodstane druhá, tretia cena do problému. Či 

sú to efektívne vynaložené prostriedky. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Záhradník. 

PhDr., JUDr. Branislav Záhradník, poslanec MsZ:  
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Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, dámy a páni, možno 

by som nadviazal na kolegu, pána starostu Hrčku. Ja vnímam 

tak komplexne, že pod vedením súčasného mestského 

kontrolóra, naozaj, kontrolné akcie, ktoré v jednotlivých 

organizáciách mesta realizuje, idú viac do hĺbky, že sa 

naozaj díva na veci komplexnejšie, ako bolo možno v minulosti 

prax od kontrolórov, ktorí možno tak izolovane posudzovali 

niektoré vybrané problémy. Takže ja oceňujem taký komplexný 

pohľad.  

Rovnako si myslím, že pre prax pána Miškanina v daňovej 

správe, že bol riaditeľom úradu pre špeciálne daňové 

subjekty, je veľmi viditeľné práve v tých zisteniach, ktoré 

sa týkajú či už zákona o účtovníctve a podobne. Že tam 

naozaj, by som tie veci prijal. A teraz nehovorím konkrétne 

o žiadnom z tých subjektov, ktorých správu máme na stole. 

Tam by som sa asi nesporil. Možno trochu polemiku vyvolávajú 

niektoré tie kontrolné závery, opäť hovorím všeobecne, ktoré 

už ako keby posúvajú tú kontrolu z tej ako keby účtovno-

daňovej, do takej roviny útvaru hodnoty za peniaze, kde sa 

už posudzujú niektoré veci tak komplexnejšie. Tam potom 

naozaj je to otázka, že či toto je už úplne kompetencia 

mestského kontrolóra alebo aký je ten pohľad na vec. Tam 

samozrejme mestský kontrolór legitímne názor môže mať, ale 

chápem, že aj kontrolovaný subjekt sa môže cítiť trošku 

dotknutý, keď niektoré tie hodnotiace úsudky sa s nimi 

nestotožňuje a potom tam sa možno ťažšie hľadá taký, by som 

povedal, že objektívny, objektivizujúci pohľad. Ale v každom 

prípade takisto treba poďakovať aj za také zistenia, lebo 

môžu byť predmetom ďalšej diskusie a tie organizácie si vidia 

nastaviť vnútorné procesy lepšie. V prípade metropolitného 

inštitútu naozaj si myslím, že väčšina tých zistení sú 
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úvodné, pôrodné bolesti nastavovania procesov 

v novovzniknutej organizácie. To je úplne prirodzené, 

pochopiteľné a akceptovateľné. Myslím si, že tak to aj treba 

vnímať. Osobne si myslím, že… Ja som teda priaznivec skôr 

preventívneho pôsobenia hlavných kontrolórov vo vzťahu ku 

kontrolovaným subjektom. Už menej tej represie. Ale keď už 

je potrebná, tak asi musí nastať. Takže ďakujem veľmi pekne 

a verím, že tieto zistenia hlavného kontrolóra vlastne budú 

smerovať k zlepšeniu fungovania našich organizácií. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja mám otázku na pána riaditeľa MIB-u. 

Predpokladám, že ten posledný bod, ktorý vám bol vyčítaný, 

ste už vyriešili. To je skôr taký technický problém, že 

k zverejňovaniu zmlúv došlo oneskorene. Predpokladám, že to 

bol skôr nejaký technický alebo organizačný problém. Ale 

najviac ma zaujíma vlastne to, čo spomínala aj pani hlavná 

architektka. To znamená, že je to rozhodujúci a zodpovedný 

orgán v pôsobnosti zákona číslo 14 o hlavnom meste, že akým 

spôsobom sa vlastne s týmto môžete alebo chcete vysporiadať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne za otázky.  

A poprosím asi najprv pána Mazúra, nech reaguje. 

A potom pani riaditeľku. 

Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu 

Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem poďakovať za 

kontrolu. Samozrejme, nespochybňujeme, že sa stali aj nejaké 

pochybenia. Vnímame to, napravili sme procesy, napravili sme 

všetko, čo sa dalo. S tým, že napriek tomu sa nestotožňujeme 

s viacerými závermi a s intenzitou reči, ktorá bola použitá 

a s niektorými výrokmi, ktoré tam boli. To sa dotýka vlastne 

viacerých bodov. Niektoré z nich spomeniem. Tie, ktoré tu 

boli vlastne spomenuté. Bod 1 – situácia alebo nejaký vzťah 

k útvarom, teda pani hlavnou architektkou a s jej útvarom.  

V prvom rade v tej správe, napriek tomu, že sme 

v námietkach na to vlastne upozornili, nikdy nebol zámer 

preniesť kompetencie hlavného architekta na metropolitný 

inštitút. Neviem, odkiaľ táto informácia ide. Nikdy nebola 

takáto situácia a ani sa to reálne nedeje. My sme to 

vysvetlili. Spravili sme asi 15 strán analýzy, kde sme to 

vysvetľovali. Vieme to dať k dispozícii aj poslancom. Aby 

toto bolo absolútne jasné. Čiže to je prvá vec. Druhá vec. 

Pani Konrad spomenula, že MIB nie je stranou memoranda, 

memorandum bolo uzatvorené predtým, nedotýka sa MIB-u ako 

takého, my nie sme jeho stranou. Čiže to je taký ďalší bod, 

ktorý som chcel k tomu povedať. Treba povedať, že tie funkcie 

v tom územnom plánovaní, ktoré na MIB-e sú, vznikli, tak sú 

to funkcie, ktoré prešli z magistrátu z bývalej sekcie 
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územného plánovania. Nikdy neprechádzali z útvaru hlavného 

architekta. Čo sa týka vlastne tohto. Pán starosta, k tej 

DPH-čke len som chcel povedať, že aj s kolegom, naším 

finančným manažérom, my v podstate v tej DPH-čke máme za to, 

že tam jednoducho sú všetky veci v poriadku. Z nášho pohľadu 

tam došla jedna vec, ktorá bola v podstate drobnosťou. 

V jednej súťaži nám jednoducho vyhrala… zahraničný ateliér. 

A to proste navýšili cenu o tú DPH-čku, čo vlastne spôsobilo, 

že sme to nemali v rozpočte. Tak sa to muselo proste 

dorozpočtovať. Toto sú akože také drobné veci, ale v zásade 

máme všetky veci v poriadku. A vieme to znovu zdokladovať.  

Čo sa týka súťaží, tak tiež vlastne by sme radi 

povedali, že vysvetľovali a sme pripravení vlastne 

kedykoľvek znovu vysvetliť všetko, čo sa týka toho ako 

fungujú vlastne ceny, akým spôsobom sa vlastne tvoria tie 

ceny. Myslím si, že aj do veľkej miery to bolo vlastne 

zapracované v tom samotnom znení. A teda tým, že máme naozaj 

tie súťaže, ktoré sú cenené či komorou architektov, či tým 

množstvom súťažiacich, ktorých tam máme. Zároveň na tom robia 

špičkoví ľudia z hľadiska verejného obstarávania 

z magistrátu. Nemáme v tomto, myslím, žiadny problém. Mám 

pocit, že možno jedna informácia unikla vlastne medzi nami 

a kontrolnou skupinou. A to sa týkalo toho, že prečo v jednej 

konkrétnej súťaži, čo bol súťažný dialóg na „Živé námestie“ 

sa rozdala cena v rovnakej výške. Preto, že tie tímy celý 

čas robili tú istú prácu. A taký je štandard. Tak sa to robí 

a je to aj v súlade s o zákonom o verejnom obstarávaní. Toto 

je jednoducho absolútne legálne. A je to absolútne v súlade 

s pravidlami Slovenskej komory architektov.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Máme k tomu faktické 

poznámky.  

Nech sa páči. 

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

Ďakujem za odpoveď. Trošku ste mi potvrdili to, čoho 

som sa obávala, že vlastne ten problém je nie u vás, ale 

vlastne na magistráte, na odbore územného plánovania. Že tam 

je ten pes zakopaný, prečo sa vlastne tento paragraf 14 

nenapĺňa. Vy len ako keby preberáte ten naratív, takže… 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka s faktickou.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja len v krátkosti. Ja som pochopil z tej 

kontroly, že tá DPH-čka nebola samozdanená v tom správnom 

období. Čiže tam bola asi chyba. Ale neviem aspoň z toho, 

že… To, že to vyhral ateliér, ktorý bol platcom DPH, to je 

úplne normálna vec. To považujem, že samozrejme sa stať môže. 

Ale ako ja som pochopil z toho, že v tom zdaňovanom období, 

kedy to malo byť, to nebolo v tom samozdaňovacom výkaze 
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upravené. Akože tak som pochopil ja tú správu. Čiže len to. 

Ale ak je zhoda v tom, že to malo byť samozdanené, následne 

to bolo samozdanené, tak to proste považujem za vyriešené. 

Hej? Čiže tam nie je o čom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Prajem MIB-u, aby sa rozbehol aj v tých ďalších 

aktivitách a dodržiaval v najväčšej miere zákon. Ale čo mňa 

trápi viacej v tých jednoduchších veciach je, že by naozaj 

mal rešpektovať to, akým spôsobom sú financie v rámci mesta 

rozdelené. A navrhnúť niečo, čo je vynikajúce z veľa 

prostriedkov. Je nerealizovateľné potom na tom území, ktoré 

teda možno nie je priamo v správe hlavného mesta. Trošku to 

niekedy hlavné mesto, keď sa mu hodí iba to, čo mu patrí, 

keď sa mu hodí ináč, tak je aj to, čo je v podstate súčasťou 

mestských častí. Proste si toto dojednajme. A čo mňa mrzí 

ako starostku Starého Mesta, ktorá naozaj, od prvého, snáď 

od nástupu, hovorí, že tá hospodárnosť. My sme správcovia. 

Ja to vnímam tak, že spravujeme majetok, ktorý nie je náš. 

Spravujeme majetok všetkých. Niektorí môžu mať taký názor, 

niektorí iný. Ale keď sa robí relácia cez MIB, vraj teda, 

nejaká relácia v rádiu, kde sú prizývaní hostia 

a starostovia… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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OK. To je asi z iného súdku, že Staré Mesto nebolo 

prizvané do nejakej relácie. V kľude si to povedzme. Dobre, 

ďakujem pekne.  

Poprosím pani riaditeľku Palicovú o reakciu na pani 

poslankyňu Svoreňovú.  

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta 

Bratislavy:  

Dobrý deň. Ak dovolíte, ja by som reagovala na… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A pána Kunsta, samozrejme.  

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta 

Bratislavy: 

A na pána Kunsta, áno. Vlastne tie prostriedky na 

projekt Cella Memoria, obnovu strechy tohto objektu, vlastne 

áno, boli pôvodne alokované v rozpočte Múzea mesta 

Bratislavy na rok 2021. Nám sa zároveň v minulom roku 

podarilo získať cezhraničný projekt Culture Across SKAT, 

v rámci ktorého vlastne dokážeme komplexne… Teda to je jedna 

projektová aktivita. Rekonštrukcia tohto objektu. Máme na to 

v tom projekte vyčlenené peniaze. Takže vlastne tú 

rekonštrukciu zrealizujeme z toho. A vlastne tie peniaze, 

ktoré sme mali na celú memoriu, používame na už teraz 

prebiehajúcu rekonštrukciu Apponyiho paláca. Takže vlastne 

tie rozvojové investičné aktivity na hrade Devín veľmi 
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úspešne dejú. My sme vlastne minulý rok boli v prípravnej 

fáze. A tento rok sa už dostaneme do realizačnej fázy. Takže 

toto sa podarí. Zároveň… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, samozrejme, že keby mali úplne že záujem 

o konkrétnu informáciu, tak hocikedy je múzeum… Chápem, že 

hrad Devín je strašne dôležitý. Je to naša 

najnavštevovanejšia atrakcia nášho múzea a je to u vás 

v mestskej časti. Takže všetky informácie, aké treba, múzeum 

podá.  

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta 

Bratislavy: 

Ja by som zároveň tiež povedala ešte, že my sme sa 

vlastne počas celého toho minulého roka snažili pracovať na 

takom kontinuálnom zlepšovaní v oblastiach, ktoré spoločne 

s kolegyňami a kolegami identifikujeme. A takisto sme 

vlastne tú kontrolu vnímali ako príležitosť pre také práve 

to komplexné zhodnotenie a reflexiu správnosti tých postupov 

a často dlhoročnej praxe v múzeu. Takže vlastne aj tie 

podnety, ktoré priebežne z kontroly vychádzali, tak sa 

snažíme reflektovať a priebežne vlastne zapracovávať do 

našej praxe. A takisto budeme reagovať aj na tie odporúčania 

útvaru mestského kontrolóra.  

Čo sa vlastne týka nejakých tých pochybení alebo 

pochybností súvisiacich s obdobím, kedy ja som vlastne 

poverená vedením, tak my sme ako keby vnímali… A správa 
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mestského kontrolóra reflektuje, sme vnímali najmä v oblasti 

takej nedostatočnej administrácie, respektíve skôr 

archivácie dokumentácie, ktorá potom akoby vyústi v to, že 

možno aj ten výkon kontroly, teda následne výkon kontroly, 

kontrolór reflektoval ako pomerne náročný. Takže toto je ten 

proces práve tej dokumentácie, ktorý sme sa od februára 

snažili priebežne zlepšovať. Čo sa týka vlastne tých 

pochybení v oblasti rozpočtu finančnej kontroly alebo 

verejných alebo teda súvisiacich aktivít, tak takisto je tá 

situácia vlastne taká, že na našom ekonomickom oddelení, 

nielen na ekonomickom oddelení, tú situáciu charakterizuje 

veľmi vysoká akumulácia úväzkov, kedy vlastne ten veľmi malý 

tím. Povedzme napríklad účtovníčka je zároveň majetkárkou, 

mzdárka zároveň má na starosti pokladňu, vedúca ekonomického 

oddelenia vlastne zabezpečuje výkon tej agendy.  

A jednoducho Múzeum mesta Bratislavy je naozaj veľký 

kolos, ktorý si minulý rok prechádzal náročnou situáciou 

v súvislosti aj s veľkými projektami. Či už to bol napríklad 

ten Interreg. Ale aj s covidom, povedzme s rekonštrukciami 

alebo ďalšími rozvojovými projektami. A vlastne ono to 

kládlo veľmi vysoké nároky na moje kolegyne a kolegov. 

A takisto aj vlastne aj kontrola začala u nás v múzeu 3. 

januára a vlastne ten výkon kontroly prebiehal v období, 

kedy napríklad prebiehala aj účtovná uzávierka. Takže ja 

môžem len konštatovať to, že pre moje kolegyne a kolegov to 

bola veľmi náročná situácia. Boli pod veľkým tlakom a vlastne 

mohlo to viesť práve aj k niektorým tým skratovým riešeniam, 

ktoré sa teraz z našej strany ukazujú ako pochybenia. A my 

ich prijímame a vlastne budeme sa… Budeme hľadať všetky možné 

riešenia na to, aby sme im do budúcna predchádzali. A veľmi 

otvorene sa o tom vlastne rozprávame aj s naším 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

154 

 

zriaďovateľom. A vlastne vítame aj kroky, ktoré vlastne sú 

v pláne. Takže asi toľko by som zatiaľ povedala. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

S faktickou pán poslanec Kunst.  

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Možnože keby sme dostali informácie, že 

prečo neboli tie kapitálovky minuté, že sme získali nejaký 

grant a ako pokračujeme, tak by tie otázky neboli. Ale mňa 

aj zaráža, že nemáme tam vedúcu národnej kultúrnej pamiatky, 

na hrade Devín. A keď povieme, že je to najnavštevovanejšia, 

tak je to asi dosť veľký problém. Ako naša národná kultúrna 

pamiatka. Lebo k tomu máme tam aj okolie toho hradu. Máme 

tam problém, ktorý je tu dlhodobo a riešime ho. To je bývalý 

amfiteáter Devín, kde je súdny spor. Čiže to je všetko… 

Padajú tam kamene. To sú všetko veci, ktoré tu tlačíme dva 

roky pred sebou, stále o tom rozprávame. A my tam nemáme 

vedúcu národnej kultúrnej pamiatky. Viem, že to je asi 

problém. Ale to sú veci, ktoré sú závažné. A myslím si, že 

tieto informácie by sme mohli dostať, že akým spôsobom sa 

ďalej budeme zapodievať tým, aby tá národná kultúrna pamiatka 

mala ten priestor, aj Devína, lepší. Preto tak to bolo 

prezentované aj v rámci rozpočtu, keď tie peniaze boli. Takže 

to je jedna otázka, že ako s tou vedúcou. Ako to vidíte? 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím o odpoveď.  

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta 

Bratislavy: 

 …záujem. Vlastne hrad Devín bude mať nového vedúceho 

od 1. mája, teda od budúceho týždňa. Takže táto situácia sa 

vyrieši. Čo je však dôležité, treba povedať, že hrad Devín 

bol dlhodobo personálne ako keby poddimenzovaný. A teda nie 

len hrad Devín, ale aj celé Múzeum mesta Bratislavy. To 

počujete vlastne aj z tej mojej odpovede, týkajúcej sa, 

povedzme, toho ekonomického oddelenia. Vlastne my sme sa 

potrebovali zamyslieť nad tým, ktoré tie oblasti je nutné 

posilniť. Tie sa týkajú jednak odborného posilnenia, týkajú 

sa manažérskeho posilnenia a aj prevádzkového. Takže hrad 

Devín bude mať v priebehu pár dní nového vedúceho oddelenia. 

Zároveň máme priebežne vypísanú pozíciu na technického 

správcu hradu Devín, čo je také dôležité prevádzkové 

posilnenie. Lebo ten hrad Devín je naozaj obrovský kolos, 

ktorý si vyžaduje veľa pozornosti a veľa starostlivosti. 

A je tam veľa problémov, ktoré je treba riešiť. Takže my na 

tom postupne pracujeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá.  
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ešte reagujem na pána riaditeľa MIB-u. Samozrejme, to 

nebol nejaký útok na vás. Ani teda nechcem aby ste sa 

zodpovedali za ten bod. Je to skôr na pána primátora, že ja 

naozaj stále cítim, že ten náš zákon číslo 14, to znamená, 

že hlavný architekt zabezpečuje obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov, organizuje spracovanie územného 

plánu a jeho aktualizácie, koordinuje územnoplánovaciu 

činnosť a zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk 

k investičnej činnosti. Ja tam cítim veľmi veľké rezervy 

v spolupráci s pánom Dinkom. My ako komisia máme veľmi biedne 

informácie. Často sa musíme domáhať nejakých podkladov. Máme 

ich veľmi, veľmi často iba ústne. Ja si osobne myslím, že 

kto riadi územný plán, to je v podstate úplne chaotické. Ja 

tam nevidím nejakú koncepčnosť, koncepciu. A to je, 

samozrejme, na vedení… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za poznatky. A teda aj za poznámky. 

Samozrejme, týmito kontrolami sa veľmi vážne zaoberáme. 

A vyplývajú nám z nich nejaké úlohy, ktoré budeme 

odpočtovať, ako ich plníme.  

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 Správu 
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o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte.  

Pokým budete hlasovať, chcel by som vám dať informáciu. 

Myslím si, že obed bude o jednej. Ako vždycky je nachystaný 

v mezaníne. Takže môžeme spolu obedovať, čo asi dva roky 

nebolo. Tak vás tam radi uvidíme. Myslím, že do jednej 

vydržíme ešte popracovať.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 33.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1215/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 16 NÁVRH NA ZRIADENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 16: Návrh na zriadenie príspevkovej 

organizácie Komunálny podnik Bratislavy. 

Táňa, na sekundu to zober. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Tak, spracovatelia sa usadia a nech sa páči, hneď máte 

aj úvodné slovo. Áno, a bude prezentácia. Takže bude to 
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trošku dlhšie úvodné slovo, ale myslím, že veľmi 

zrozumiteľné. 

Ešte prosím zapnite mikrofón pánovi Radosovi, aby sme 

mohli začať. Tak nech sa páči, Michal, máš slovo. 

Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu: 

Dobrý deň prajem. Predkladáme na mestské zastupiteľstvo 

materiál o osamostatnení komunálneho podniku do podoby 

príspevkovej organizácie. 

Najskôr by som teda úvodom predstavil, aký veľký 

komunálny podnik je; a teda aké činnosti vykonáva. 

V súčasnosti komunálny podnik, ktorý sme zriadili v roku 

2019, zamestnáva 108 zamestnancov. V súčasnosti pôsobí ako 

oddelenie magistrátu. Realizuje údržbu komunikácií, zelene 

a riešenie stoviek podnetov, údržbu majetku v správe mesta 

Bratislava s tým, že teda tie pravidelné výkony údržby 

v súčasnosti realizuje predovšetkým v okrese Bratislava II 

a Bratislava III. Pôsobí teda nielen v exteriéri na ulici, 

ale teda počas nejakého nevhodného počasia – keďže sa 

snažíme, aby kapacity komunálneho podniku boli naplno 

vyťažené počas celého svojho obdobia – tak vykonávame taktiež 

aktivity v dielňach, kde teda repasujeme nejaký starší 

mobiliár, ktorý je možné využiť inde. Pomerne významnou takou 

jesennou aktivitou je príprava ohrádok na vianočné 

stromčeky, ktoré teda sú vnímané ako úspešný projekt mesta. 

Čo sa týka techniky – teda komunálny podnik v súčasnosti 

disponuje technikou s obstarávacou hodnotou 4,5 milióna eur. 

Sú to v podstate všetky vozidlá, nakladače, kosačky, 
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potrebné náradie, vybavenie, ktoré potrebuje komunálny 

podnik pre svoje fungovanie. Rátame s tým, že so zvyšovaním 

výkonov komunálneho podniku pre mesto Bratislava množstvo 

techniky aj teda nadobúdacej, aj nejaká nadobúdacia hodnota 

bude ďalej rásť. 

Mohli by sme prejsť teda k finančnej výhodnosti 

komunálneho podniku, nakoľko od samého začiatku existencie 

komunálneho podniku sa snažíme, aby komunálny podnik nielen 

teda vykonával tie výkony, ktoré Bratislava potrebuje 

a predtým naozaj neboli v takom rozsahu – myslíme si, že ani 

v takej kvalite – realizované. Ale našou ambíciou je, aby 

sme teda šetrili hlavnému mestu finančné prostriedky. Preto 

sa opakovane teda porovnávame s cenami, ktoré máme 

vysúťažené ako hlavné mesto s dodávateľmi. Túto časť uvedie 

Matúš Lupták. 

Matúš Lupták, M. A., poverený riadením sekcie financií: 

Dobrý deň. Ja len v skratke zhrniem to, čo je na tom 

slajde za vlastne uplynulý rok, respektíve sezónu, lebo tá 

skončila akoby že začiatkom zimy tohto roka – vieme, ako ju 

ukázať – že porovnaním nákladov, ktoré nás stál komunálny 

podnik v porovnaní s cenami, ktoré máme vlastne s našimi 

externými dodávateľmi – šetríme si štyridsať percent 

nákladov – že tie isté výkony, ktoré komunálny podnik za 

leto aj zimu 21/22 zrealizoval, by sme externému dodávateľovi 

museli zaplatiť o takmer dva milióny eur viac, ako nás stál 

komunálny podnik. Aj keď do toho zahrnieme vlastne odpisy 

tej techniky, ktorá bola kúpená, ktoré boli asi 400 000, tak 

stále je to milión a pol eur. Takže tá úspora je vyššia ako 

len… DPH-čka je vyššia akoby len nejaká základná marža. Je 
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to naozaj celkom rozhodujúca suma peňazí. Aj detailnejšie 

sme sa pozreli na vlastne tú letnú časť tej údržby – teda 

letný operačný plán – tie čísla sú vlastne za okres 

Bratislava II, kde tá úspora bola 39 percent – asi 

440 000 eur len za leto. Leto vždy stojí menej ako zima. 

A tam tie úspory sú aj potom detailne rozbité – pri zametaní 

a čistení je to asi 44 percent, pri odstraňovaní buriny 

54 percent, kosenie 24 percent a tak ďalej. Takže máme za 

to, že jedným z tých dôvodov nie je len kvalita, ale teda 

nejaká operatívnosť tej činnosti, ale zároveň aj skutočná 

dokázateľná finančná úspora v zabezpečovaní týchto činností 

interne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Bude asi nejaký typ diskusie. Máme 

tu aj pána Molnára, ktorý vedie komunálny podnik doteraz. 

A otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo po A) zriaďuje Komunálny podnik 

Bratislavy ako mestskú príspevkovú organizáciu hlavného 

mesta SR Bratislavy. Po B) schvaľuje návrh zriaďovacej 

listiny mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik 

Bratislava. Po C) žiada primátora hlavného mesta, aby 
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zabezpečil potrebné právne úkony pred vznikom mestskej 

príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislava. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. 

Aj takto pred všetkými poďakujem Robovi Molnárovi za 

robotu, ktorú tam odvádza v komunálnom podniku. Naozaj je to 

kus roboty a cítiť to. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie mestskej príspevkovej organizácie 

Komunálny podnik Bratislavy 

Uznesenie 1216/2022 

zo dňa 28.04.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zriaďuje 

Komunálny podnik Bratislavy ako mestskú príspevkovú 

organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

B. schvaľuje 

návrh zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie 

Komunálneho podniku Bratislavy 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby zabezpečil potrebné právne úkony pred vznikom mestskej 

príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 17 NÁVRH NA MENOVANIE RIADITEĽA PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 17: Návrh na menovanie riaditeľa 

príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy. 

Poprosím uviesť asi jednou vetou. 
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Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu: 

Vzhľadom teda ku skutočnosti, že komunálny podnik už 

v súčasnosti pôsobí pre mesto Bratislava na úrovni oddelenia 

magistrátu, navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo súhlasilo 

s vymenovaním súčasného vedúceho oddelenia komunálneho 

podniku Róberta Molnára za riaditeľa príspevkovej 

organizácie Komunálny podnik mesta Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja naozaj nechcem 

predlžovať túto diskusiu. Chcel by som podporiť tento 

materiál a pána riaditeľa – pána inžiniera Molnára. Poznám 

ho naozaj ako veľmi dobrého manažéra aj z pôsobenia u nás 

v mestskej časti, kde skoro desať rokov viedol našu 

príspevkovú organizáciu EKO – podnik. Takže bude mi cťou ho 

podporiť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 
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Ja by som chcela tiež podporiť tento návrh, pretože tie 

skúsenosti v Ružinove, ktoré máme s pánom Molnárom, sú fakt 

vynikajúce, skvelé v oblasti teda aj posypu, v oblasti 

zimnej údržby a najmä ochrany stromov – orezov a tak ďalej. 

Takže aj v tej spolupráci s Ružinovským podnikom. Ten zámer, 

ktorý bol – urobiť takýto nejaký komplexný centralizovaný 

podnik na čele s pánom Molnárom, je vynikajúci a skvelý. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja poznám tiež pána Molnára a veľmi sa teším 

z jeho zvolenia. A chcem aj za mestskú časť trošku zalobovať 

– o jeho záujem, aby sa podieľal na tom. 

Ale chcem sa ho spýtať ešte na jednu vec: Máme tu takú 

veľmi dobrú aplikáciu – volá sa že Odkaz pre starostu – či 

ju budete sledovať, či ste ju zaregistrovali, že existuje. 

A druhá vec: Či chystáte aj vy nejakú webovú stránku, kde sa 

ľudia napríklad s nejakými svojimi podnetmi budú na vás 

obracať, aby to bolo také čitateľnejšie, ako je to teraz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Zodpovedáme na záver. 

Pani starostka Kolková. 
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Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ďakujem. Ja som sa to chcela opýtať v predchádzajúcom 

bode, ale nejak sa veľmi rýchlo diskusia minula. 

Chcem sa opýtať, či sa uvažuje vôbec v rámci komunálneho 

podniku s nejakou lepšou spoluprácou možno komunálneho 

podniku s mestskými časťami v prípadoch, kedy by išlo 

o práce, ktoré – čo ja viem – napríklad naša malá mestská 

časť často má problém s riešením rôznych drobných či už opráv 

alebo nejakých zásahov v tých verejných priestoroch a často 

na to nemáme ani potrebnú techniku, ani ľudí. Musíme si 

objednávať, keď to objednávame teda v rámci nejakého 

súťaženia, tak samozrejme otázkou je potom cena. Takže či si 

viete predstaviť takú nejakú užšiu spoluprácu s mestskými 

časťami v núdzi… Neviem, no. Proste, že by bola tá 

organizácia ako keby nápomocnejšia ako externí dodávatelia 

pre tie mestské časti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Určite zodpovedáme. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som chcela sa tiež 

pripojiť k ostatným poslancom, ktorí chceli vyjadriť teda 

pochvalu pánovi Molnárovi. Aj naša mestská časť je veľmi 

spokojná a skutočne je vidno veľmi badateľný rozdiel oproti 
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tomu, ako keď našu mestskú časť spravovala súkromná 

spoločnosť, za čo chcem zrovna aj pánovi primátorovi 

poďakovať, že tak promptne vyriešil túto vec a že nám 

pridelil práve naše technické služby. 

Takže ďakujem veľmi pekne a držím palce, aby sa darilo 

aj naďalej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Aj ja sa chcem poďakovať pánovi Molnárovi, chcem byť 

medzi tými kolegami všetkými, ktorí ďakujú. A ja hodnotím 

tiež pána Molnára naozaj – je za ním vidieť kus roboty aj 

v jeho predchádzajúcom zamestnaní, keď pôsobil aj v Novom 

Meste. A myslím si, že by mohol byť vzorom mnohým aj iným 

oddeleniam. A dúfam, že iné oddelenia raz takto budú fungovať 

ako pod vedením pána Molnára. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Záhradník. 

PhDr., JUDr. Branislav Záhradník, poslanec MsZ: 

Ja asi zavŕšim ďakovanie a oslavovanie Roba Molnára. 

Všetci sme sa takto k tomu prihovorili. Ale vážne – ja ho 

teda poznám dlhé roky, nielen teda z toho pôsobenia 
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v komunálnej sfére, ale ešte keď pôsobil v komerčnej sfére. 

A rovnako sa správal zodpovedne a veľmi, veľmi aktívne. 

A myslím si, že je to dobrý a skúsený manažér. Takže tá voľba 

vôbec nie je dnes problémová. Zrejme budeš mať, Robo, viac 

hlasov, ako je tu poslancov – podľa tej diskusie sa mi to 

javí. 

Ja len možno jednu poznámočku: Že to rozhodnutie, že 

budeme mať vlastný komunálny podnik, je veľmi dobré aj 

s ohľadom na to, čo sa momentálne na trhu deje. My to vnímame 

aj v Karlovej Vsi, kde sme si založili pred tromi rokmi 

vlastný podnik verejnoprospešných služieb a spolupracujeme 

s mestom. Pri súčasnej naozaj rastúcej cene vstupov všetkých 

možných by sme dnes – povedzme Karlovu Ves – keby sme 

realizovali údržbu verejných priestranstiev externými 

spoločnosťami, asi veľmi problematicky to ufinancovali. 

Takže sme radi, keď sú na to vlastné sily a prostriedky. To 

znamená aj ľudské kapacity, aj technické kapacity a myslím 

si, že je skvelé, že to bude mať aj mesto. A myslím si, že 

budeš teda, pán Molnár, budeš zakladateľom tejto tradície aj 

na meste a že to bude úspešný príbeh. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Skvele. Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Rovnako chcem pochváliť pána Molnára a spoluprácu 

s Technickými službami Starého Mesta, ktorá je intenzívna 
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a myslím si, že obojstranne prospešná. A toľko pochvaly ešte 

snáď ani nebolo. To je možno jediná vec, kde to maká naozaj. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nebudem reagovať. Ďakujem pekne. 

Samozrejme, ja Robovi nebudem ďakovať, lebo mu ďakujem 

veľmi často pomerne. Ale som vďačný, že vidíte tú prácu, 

ktorú pán Molnár odvádza so svojím komunálnym podnikom. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Sorry (prepáčte), 

odpovede, Robo Molnár. 

Mgr. Ing. Róbert Molnár, vedúci referátu komunálneho 

podniku: 

Dobrý deň. Teraz by som sa chcel naozaj veľmi pekne 

poďakovať za ocenenie práce, ktorú komunálny podnik robí. 

Naozaj nás to všetkých veľmi teší. Určite aj kolegov, ktorí 

pozerajú. A ako veľmi si to vážime, je to veľmi motivujúce. 

A prešiel by som k tým vlastne otázkam: Čo sa týka 

Odkazu pre starostu – my sme vlastne v tom systéme a tie 

podnety, ktoré rieši mesto a niektoré podnety teda v každej 

mestskej časti, ktoré sú tie mestské podnety – riešime, máme 

na to rýchlu rotu, ktorá stále rastie. Je tam predstava toho 

komunálneho podniku, že bude mať rádovo možno dvojnásobok 

zamestnancov – zhruba desať percent tvoria ľudia, ktorí práve 

budú robiť tie operatívne činnosti, ktoré robia mesto hlavne 

bezpečnejším a rýchlo čistejším. Takže to je k tomu. 
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A čo sa týka spolupráce mestských častí – ako je to 

jedna z najdôležitejších vecí, ktoré ja osobne považujem 

vlastne pri tejto práci celkovo. A v tých mestských častiach 

– v tej východnej časti Bratislavy, kde komunálny podnik 

najviac robí hlavne cyklické práce a proste má nastavený ten 

systém zimnej a letnej údržby, tak naozaj tam 

spolupracujeme, presne nastavujeme možnosť aj spoluprácu či 

už s VPS-kami jednotlivých mestských častí, alebo s úradmi 

jednotlivými tak, aby tá spolupráca bola cielená a o to 

efektívnejšia. Čiže toto je – podľa mňa – veľmi dobrý vzorec, 

ktorý sa nám osvedčil, a myslím, že to je dobre rozvíjať 

ďalej. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo vymenúva Ing. Róberta Molnára za 

riaditeľa príspevkovej organizácie Komunálny podnik 

Bratislavy od 15. 6. 2022. 

Môžeme o tom 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: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 30. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na menovanie riaditeľa mestskej príspevkovej 

organizácie Komunálny podnik Bratislavy 

Uznesenie 1217/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

vymenúva 

Ing. Roberta Molnára, na Lánoch 4, 821 04 Bratislava, za 

riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik 

Bratislavy od 15. 06. 2022. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA VYMENOVANIE RIADITEĽKY PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 18: Návrh na vymenovanie riaditeľky 

príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 

Poprosím Zuzanu Ivaškovú o uvedenie tohto materiálu. 

Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry:  

Dobrý deň. Dovoľte nám predstaviť materiál Návrh na 

vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie hlavného 

mesta Múzeum mesta Bratislavy. 

Výberové konanie bolo vyhlásené 21. januára 2022, 

pričom 28. 2. bola uzávierka. Do termínu uzávierky prišli 

dve prihlášky, pričom obaja kandidáti, ktorí boli 

prihlásení, spĺňali formálne náležitosti kladené podmienkami 

výberového konania. 8. apríla sa uskutočnilo verejné aj 

neverejné vypočutie uchádzačky a uchádzača. Bola možnosť tú 

verejnú časť sledovať aj cez aplikáciu ZOOM, cez sociálne 

siete mesta a zároveň mohla verejnosť klásť otázky cez 

aplikáciu Slido. Výberová komisia, ktorá bola zložená 

menovite z: pán Ctibor Košťál, pán Július Barczi, Pán Peter 

Barta, pani Zuzana Vrbová a pani Lucia Štasselová na základe 

získaného počtu bodov – a to v prípade všetkých členov 

komisie – a rovnako na základe poradia u všetkých členov 

komisie navrhuje vymenovať pani Mgr. Zuzanu Palicovú za 

riaditeľku príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 
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Medzi inými komisia konštatuje, že kandidátka začala 

v ostatnom roku transformáciu Múzea mesta Bratislavy na 

modernú inštitúciu, čo sa odrazilo aj v spôsobe, ako o jej 

rozvoji uvažovala a uvažuje v najbližších rokoch. V rámci 

výberového konania predstavila modernú koncepciu riadenia 

Múzea mesta Bratislavy s dôrazom na tímovú prácu 

a implementáciu zmien potrebných pre kvalitné fungovanie 

Múzea mesta Bratislavy. 

Veľmi pekne ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja by som sa iba jednoduchú vec chcel spýtať. Koľko 

bolo, prosím vás, kandidátov? 

Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry:  

Dvaja kandidáti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Iba možno k tomu poviem, že práve preto, že na začiatok 

sa prihlásil len jeden kandidát, tak sa výberové konanie 

predlžovalo. Sú tam dvaja kandidáti. 
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Ak nie sú ďalšie poznámky k tomu, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo po A) zrušuje poverenie Mgr. Zuzany Palicovej 

riadiť príspevkovú organizáciu Múzeum mesta Bratislavy a po 

B) vymenúva Mgr. Zuzanu Palicovú za riaditeľku mestskej 

príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy dňom 

1. 5. 2022. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 28. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 
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Návrh na vymenovanie riaditeľky mestskej príspevkovej 

organizácie Múzeum mesta Bratislavy 

Uznesenie 1218/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

poverenie Mgr. Zuzany Palicovej riadiť mestskú príspevkovú 

organizáciu Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 

Bratislava, dňom 30. 04. 2022. 

B. vymenúva 

Mgr. Zuzanu Palicovú za riaditeľku mestskej príspevkovej 

organizácie Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 

Bratislava, dňom 01. 05. 2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 18A PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA, A. S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A ideme ďalej na bod Personálne zmeny v predstavenstve 

obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava. 
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Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Dobrý deň. V súlade so chválenými zásadami výberu 

členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 

hlavného mesta bolo vyhlásené výberové konania na pozíciu 

predsedu predstavenstva v spoločnosti Technické siete 

Bratislava. 

Do výberového konania bolo doručených celkovo päť 

kompletných prihlášok. Z toho boli pozvaní traja uchádzači 

na verejnú a neverejnú časť výberového konania. Výberové 

konanie sa konalo dňa 22. apríla 2022. Členmi výberovej 

komisie boli: pán Peter Škodný, Marián (poznámka: nie celkom 

zrozumiteľné priezvisko), Tomáš Gliviak, Zuzana Vrbová a pán 

Ján Hrčka. Na základe všetkých zhromaždených materiálov, 

vystúpení uchádzačov, hodnotení a následného hlasovania 

členov komisie výberová komisia odporučila primátorovi 

hlavného mesta navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ing. 

Juraja Nyulassyho za predsedu predstavenstva spoločnosti 

Technické siete Bratislava. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja teda na začiatok – keby som náhodou 

prekročil – poprosím dlhší príspevok. 
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Bol som po dlhom čase účastný na komisii prosím a poviem 

– a povedal som to aj primátorovi – môj návrh bol, aby toto 

výberové konanie bolo zopakované a vysvetlím prečo. A teraz 

naozaj nepriraďujte si ľudí k tomu, len mi to naozaj 

pripomenulo vtip, kde ryba, kôň a opica majú transparentne 

vysúťažiť, kto prvý vylezie na strom. Čuduj sa svete, vyhrala 

to opica. A to, prosím, naozaj nechcem nikoho s ničím 

zosobňovať, ale ja som aj komisiu opakovane upozornil, že 

to, čoho som sa zúčastnil, nebolo výberové konanie. Nazval 

by som to všelijako, ale určite nie výberové konanie. 

Upozornil som na to opakovane a poviem ešte ďalšie výhrady, 

ktoré boli. Boli traja uchádzači, výberové konanie bolo 

vypísané na plat 4 500 eur – zopakujem 4 500 eur – pričom 

teda prišiel som… A nikomu nezávidím peniaze. Myslím si, že 

ak a napriek tomu, že ako ľudia tieto veci vnímajú, pokiaľ 

si niekto tie peniaze zaslúži, nech ich má… Ale vysvetlím to 

v kontexte ostatných vecí. Prišiel prvý uchádzač – úprimne: 

absolútne ma nepresvedčil. Prišiel druhý uchádzač – bol 

trochu lepší. Ale stále bez šance. Zo srandy som sa spýtal, 

že koľko máme uchádzačov – teda pamätal som si, že troch – 

povedali mi, že troch, tak som povedal, že hlasujem za 

tretieho – ešte som ho nevidel ani som nevedel, kto to je. 

V momente, keď začal pohovor a zase hovorím, čo som videl 

a ako som to videl, a teda ešte jednu drobnosť: už v tom 

čase trošku som sa čudoval, že nikto z komisie nie je 

nervózny, že mali sme dvoch uchádzačov a komisia sa zhodla, 

že ani jeden z uchádzačov nie je vhodný; a bolo bez toho, 

aby som vedel, kto je tretí, hovorím že tak asi tretí bude 

vhodný. Asi ja som bol taký, ktorý bol teda asi najslabšie 

pripravený. A hovorím si, že tak keď ten tretí nebude vhodný, 

čo budeme robiť. Už zo začiatku proste som videl trochu iný 
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prístup k tretiemu uchádzačovi, čo vo mne zaplo druhú 

kontrolku. No a keď som postupne zistil, že tretí uchádzač 

je zamestnanec magistrátu, ktorý v dvadsiatich štyroch 

nastúpil na magistrát, má 27 rokov a po troch rokoch praxe 

je jediný najvhodnejší uchádzač za štyri a pol tisíca, lebo 

nikto iný sa do výberového konania vhodný neprihlásil, tak 

som zobral na seba úlohu toho, že teda ho aspoň prevetrám, 

ako je moc dobrý. Alebo ako spĺňa podmienky. Môžem 

konštatovať – určite bol najlepší z troch uchádzačov, ktorí 

v ten deň prišli, určite by bol niekde na spodnej hranici, 

ale nie pre mňa na „CEO“ – na „chief executive officer“ 

(predseda predstavenstva). Podľa mňa, že na spodnej hranici 

s dvomi zavretými očami, keby som naozaj za nejakých veľmi 

dôležitých okolností musel niekoho vybrať, tak by som ho 

vybral. Ale nie v stave, kedy – podľa mňa – na to nie je 

dôvod. Upozornil som na to ostatných členov komisie, pričom 

ďalší členovia komisie zopakovali, že súhlasia so mnou, že 

asi na „CEO“ to nie je, ale my musíme niekoho vybrať. Na 

moju otázku – traja to členovi komisie zopakovali, keď som 

sa ich pýtal: „Prosím vás, kto vám to podal, v ktorých 

zadaniach? Som poslanec mestského zastupiteľstva… 

V podkladoch som to nikde nevidel. Prosím, kde je napísané, 

že musíme niekoho vybrať?“ Tak zrazu teda, že no… 

„Samozrejme, nikto nepovedal, že musíme niekoho vybrať, ale 

pochopili sme to tak…“ hovorili tí členovia komisie, „že 

pokiaľ sa ten človek dnes nevyberie, tak magistrát bude 

zastavený v tom pláne, ktorý robí.“ Lenže tento pán tri roky 

robí na magistráte, na oddelení, momentálne je poverený 

„CEO“, že čo bráni magistrátu v tom, aby pokračoval vo svojej 

koncepcii a opätovne vypísal výberové konanie. A hovorím – 

keď ešte v najbližšom jednom, možno dvoch výberových 
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konaniach nikto lepší nebude, priznám, je to stav na trhu, 

je najlepší, nemám s tým problém. S čím som mal ale zásadný 

problém je, že mne to naozaj pripadalo, že napriek tomu, že 

viacerí členovia komisie uznali, že to nie je kandidát, ktorý 

by bol teda jednoznačne, že „áno“, tak sa konštatovalo skôr 

také, že: „No, však zoberieme k nemu nejakého seniornejšieho 

finančného riaditeľa a podobne…“ Takže pozerám, to nemyslíte 

vážne, vy chcete ako najslabší článok mať predsedu 

predstavenstva a k nemu dávať seniornejších ľudí… Ako 

myslíte, že tí seniornejší ľudia budú akože… aký budú mať 

pocit? Že vlastne najjuniorskejší a najneskúsenejší človek 

je vlastne ich nadriadený. Hej? A ich šéf, predseda 

predstavenstva. 

Proste môj pocit – a ja som to aj v tej komisii vrátane 

toho vtipu opakovane povedal – že skrátka nikto 

nespochybňuje, že to nebolo ideálne výberové konanie, ale 

akosi je to preferovaný človek magistrátu, tak budeme hľadať 

spôsoby ako áno. Dáme mu nejaký koučing, dáme mu nejaké 

technické veci, ale v žiadnom prípade nepripustíme nové 

výberové konanie, lebo čo keby sa náhodou prihlásil niekto 

lepší a tento by bol neobhájiteľný. To je – ako jak sa hovorí 

– že za niektorými vecami je tenká červená línia, tak ja som 

z toho výberu to mal pocit akože nie, že tenká červená, ale 

že hrubá červená čiara – takto sa vinula pre mňa. Samozrejme 

tí, čo ma poznáte, tak ja už som si potom aj také trošku 

tvrdšie poznámky smerom ku komisii neodpustil a povedal som 

im, že keby som ja bol majiteľ a komisia mi za takýchto 

podmienok donesie takéhoto kandidáta, tak by som s nimi 

nespolupracoval, lebo by som ich považoval za nedostatočne 

kvalifikovaných a kvalitných, keď toto je výsledok 
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výberového konania na pozíciu „CEO“ so štyri a pol tisíc 

eurovým platom. 

Toľko k tomu. Čiže… A ešte raz: Ten človek môže byť 

naozaj kvalitný, môžem sa mýliť, možno sa naozaj presadí, 

ale jednoznačne po prvom kole pri týchto vypísaných 

podmienkach ja osobne nemôžem za tohto človeka zahlasovať 

a nechápem, prečo sa neurobí druhé výberové konanie. Kľudne 

nemám problém priznať chybu, že v druhom, treťom sa nikto 

lepší neprihlásil. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme na faktické. Pani 

viceprimátorka Kratochvílová. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja som nebola účastník výberového 

konania, ale dovolím si zareagovať na spochybňovanie 

samotného výberového konania, jeho prípravy aj teda kvality 

materiálov. Bolo to spracované štandardne tak ako pri 

všetkých – pri všetkých ostatných. A rovnako by som bola 

rada, keby tu nedochádzalo k spochybňovaniu odbornosti 

členov komisie. Sú to ľudia skúsení vo svojich odboroch, 

v ktorých pracujú desaťročia. Takže hovorím, nejdem sa 

vyjadrovať ku konkrétnemu výberovému konaniu, nebola som 

jeho účastníkom, ale prosím ťa, nespochybňuj celý ten proces. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Určite budeme reagovať. Poďme zbierať 

podnety. Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ja musím reagovať na pána Hrčku. Kritizovať manažérske 

schopnosti len preto, že je niekto mladý a nezodpovedá 

nejakej vašej predstave… Vy ste manažér, ktorý absolútne 

zlyhal na mestskej časti Petržalka ako manažér. Ja vás poznám 

ako veľmi čestného človeka, ktorý má veľkú chuť robiť, ale 

ako manažér ste človek, ktorý nedôveruje. A podstata dobrého 

manažéra je vytvárať kvalitné podmienky pre svojich 

podriadených a dôverovať im. Ja som sa včera zúčastnila… To 

asi budem mať vlastný príspevok, takže potom sa vyjadrím 

presne k tomuto. Ale naozaj, z tvojich úst je to pre mňa – 

že potvrdenie toho, že je to dobrý výber. Pretože naozaj 

v manažovaní sa skutočne… Pre mňa je to obrovské sklamanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Zareagujem presne na starostove slová, že keby on bol 

majiteľom firmy, tak by to vyzeralo tak, tak a tak. Ja by 

som sa chcel opýtať majiteľa tejto firmy, čo by sme mohli 

povedať, že tu máme pána primátora, že či za týmto človekom 

stojí. A som pripravený za neho zahlasovať, pretože bez 
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ohľadu na to, aký systém sme si zvolili, že či sú tu priame 

zadania – alebo sme si zvolili transparentné výberové 

konania, stále sme za toho človeka zodpovední a, samozrejme, 

primátor by mal za ním stáť. Takže som zvedavý na názor. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Určite ho poviem. 

S faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ja odpoviem možno výborne aj Janovi na otázku. To, čo 

mi najviac vadilo, je, že keby ten kandidát – podľa môjho 

názoru – nebol z prostredia magistrátu, tak by komisia za 

neho nezahlasovala. 

A teraz ešte raz: Pokiaľ sa primátor k tomu prihlási a 

povie, že to je jeho nominácia, tak ja nemám problém za neho 

zahlasovať. Mám problém za neho zahlasovať ako za výsledok 

transparentného čestného výberového konania. V tom je môj 

problém, lebo ak na štyri a pol tisícový plat nedokázali 

zohnať lepších kandidátov, tak to tiež o niečom svedčí, 

a teda minimálne by som si povedal, že teda to skúsim aspoň 

druhýkrát, keď už nie tretí. A to je to, čo mám problém. 

Nemám problém s daným človekom. Len keď si niekto povie, že 

je to môj človek, lebo som sa takto rozhodol, bez mihnutia 

oka za toho človeka – ako nomináciu pána primátora – bez 

mihnutia oka zahlasujem, nemám s tým problém. Mám s tým 
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problém ako výsledok transparentného výberového konania, 

ktorého som sa zúčastnil. Za to mám zásadný problém za to 

zahlasovať, lebo som bol člen toho výberového a nie je to – 

podľa mňa – výsledok, ktorý zodpovedá tomu, čoho som sa 

zúčastnil. V tom je hlavná vec. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Poláčiková. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja som akurát chcela povedať, že práve pri 

tomto výbere a výberovej komisii som povedala, že na 

stopäťdesiat percent zahlasujem za neho, lebo je to výborný… 

a dovolím si tvrdiť, že aj manažérsky, pretože doteraz 

preukázal aj manažérske schopnosti pri všetkých tých 

aktivitách, ktoré máme v Ružinove. Ja nemôžem povedať, že by 

to nezvládal manažérsky. V Ružinove všetko, čo sme 

potrebovali, musím povedať, že tie aktivity v oblasti 

bezpečnosti priechodov pre chodcov – aj tie ešte provizórne 

alebo tie dočasné – zvládol úplne perfektne. Viem presne 

dopredu, čo sa bude diať, aké výberové konania, so všetkým 

som informovaná, takže ako manažérsky je on fakt skutočne 

vynikajúci. A v tomto prípade – že je z prostredia 

magistrátu – u mňa hovorí o tom, že pozná prostredie, vie ho 

realizovať, vie, kam chce ísť, dokonca do budúcnosti možno 

dvadsať rokov. Takže aj z hľadiska vízie a akým spôsobom 

k tomu dospieť – si myslím, že to je to najlepšie, čo sme 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa – pani Pätoprstá. 

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

Ja budem hovoriť dlhšie, takže ak by som predĺžila, tak 

ma, prosím vás, predĺžte. 

Ja začnem možno zoširoka. Predstava, že na Slovensku 

máme stovky vynikajúcich odborníkov, ktorí nám zaplnia naše 

výberové konania, sa teraz ukazuje na viacerých výberových 

konaniach v štátnej správe, kedy štátna správa niekoľkokrát 

robí výberové konanie, pretože nikto z nich nespĺňa tie 

predstavy vedenia. Naozaj, toto je jeden z veľmi vážnych 

problémov, ktorí ľudia často – aj novinári často nevnímajú, 

že my naozaj nemáme… tá odborná verejnosť sa nám roztratila, 

po svete išla, mimo Slovenska. Veľké množstvo odborníkov sme 

stratili a mozgy nám utekali – tisíce ľudí nám utekalo 

mladých do zahraničia. Čiže toto je prvá vec, s ktorou sa 

musí aj magistrát, aj štátna správa v súčasnosti vyrovnávať. 

Tá devastácia tejto krajiny – čo sa týka odbornosti 

a odborníkov – je veľmi vážna. 

Druhá vec je: Keďže som nebola členom výberovej komisie, 

tak som si naozaj dala veľmi… veľa času som si vyhradila 

práve tej prezentácii a otázkam, ktoré som dávala tomuto 

uchádzačovi. Osobne ho určite podporím. Považujem ho za – 

napriek mladému veku – za vynikajúceho manažéra. A dala som 

mu dokonca veľmi takú zaujímavú otázku, na ktorú som bola 

zvedavá, ako odpovie. A neviem, či viete o tom, ale proste 

je to otázka súčasná, veľmi, veľmi aktuálna – to sú 
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inteligentné siete a decentralizácia spotreby alebo teda 

výroby elektrickej energie. A on na to reagoval úplne 

profesionálne a perfektne. Pre mňa to bolo – ja som myslela, 

že bude kamuflovať alebo nebude vedieť, o čom hovorím. On 

zareagoval, je to… okrem toho, že je dobrý manažér, je to aj 

vynikajúci vizionár. Takže plná podpora. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Nebudem sa vyjadrovať k tomu… 

(poznámka: k narážkam na vek). Ja si myslím, že mladý človek… 

teda vlastne už sa vyjadrujem dobre… Mladý človek v takom 

veku môže viesť firmu. Trošku ma zarazilo to zdôrazňovanie 

toho platu. 4 500 eur v hrubom je zhruba 3 100 eur v čistom. 

A pokiaľ viem, šéfovia takýchto podnikov sú v násobne 

vyšších sumách. Čiže fakt si nemyslím, že toto je niečo, kde 

by sme sa mali zavzdušňovať. Nehovoriac o tom, o akú firmu 

ide, o akú dôležitú firmu pre toto mesto ide. A ešte to môžem 

kľudne spájať s tým, že akým spôsobom vlastne mesto krvácalo 

na práve tejto infraštruktúre posledných dvadsať plus rokov. 

Rovnako mi vôbec neprekáža to, že kandidát na túto funkciu 

pochádza z prostredia mesta. Pred pár hlasovaniami sme 

schválili šéfa príspevkovej organizácie – presne rovnaký 

prípad – tiež človek, ktorý už vlastne tú funkciu robil. 

Čiže pre mňa je to úplne že prirodzená evolúcia. 
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Možno pán starosta nemá priame skúsenosti s týmto 

kandidátom. Ja som s ním riešil niekoľko vecí. Je veľmi 

promptný, veľmi rozhľadený. Keď sme sa rozprávali o veciach, 

akým spôsobom možno teda aj manažovať práce na to, aby proste 

mali čo najväčší dopad, tak vždy ma prekvapil výbornými 

návrhmi. Čiže za mňa aj ľudsky, aj profesionálne tým, že sa 

rozumie presne týmto veciam, aj manažérsky je to veľmi dobrý 

kandidát a ja za neho úplne bez problémov zahlasujem. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Krajčír. Omyl? 

S faktickou pán poslanec Hrčka. Pán starosta. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Samozrejme, ja nemám problém so štyri a pol 

tisíc. A ja som na to upozornil len preto, že ak na štyri 

a pol tisícový plat nevieme získať väčšiu konkurenciu na 

výberové konanie, to je pre mňa zásadný problém. Keby boli 

traja-štyria porovnateľní kandidáti a vyhrá… Ver, je to 

dobre. Keby prišiel niekto naozaj s manažérskymi 

skúsenosťami takými, že si poviem, že „uau“, OK, štyri a pol… 

Nemám s tým naozaj problém. To len možno – len tak akože 

nikomu tie peniaze nezávidím. Len v tej paralele si treba 

povedať, že ja – starosta mestskej časti Petržalka, prosím 

neberte to, žeby ma to hnevalo, ja som s tým úplne OK – mne 

navrhli naši poslanci plat na úrovni primátora a odmietol 

som ho. Mám štyritisíctristotripäťdesiatosem v miliónovom 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

187 

 

rozpočte, tisíc zamestnancoch a osemmiliónovom prebytku za 

predchádzajúci rok – to len možno tak ako na ukážku – a nemám 

s tým problém. Mne fakt nevadia tie peniaze. Mne vadí, že to 

nebol výsledok výberového konania. Keď niekto povie, že na 

základe skúseností, ako robí, ho tam odporúčam, kľudne, nemám 

s tým problém. Ale nie na základe výberu. Na základe 

skúseností, na základe toho, že si niekto myslí, že je dobrý 

– s tým nemám najmenší problém. Ale nie výsledok… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Možno by som to zhrnul ja nejakým 

spôsobom, že zodpoviem na tú otázku pána poslanca Karmana. 

Juraj Nyulassy nastúpil po nejakom výberovom konaní ako 

po trojročnej praxi po jeho vysokej škole ako referent. 

Postupne sa vypracoval a vytvoril oddelenie verejného 

osvetlenia, ktoré aj viedol. Juraj Nyulassy je za tým 

dizajnom toho spôsobu, ako sa budeme starať o naše 

osvetlenie. To je človek, ktorý vyrátal, vypočítal 

a vymyslel to, že Bratislava prevezme do svojej správy 

verejné osvetlenie. Okrem iného z praxe, z ulice má za sebou 

naozaj dnes už stovky, tisíce vymenených zdrojov verejného 

osvetlenia a stĺpov, čo bol náš veľký problém. K tomu bolo 

viazané verejné obstarávanie a všetky tie procesy. A ja by 

som bol nesmierne šťastný a pyšný na náš magistrát, keby 

Juraj Nyulassy ďalej pokračoval pracovať na magistráte alebo 

vo firme mestskej, ktorá sa venuje verejnému osvetleniu. 

Naozaj si myslím, že je to správny kandidát na správnom 

mieste. A musím povedať, že my veríme transparentným 

výberovým konaniam. Ja som sa o tomto aj s pánom starostom 
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bavil – Peter Škodný je meno, ktoré si myslím, dáva 

dostatočnú dôveru v to, aby to výberové konanie prebehlo 

v poriadku. A ja budem rád, keď za neho zahlasujete 

a podporíte ho. Ako šéf firmy by som bol veľmi rád, keby 

Juraj Nyulassy robil u nás.  

Ďakujem pekne a keďže nie sú ďalšie príspevky, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo po A) schvaľuje vymenovanie Ing. Juraja 

Nyulassyho do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti 

Technické siete Bratislava, a. s; a po B) poveruje primátora 

hlavného mesta prijať rozhodnutie jediného akcionára 

spoločnosti Technické siete Bratislava pri výkone pôsobnosti 

valného zhromaždenia a vykonať schválenú zmenu podľa bodu 

A). 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: Za: 23, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 28.) 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Technické siete Bratislava, a. s. 

Uznesenie 1219/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

vymenovanie Ing. Juraja Nyulassyho do funkcie predsedu 

predstavenstva – CEO v obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – 

mestská časť Staré Mesto, IČO 54302102. 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a. s., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválenú zmenu podľa časti A tohto 

uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 INFORMÁCIA O PREVÁDZKE MESTSKÉHO KARANTÉNNEHO 

ZARIADENIA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA VRÁTANE 

FINANČNÝCH NÁKLADOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Bod číslo 19: Informácia o prevádzke 

Mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova 

vrátane finančných nákladov. 

Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí: 

Prajem pekný deň. Sekcia sociálnych vecí predkladá na 

mestské zastupiteľstvo informačný materiál mestského 

karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova vrátane 

finančných nákladov. Dôvodom predloženia tejto správy je 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta zo dňa 

24. 2., kedy sekcii sociálnych vecí bola udelená povinnosť 

vypracovať komplexnú správu o prevádzke tohto zariadenia 

vrátane finančných nákladov. Spolu so mnou je tu Katarína 

Marková, ktorá je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia. 

Máme pre vás pripravenú aj krátku prezentáciu, ktorá v zásade 

vystihuje to, čo je obsahom tej informačnej správy. 

V úvode je potrebné si povedať, že povinnosť 

prevádzkovať takéto zariadenie bola uložená mestu 

rozhodnutím vlády z roku 2020. Sú asi také tri 

najdôležitejšie rámce, pre ktoré to fungovanie samotného 

karanténneho zariadenia bolo dôležité. Vďaka nemu počas 

pandémie zostali funkčné všetky sociálne služby pre ľudí bez 

domova, ktoré v iných mestách kolabovali z dôvodu vysokej 
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incidencie covidu v či už nocľahárňach, útulkoch 

a nedokázali poskytovať svoje služby. Keďže mesto malo toto 

zariadenie, prevádzkovatelia nocľahární, útulkov a denných 

centier mohli ďalej prevádzkovať tieto služby bez uzavretia. 

A predišli sme, samozrejme, aj nejakému výraznému premoreniu 

cieľovej skupiny. A tak isto sme odľahčili veľmi zaťažené 

zariadenia zdravotnej starostlivosti, ktoré nemuseli vlastne 

karantenizovať ľudí bez domova a zároveň v rámci rozmeru 

verejného zdravia sme minimalizovali pohyb ľudí s ochorením 

covid, ktorí by nemali kde stráviť karanténu. Za prevádzku 

karanténneho zariadenia mesto získalo aj medzinárodné 

ocenenie v rámci súťaže The Innovation in Politics Institute 

Adwards. 

Možno k základným číslam… Počas vlastne nie celých 

troch rokov prevádzky – teda od roku 2020 až do tohto mesiaca 

– prešlo karanténou v karanténnom zariadení 453 ľudí. Teda 

453 ľudí, ktorí mali podozrenie alebo boli pozitívni na 

ochorenie covid 19. V zariadení sme pridali aj pridané 

funkcie, ktoré vlastne využívali obdobia medzi jednotlivými 

vlnami pandémie. V krízovom ubytovaní vlastne päť ľudí 

získalo ubytovanie, vďaka ktorému boli následne umiestnení 

trvalo do sociálnych služieb a bolo im ukončené 

bezdomovectvo. Počas tejto zimy sme prevádzkovali takzvaný 

krízový zimný nocľah, kde mesto navýšilo kapacity nocľahární 

tak, že 345 krát u nás niekto v priebehu jedného mesiaca 

prespal. O to menej ľudí trávilo čas alebo noc v uliciach. 

Aktuálne v Mestskom karanténnom zariadení poskytujeme 

ubytovanie pre ľudí utekajúcich pred vojnou, kde do dnešného 

dňa – od vzniku vojny na Ukrajine – strávilo určitý počet 

nocí – závisí prípad od prípadu – 83 ľudí z Ukrajiny. 

A poskytovali sme aj takzvané postvakcinačné ubytovanie, 
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ktoré využili dvaja ľudia bez domova, ktorí vďaka príznakom 

po očkovaní potrebovali nejaké miesto na prežitie tých 

následných dní. 

A čo sa týka finančných nákladov na prevádzku: V roku 

2020, kedy karanténne zariadenie vzniklo na Zlatých 

pieskoch, bol ten náklad 188 000. V roku 2021, kedy bolo 

prevádzkované celý rok – je to 475 000 a v roku 22 – teda 

teraz – je to 171 000, z čoho máme zatiaľ uhradených 

z finančných mechanizmov štátu alebo súkromných donorov sumu 

nie celých 100 000. 

A možno v krátkosti iba k tomu vývoju a pár fotografií. 

Na Zlatých pieskoch v marci 2020 sme ako prvé mesto na 

Slovensku otvorili karanténne zariadenie pre ľudí bez 

domova, kde nakoniec strávilo karanténu iba 11 ľudí, keďže 

sa minimálne testovalo na úrovni štátu. Následne sme 

presunuli v ten rok zariadenie na Hradskú, kde je doteraz – 

na hranici mestskej časti Ružinov a mestskej časti Vrakuňa, 

kde v tej dobe s kapacitou 50-tich lôžok sme začali 

karantenizovať v druhej vlne pandémie ďalších ľudí. Tak to 

máte možnosť vidieť na fotografiách, ako to vyzeralo na 

Zlatých pieskoch, ako vyzerá prevozová sanitka, ktorú máme 

zapožičanú od Milosrdných bratov. A v roku 2021 sme opätovne 

registrovali prípad covidu medzi ľuďmi bez domova 

a v následných vlnách pandémie sme prekarantenizovali 

258 ľudí. V niektorých momentoch bolo karantenizovaných 

naraz až 90 ľudí, keďže dochádzalo k vysokému premoreniu 

v nocľahárňach. Následne sme v roku 2022 v poslednej vlne 

pandémie prijali celkovo 121 ľudí. A v tejto chvíli teda 

poskytujeme ubytovanie pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, kde 

teda to bolo 83 ľudí vrátane detí. 
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A takto vyzerá možno interiér a v krátkosti, nech 

nezdržujem pred obedom… Mestské karanténne zariadenie – ako 

som hovoril – malo aj pridružené a má aj pridružené funkcie. 

Teda ľudia, ktorí… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Vypnutý mikrofón…  

Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí: 

OK. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre. 

Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí: 

Ľudia, ktorí sa potrebovali napríklad na pár mesiacov 

uchýliť na nejaké miesto a počkať na pridelenie sociálnej 

služby – napríklad v zariadení pre seniorov – to je šesť 

ľudí, ktorí už dnes nie sú v uliciach. A zimný krízový 

nocľah, o ktorom som hovoril. A pár fotiek ešte z aktuálneho 

areálu na Hradskej. 

A teda ďakujeme za vašu pozornosť. Ja si dovolím 

povedať, že mesto Bratislava je v téme zvládnutia pandémie 

pri ohrozených sociálnych skupinách – myslím si, že jednotkou 

v rámci všetkých miest. Sme jediné mesto na Slovensku, ktoré 

malo takéto karanténne zariadenie. V ostatných mestách tá 
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situácia v komunite vylúčených ľudí bola naozaj kritická – 

či už hovoríme o marginalizovaných rómskych komunitách alebo 

ľuďoch bez domova. A spolu s kolegyňou sme k dispozícii pre 

prípadné otázky, a teda prosíme zastupiteľstvo o prijatie 

tohto materiálu na vedomie. 

Vďaka za pozornosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem aj ja. Ja len teda ešte poprosím organizačné, 

aby trošku zavolalo poslancov, aby sme boli 

uznášaniaschopní. 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Buďte 

takí dobrí, prihláste sa. 

Asi chvíľočku počkáme, lebo teraz som videla viacerých 

odbehnúť… Je nás 23? Ja teda dávam slovo návrhovej komisii, 

nech sa páči. Asi je nás dosť. 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informačný materiál 

o prevádzke Mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez 

domova vrátane finančných nákladov. 

Môžeme o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Hlasujte, prosím. 

26. Dobre, tak medzičasom sa aj vrátili. Ale ďakujem 

veľmi pekne za hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 29. Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o prevádzke mestského karanténneho zariadenia pre 

ľudí bez domova vrátane finančných nákladov 

Uznesenie 1220/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informačný materiál o prevádzke mestského karanténneho 

zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných nákladov. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODANIA ŽIADOSTÍ NA 

ZÍSKANIE DOTÁCIÍ Z MINISTERSTVA DOPRAVY A 

VÝSTAVBY SR A ÚVERU ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA 

BÝVANIA NA FINANCOVANIE PROJEKTU NÁJOMNÉHO A 

NÁHRADNÉHO NÁJOMNÉHO BÝVANIA NA MUCHOVOM 

NÁMESTÍ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 20: Návrh na schválenie podania 

žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a 

výstavby SR a úveru zo ŠFRB na financovanie projektu 

nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom 

námestí. 

Mgr. Monika Burdová, vedúca oddelenia rozvoja bývania:  

Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

predkladáme tento materiál z dôvodu čerpania alebo teda 

podávania žiadostí o dotácie a úveru zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania. Polyfunkčný komplex Muchovo námestie je 

projekt výstavby dvoch bytových domov určených na nájomné 

bývanie a na náhradné nájomné bývanie. Na nájomné bývanie by 

sme touto cestou radi podali žiadosť o úver zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania a tak isto o dotácie z Ministerstva dopravy. 
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Na náhradné nájomné bývanie – tam budeme podávať žiadosť 

o dotáciu z Ministerstva dopravy. 

Financovanie nájomných bytov je kombinácia teda 

nenávratnej dotácie a výhodného úveru zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania. Úver je výhodný hlavne z toho hľadiska, že 

je jednopercentný a je určený až na dobu štyridsať rokov. 

Tento úver tak isto sa nezarátava do dlhu mesta, čo je 

pozitívum. Financovanie náhradných nájomných bytov dotáciou 

Ministerstva dopravy je výhodné, pretože tam vieme získať až 

tisíc eur na meter štvorcový. Tak isto z dôvodu toho, že 

budeme čerpať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, je 

potrebné, aby sme založili nehnuteľnosť. Takže rozhodli sme 

sa založiť nehnuteľnosť na Kopčianskej ulici 88. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za správu. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ďakujem za slovo. Takže máme tu uznesenie, ktoré je na 

ôsmich stranách napísané. Takže ja to len tak stručne 

prebehnem.  

Čiže budeme hlasovať o uznesení, ktorým mestské 

zastupiteľstvo po A) schvaľuje investičné zámery tak, ako 

ich tam máte vymenované; výber zhotoviteľa stavby tak, ako 
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je to tam uvedené; spôsob financovania, obstarávania 

nájomných bytov, náhradných nájomných bytov. Po štvrté je 

ručenie. Potom po B) poveruje Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú 

podpísaním zmlúv, podaním žiadostí. Po C) splnomocňuje Mgr. 

Lenku Antalovú Plavuchovú – námestníčku – prijať záväzok 

mesta. A po D) berie na vedomie, že v rámci posudzovania 

žiadostí bude znížená suma oproti pôvodnej schválenej a tak… 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Je to jasné. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 30. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného 

a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí 
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Uznesenie 1221/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

1. Investičné zámery: 

1.1 investičný zámer na obstaranie Polyfunkčného komplexu 

Muchovo námestie – SO 01 Objekt A s 52 nájomnými bytmi, ktoré 

budú zhotovené v bežnom štandarde, v súlade s projektovou 

dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou PROMA, s. r. o., 

zodpovedný projektant Ing. Ján Mládenek, schválenou v 

stavebnom konaní č. 310/2022_9538/2021/05-UKSP/Jš-6 zo dňa 

25. 01. 2022, vydala mestská časť Bratislava-Petržalka, 

1.2 investičný zámer na obstaranie Polyfunkčného komplexu 

Muchovo námestie – SO 02 Objekt B s 51 náhradnými nájomnými 

bytmi, ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde v súlade 

s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou PROMA, 

s. r. o., zodpovedný projektant Ing. Ján Mládenek, 

schválenou v stavebnom konaní č. 310/2022_9538/2021/05-

UKSP/Jš-6 zo dňa 25. 01. 2022, vydala mestská časť 

Bratislava-Petržalka, 

1.3 investičný zámer na obstaranie súvisiacej technickej 

vybavenosti pre SO 01 v zložení Verejný vodovod a vodovodná 

prípojka, Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka, 

Miestna komunikácia, Odstavné plochy, Elektrická NN 

prípojka, Elektrické odberné zariadenie, Odlučovač ropných 
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látok zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou spoločnosťou PROMA, s. r. o., zodpovedný 

projektant Ing. Ján Mládenek, schválenou v stavebnom konaní 

č. 310/2022_9538/2021/05-UKSP/Jš-6 zo dňa 25. 01. 2022, 

vydala mestská časť Bratislava-Petržalka, č. MAGS ODP 

42949/2022/72476-7/Ma zo dňa 10. 02. 2022, vydalo hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

1.4 investičný zámer na obstaranie súvisiacej technickej 

vybavenosti pre SO 02 v zložení Verejný vodovod a vodovodná 

prípojka, Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka, 

Miestna komunikácia, Odstavné plochy, Elektrická NN 

prípojka, Elektrické odberné zariadenie, Odlučovač ropných 

látok zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou spoločnosťou PROMA, s. r. o., zodpovedný 

projektant Ing. Ján Mládenek, schválenou v stavebnom konaní 

č. 310/2022_9538/2021/05-UKSP/Jš-6 zo dňa 25. 01. 2022, 

vydala mestská časť Bratislava-Petržalka, č. MAGS ODP 

42949/2022/72476-7/Ma zo dňa 10. 02.2022, vydalo hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

1.5 stavbu nájomných bytov a súvisiacej technickej 

vybavenosti, ktorá bude postavená na pozemkoch parc. č. 

4691/3, parc. č. 4691/5, parc. č. 4647/1, parc. č. 4620/4, 

parc. č. 4690/164, parc. č. 4690/166, parc. č. 4690/89, parc. 

č. 4690/161, parc. č. 4690/110, parc. č. 4620/9, parc. č. 

5206/18, parc. č. 5206/17, parc. č. 5206/14, parc. č. 

5206/53, parc. č. 5206/54, parc. č. 4650 v katastrálnom území 

Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V, 

1.6 stavbu náhradných nájomných bytov a súvisiacej 

technickej vybavenosti, ktorá bude postavená na pozemkoch 

parc. č. 4691/3, parc. č. 4691/5, parc. č. 4647/1, parc. č. 
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4620/4, parc. č. 4690/164, parc. č. 4690/166, parc. č. 

4690/89, parc. č. 4690/161, parc. č. 4690/110, parc. č. 

4620/9, parc. č. 5206/18, parc. č. 5206/17, parc. č. 5206/14, 

parc. č. 5206/53, parc. č. 5206/54, parc. č. 4650 v 

katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, 

okres Bratislava V. 

2. Výber zhotoviteľa stavby: 

2.1 výsledok verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 

stavebných prác na zhotovenie Polyfunkčného komplexu Muchovo 

námestie – SO 01 Objekt A s 52 nájomnými bytmi, SO 02 Objekt 

B s 51 náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo 

námestie a súvisiacej technickej vybavenosti, ktoré bolo 

vyhlásené vo vestníku verejného obstarávania (pod číslo 

11168 – MSP Vestník č. 40/2022 – 07. 02. 2022) a v úradnom 

vestníku Európskych spoločenstiev pod číslom 2022/S 025-

059692, 

2.2 obstaranie stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi 

nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania, SO 02 Objekt B 

– bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi 

Polyfunkčný komplex Muchovo námestie a súvisiacej technickej 

vybavenosti za sumu 10 183 621,93 eur vrátane DPH (8 486 

351,61 eur bez DPH), 

2.3 uzatvorenie zmluvy o dielo č. MAG 195313/2022 Výstavba 

„Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“ so 

zhotoviteľom KAMI PROFIT, s. r. o., Pri starom letisku 17, 

831 07 Bratislava, IČO 35943301, predmetom ktorej je 

zhotovenie SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými 

bytmi na účel sociálneho bývania a SO 02 Objekt B – bytový 
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dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný 

komplex Muchovo námestie, 

2.4 uzatvorenie zmluvy o dielo č. MAG 195313/2022 Výstavba 

„Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“ so 

zhotoviteľom KAMI PROFIT, s. r. o., Pri starom letisku 17, 

831 07 Bratislava, IČO 35943301, predmetom ktorej je 

zhotovenie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení 

Verejný vodovod a vodovodná prípojka, Verejná kanalizácia a 

kanalizačná prípojka, Miestna komunikácia, Odstavné plochy, 

Elektrická NN prípojka, Elektrické odberné zariadenie, 

Odlučovač ropných látok. 

3. Spôsob financovania obstarania nájomných bytov, 

náhradných nájomných bytov a súvisiacej technickej 

vybavenosti v alternatívnom členení v závislosti od výsledku 

vybavenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky: 

3.1 SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi 

na účel sociálneho bývania 

3.1.1 z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 52 

nájomných bytov bežného štandardu vo výške 60 % z 

obstarávacej ceny nájomných bytov, t. j. v sume 2 317 780,00 

eur s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a dĺžkou splatnosti 40 

rokov, 

3.1.2 z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky na výstavbu 52 nájomných bytov bežného štandardu 

vo výške 40 % z obstarávacej ceny nájomných bytov, t. j. v 

sume 1 545 180,00 eur, 
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3.1.3 financovanie z vlastných zdrojov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v sume 415 139,83 eur 

alebo 

3.1.4 z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 52 

nájomných bytov bežného štandardu vo výške 100 % z 

obstarávacej ceny nájomných bytov, t. j. v sume 3 970,00 eur 

s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a dĺžkou splatnosti 40 rokov, 

3.1.5 financovanie z vlastných zdrojov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v sume 415 129,83 eur. 

3.2 SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými 

nájomnými bytmi 

3.2.1 z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky na výstavbu 51 náhradných nájomných bytov bežného 

štandardu v sume 1 000,00 eur s DPH na m² podlahovej plochy 

náhradného nájomného bytu z obstarávacej ceny 4 967 426,15 

eur, t. j. dotácia v sume 2 551 380, eur, 

3.2.2 financovanie z vlastných zdrojov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v sume 2 416 046,15 eur. 

3.3 Technická vybavenosť pre SO 01 

Celkový obstarávací náklad na technickú vybavenosť pre SO 01 

v sume 617 613,03 eur, z toho: 

- oprávnené náklady v sume 326 744,55 eur, 

- neoprávnené náklady v sume 290 868,48 eur, 
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s rozdelením zdrojov financovania nasledovne: 

3.3.1 z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania čiastka 176 

240,00 eur na financovanie oprávnených nákladov technickej 

vybavenosti, s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a dĺžkou 

splatnosti 20 rokov, 

3.3.2 z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 66 310,00 eur na financovanie oprávnených nákladov 

technickej vybavenosti, 

3.3.3 financovanie z vlastných zdrojov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 375 063,03 eur (z toho na 

oprávnené náklady 84 194,55 eur a na neoprávnené náklady 290 

868,48 eur) 

alebo 

3.3.4 z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania čiastka 191 

060,00 eur na financovanie oprávnených nákladov technickej 

vybavenosti, s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a dĺžkou 

splatnosti 20 rokov, 

3.3.5 financovanie z vlastných zdrojov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 426 553,03 eur (z toho na 

oprávnené náklady 135 684,55 eur a na neoprávnené náklady 

290 868,48 eur). 

3.4 Technická vybavenosť pre SO 02 

Celkový obstarávací náklad na technickú vybavenosť pre SO 02 

vo výške 354 603,97 eur, z toho: 
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- oprávnené náklady v sume 225 440,00 eur, 

- neoprávnené náklady v sume 53 337,84 eur, 

s rozdelením zdrojov financovania nasledovne: 

3.4.1 z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 225 440,00 eur na financovanie oprávnených 

nákladov technickej vybavenosti, 

3.4.2 financovanie z vlastných zdrojov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 129 163,97 eur (z toho na 

oprávnené náklady 75 826,13 eur a na neoprávnené náklady 53 

337,84 eur) 

3.4.2.1 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie nájomných bytov v sume 415 139,83 eur s DPH z 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (v 

prípade poskytnutia dotácie Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky), 

3.4.2.2 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie nájomných bytov v sume 415 129,83 eur s DPH z 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (v 

prípade neposkytnutia dotácie Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky, v prípade 100 % úveru Štátneho 

fondu rozvoja bývania), 

3.4.2.3 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie náhradných nájomných bytov v sume 2 416 046,15 

eur z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 
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3.4.2.4 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti pre SO 01 v 

sume 375 063,03 eur z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (v prípade poskytnutia dotácie 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky), 

3.4.2.5 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti pre SO 01 v 

sume 426 553,03 eur z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (v prípade neposkytnutia dotácie 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky), 

3.4.2.6 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti pre SO 02 v 

sume 129 163,97 eur z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

3.4.2.7 vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti pre SO 01 a SO 

02 z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

4. Ručenie: 

nehnuteľnosťou Bytový dom Kopčianska 2970/88, umiestnený na 

parc. č. 5801 v k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 1, pre 

zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja 

bývania. 

5. Obstarávacie náklady: 
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5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými 

bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo 

námestie, I. etapa, a súvisiacej technickej vybavenosti 

v sume 4 895 712,86 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú 

dokumentáciu v sume 34 121,05 eur s DPH) 

v nasledovnom členení: 

- oprávnené náklady v sume: 4 189 717,25 eur, 

- neoprávnené náklady v sume: 705 995,61 eur 

Stavebný 

objekt 

SO 01 

Náklady na 

zhotovenie 

stavby 

v eur vrátane 

DPH 

Náklady na 

projektové 

práce 

v eur vrátane 

DPH 

Obstarávacie 

náklady 

celkom 

v eur vrátane 

DPH 

oprávnené 3 828 851,65 34 121,05 3 862 972,70 

neoprávnené 415 127,13  415 127,13 

   4 278 099,83 

 

Stavebný objekt 

Technická 

vybavenosť 

pre SO 01 

- oprávnené 

náklady 

Náklady na 

zhotovenie 

v eur vrátane 

DPH 

Náklady na 

projektové 

práce 

v eur vrátane 

DPH 

Obstarávacie 

náklady 

celkom 

v eur vrátane 

DPH 

Verejný vodovod 38 256,95  38 256,95 

Verejná 

kanalizácia 

16 754,95  16 754,95 

Odstavné plochy 165 318,54  165 318,54 
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Miestna 

komunikácia 

vrátane 

areálového 

osvetlenia 

106 414,11  106 414,11 

   326 744,55 

eur 

 

Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 01 – neoprávnené 

náklady v sume 290 868,48 eur vrátane DPH. 

Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 01 (oprávnené 

+ neoprávnené) v sume 617 613,03 eur vrátane DPH. 

5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými 

nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. 

etapa, a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 322 

030,12 eur v nasledovnom členení: 

Stavebný 

objekt 

SO 02 

Náklady na 

zhotovenie 

stavby 

v eur vrátane 

DPH 

Obstarávacie 

náklady 

celkom 

v eur vrátane 

DPH 

Zdroje 

financovania 

v eur vrátane 

DPH 

oprávnené 4 723 894,42 4 723 894,42 dotácia: 

2 551 380,00 

neoprávnené 243 531,73 243 531,73 zdroje: 

2 172 514,42 

  4 967 426,15 vl. zdroje: 

243 531,73 
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Stavebný 

objekt 

Technická 

vybavenosť 

pre SO 02 

- oprávnené 

náklady 

Obstarávacie 

náklady na 

zhotovenie 

v eur vrátane 

DPH 

(v limite) 

Obstarávacie 

náklady na 

zhotovenie 

v eur vrátane 

DPH 

(mimo limitu) 

Obstarávacie 

náklady 

celkom 

v eur vrátane 

DPH 

Verejný 

vodovod 

45 900,00 9 107,07 55 007,07 

Verejná 

kanalizácia 

86 700,00 36 592,70 123 292,70 

Prípojka 

elektrickej 

energie 

11 247,22 0 11 247,22 

Miestna 

komunikácia 

vrátane 

verejného 

osvetlenia 

a odstavných 

plôch 

81 600,00 30 119,14 111 719,14 

 225 447,22 75 818,91 301 266,13 

Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 – neoprávnené 

náklady v sume 53 337,84 eur vrátane DPH. 

Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené 

+ neoprávnené) v sume 354 603,97 eur vrátane DPH. 

B. poveruje 

Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú, námestníčku primátora 
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1. podpísaním zmluvy o dielo č. MAG 195313/2022 Výstavba 

„Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“, 

2. podaním žiadosti o poskytnutie dotácie v sume 1 545 180,00 

eur na obstaranie nájomných bytov SO 01 podľa zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, 

3. podaním žiadosti o poskytnutie podpory v sume 2 317 780,00 

eur na obstaranie nájomných bytov SO 01 podľa zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

4. podaním žiadosti o poskytnutie podpory vo výške 100 % z 

obstarávacej ceny na obstaranie nájomných bytov SO 01 podľa 

zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v 

znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

v prípade neposkytnutia dotácie na obstaranie nájomných 

bytov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 

z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 

náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, 

5. podaním žiadosti o poskytnutie dotácie v sume 2 551 380,00 

eur na obstaranie náhradných nájomných bytov SO 02 podľa 

zákona č. 261/2011 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
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sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

6. podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 66 310,00 

eur na obstaranie technickej vybavenosti pre SO 01 v zložení 

Verejný vodovod a vodovodná prípojka, Verejná kanalizácia a 

kanalizačná prípojka, Miestna komunikácia, Odstavné plochy 

podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

7. podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 225 440,00 

eur na obstaranie technickej vybavenosti pre SO 02 v zložení 

Verejný vodovod a vodovodná prípojka, Verejná kanalizácia a 

kanalizačná prípojka, Miestna komunikácia, Odstavné plochy, 

Elektrická NN prípojka podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, 

8. podaním žiadosti o poskytnutie podpory v sume 176 240,00 

eur na obstaranie technickej vybavenosti pre SO 01 v zložení 

Verejný vodovod a vodovodná prípojka, Verejná kanalizácia a 

kanalizačná prípojka, Miestna komunikácia, Odstavné plochy 

podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania, 

9. podaním žiadosti o poskytnutie podpory v sume 191 060,00 

eur z obstarávacej ceny na obstaranie technickej vybavenosti 

pre SO 01 podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho 
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fondu rozvoja bývania v prípade neposkytnutia dotácie na 

obstaranie technickej vybavenosti v zložení Verejný vodovod 

a vodovodná prípojka, Verejná kanalizácia a kanalizačná 

prípojka, Miestna komunikácia, Odstavné plochy podľa zákona 

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky. 

C. splnomocňuje 

Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú, námestníčku primátora 

1. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní 

nájomných zmlúv ustanovenia § 12 a § 22 zákona č. 443/2010 

Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v 

znení neskorších predpisov, 

2. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy dodržiavať nájomný charakter bytov, 

3. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zriadiť záložné právo na zabezpečenie vrátenia 

poskytnutej dotácie a na zachovanie nájomného charakteru 

bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách 

na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, 

4. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané 

podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
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bývania v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho 

fondu rozvoja bývania, 

5. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na zabezpečenie záväzku nehnuteľnosťou Bytový dom 

Kopčianska 2970/88, umiestnený na parc. č. 5801 v k. ú. 

Petržalka, zapísaný na LV č. 1, a súhlas s týmto zabezpečením 

za úvery Štátneho fondu rozvoja bývania. 

D. berie na vedomie 

1. v rámci posudzovania žiadosti o poskytnutie dotácie môže 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky znížiť 

sumu poskytnutej dotácie oproti sume schválenej v časti A 

bodu 3 tohto uznesenia, 

2. v rámci posudzovania žiadosti o poskytnutie podpory môže 

Štátny fond rozvoja bývania znížiť sumu poskytnutej podpory 

oproti sume schválenej v časti A bode 3 tohto uznesenia, 

3. v prípade zníženia súm požadovaných finančných zdrojov v 

časti D bode 1 a/alebo 2 hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava zabezpečí na vzniknutý rozdiel finančné 

prostriedky z iných zdrojov (napr. vlastné zdroje, resp. 

komerčné prostriedky). 

koniec poznámky) 
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BOD 21 INFORMÁCIA O SPRACOVANOM ÚZEMNOPLÁNOVACOM 

PODKLADE URBANISTICKÁ ŠTÚDIA VÝŠKOVÉHO 

ZÓNOVANIA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, MAREC 

2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Teraz otázka: Máme osem minút do obeda. To znamená, že 

skúsime Urbanistickú štúdiu výškového zónovania? Začnime 

a uvidíme, dobre? 

Tak, nech sa páči, poďme na to. Už tu sedia kolegovia, 

tak to urobme. Poprosím o krátku prezentáciu. 

Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

územného rozvoja:  

Dobrý deň. Dovoľte nám odprezentovať veľmi v krátkosti 

materiál, ktorý sa týka Urbanistickej štúdie výškového 

zónovania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Ide o územnoplánovací podklad, ktorý bude využitý ako 

podklad pre aktualizáciu územného plánu mesta pre prípravu 

nového územného plánu mesta a pre prípravu urbanistických 

štúdií na území zón. A dovoľte nám teraz spraviť veľmi krátku 

prezentáciu, o aký materiál ide. Odovzdávam slovo. 

Ing. arch. Martin Berežný, riaditeľ sekcie územného 

plánovania – MIB: 
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Dobrý deň prajem. Na pár slajdoch vám odprezentujeme 

výsledky a ciele urbanistickej štúdie. Začnem krátkou 

rekapituláciou. 

Tento projekt prebieha prakticky od roku 2012. 2016 

boli pripravené návrh a prerokovanie, čiže forma 

participácie tohto dokumentu v troch variantoch. V roku 2017 

prebehol okrúhly stôl zložený z odborníkov, ktorí sa 

vyjadrovali k témam spracovania štúdie a následne v roku 

2018 prebehlo vyhodnotenie pripomienok od občanov, 

dotknutých orgánov a súkromných subjektov. V roku 2021 sme 

dostali podnet na dopracovanie tejto štúdie a odvtedy sme 

prakticky naštartovali celý ten proces dopracovania. 

Prebehlo niekoľko konzultácií jednak s úradmi – napríklad 

s Leteckým úradom alebo s Pamiatkovým úradom. Zorganizovali 

sme odborné stretnutia s odborníkmi, architektmi z praxe. 

Absolvovali sme niekoľko komisií. V priebehu tohto roka – 

záverečnú komisiu pre mestský rozvoj, kde sme to 

odprezentovali a kde bola aj štúdia odporúčaná na vzatie na 

vedomie a koncom týchto dvoch týždňov sme organizovali jedno 

stretnutie pre poslancov a teraz v utorok je ešte stretnutie 

pre starostov. 

O čom je štúdia? Ja som si pomohol takým obrázkom 

z Viedne – na ktorú sa často obraciame. Štúdia je o tom, ako 

budovať mesto, ako robiť kompaktnú štruktúru v meste a ako 

nastaviť princípy tvarovania výškových stavieb. Čiže je 

o podpore v okolí zástavby, je o identite mesta, o siluete. 

Nastavuje kompozičné princípy tvarovania blokov a budov, 

tvorbu verejného priestoru a dáva nejaké kritériá na 

posudzovanie. 
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Zároveň štúdia chráni hodnoty mesta. Chráni jednak 

prírodné prvky ako Karpaty a Dunaj; jednak chráni 

charakterizované, stabilizované štruktúry mesta, ktoré 

považujeme za veľmi hodnotné a chráni aj kultúrno-historické 

hodnoty mesta. Zároveň štúdia podporuje rozvoj mesta. 

Podporuje ju v piatich výškových hladinách – odvodené práve 

od charakteristických mestských štruktúr. Zároveň to, čo 

chce ďalej rozvíjať, sú práve hladiny 21 a 30 metrov, ktoré 

sú jednak veľmi príjemné z hľadiska ľudskej mierky a práve 

pri budovaní kompaktného mesta. To len na ukážku, že 

momentálne územie mesta pokrýva len 17 percent takýchto 

štruktúr. Táto štúdia by mala vytvoriť hlavne v tom centre 

a vnútornom meste – predpokladá, že by takéto štruktúry 

v meste mohli vznikať. Zároveň nejak definuje územie 

celomestských a lokálnych dominánt. Celomestské sú tie 

v celomestskom centre – Pribinova a v Petržalke – a väčšina 

lokálnych dominánt sa nachádza na kompozičných uzloch 

v mestských radiálach. Zároveň štúdia prináša regulatívy, 

princípy a zásady. Napríklad aj to, čo vidíte na obrázku – 

nejaké princípy, čo sa týka chránených pohľadov mesta. 

Celou štúdiou sa nesie základný princíp gradácie, ktorý 

je uplatňovaný jednak pri prechodoch z jednotlivých štruktúr 

a jednak aj pri komponovaní napríklad výškových stavieb 

a akcentov. Štúdia zároveň prináša jasné pravidlá, ako 

vstupovať napríklad do stabilizovaných štruktúr mesta, akým 

spôsobom robiť nadstavby, dostavby a umiestňovanie lokálnych 

akcentov. Zároveň napríklad dáva aj jasnú odpoveď na to, ako 

by sa mali regulovať stavby v teréne. 

Záverom poviem, že štúdia jednak bude prinášať 

regulácie – to znamená záväzné časti – a to je hlavne výškové 
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hladiny v stabilizovaných hladinách, lebo tie prioritne 

akože chceme chrániť; a umiestnenie výšky a celomestských 

dominánt. A potom chce presadzovať zároveň aj zásady 

a princípy a smerné veci – a to je zas výškové hladiny 

v rozvojových a transformačných zónach, umiestňuje výšku 

lokálnych dominánt. A v rámci týchto lokalít chceme hlavne 

podporovať urbanistické štúdie a architektonické súťaže, aby 

sa mesto rozvíjalo udržateľne a v zmysle tej koncepcie, 

ktorú prinášame. 

Čiže takto v skratke štúdia. Ja by som bol rád, keby 

sme podporili kultúrne plánovanie v Bratislave aj na základe 

tohto materiálu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu o tomto 

materiáli. 

Pani starostka Kolková, nech sa páči. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín:  

Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, 

že som sa nezapojila do tejto diskusie v rámci – neviem – 

včera alebo predvčerom sme mali takéto predstavenie 

materiálu cez aplikáciu ZOOM. A ja som bola vyrušená, než 

som sa teda vrátila k diskusii, tá už bola ukončená. Takže 

mrzí ma to, ale proste mám isté otázky. A dovolím si ich 

teraz predložiť. 
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Úplne novou otázkou pre mňa je, že do akej miery bolo 

pri nastavovaní alebo teda riešení tejto štúdie 

a nastavovaní tých výšok prihliadané na… asi nebolo na to, 

že bol prijatý nový stavebný zákon. Že či skutočne máme 

nejaké preloženie tejto štúdie na ten fakt, že do budúcna 

územný plán bude zrejme jediným nástrojom pre obce, ktorým 

bude vedieť ovplyvňovať nejaký ďalší rozvoj svojich obcí 

a miest a stavebných povoľovaní a vecí. Čiže chcem navrhnúť… 

Ja pokračujem ešte… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, ďalšia otázka, dobre. OK. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín:  

Prosím? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, že zozbierame všetky otázky a odpovieme potom 

naraz. Dobre? 

Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava – 

Devín:  

Áno, čiže to je taká nejaká prvá. A chcela by som 

z tohto pohľadu navrhnúť alebo sa opýtať, či by bol veľký 

problém tento materiál prerokovať až o mesiac. Možno ozaj 

z opatrnosti priradiť tam ten fakt, že máme ten nový stavebný 
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zákon. Asi zrejme málokto veril, že ho schvália, ale je tu, 

je schválený. Ešte závisí od toho, či ho pani prezidentka 

podpíše – to mi je jasné. Ale proste a skrátka mali by sme 

sa s tým vysporiadať, aby sme si teraz vlastne nezablokovali 

nejaké cesty toho, čo by sme radi. 

Druhá vec je konkrétna – týkajúca sa Devína. Na úplne 

poslednej strane toho materiálu je mapa, kde je to tak 

prehľadne znázornené a v Devíne – sú tam dve zóny, v ktorých 

má byť povolená akoby výška až do… výstavba vo výške až do 

16 metrov štvorcových. Nerozumiem, ako sa to tam dostalo. 

Nie je to žiaduce. V Devíne máme limit pre výšky jednotlivých 

podlaží 3 metre; a teda počet podlaží je maximálne 2 alebo 

2 + 1 v odôvodnených prípadoch, čiže 3 x 3 je 9, načo 16. 

Ten limit 11 tam – podľa mňa – úplne by postačoval tak, ako 

je všade inde v Devíne. 

A potom ešte posledná poznámka: Mesto podporuje 

a prihlásilo sa k tej idei ako vyhlásiť ešte – ochrany hodné 

a vhodné na ochranu životného prostredia – územia popri 

Dunaji. A v tomto návrhu je dosť veľa území v tesnom dotyku 

s Dunajom, ktoré povoľujú maximálne výškové limity. Pýtam 

sa, či to je ozaj ako keby podpora toho zámeru – chrániť 

tieto chránené územia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, na otázky odpovieme. 

Pán poslanec Kunst. 
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Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja tak isto len k faktickej – to, čo 

povedala pani starostka. V Devíne naozaj máme do výšky 

9 metrov. Keď tam bude 11, je to vedľa cintorínu, na konci 

je tam nakreslené do výšky 16 metrov, čiže v blízkosti 

národnej kultúrnej pamiatky, dnes sa o tom bavíme. 

A v zastavanom území okolo základnej školy dávame 16 metrov. 

Ja som apriori proti. Čiže skúsiť to prehodnotiť a do tých 

11 metrov tak, ako tam máme urobené: 2 + 1, to je v poriadku. 

Ale ja by som tam nešiel do týchto… A keď sa bude robiť 

celkove ten návrh, tak aby sa toto zohľadnilo, táto 

urbanistická štúdia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem. Vlastne teraz začína aj obdobie 

pripomienkovania. Takže to sú presné veci. 

Pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. Ja som v podstate chcela povedať 

toto isté, čo už teda moji predrečníci. A ospravedlňujem sa, 

nebola som teda účastná na tom prerokovaní alebo teda na tom 

stretnutí predvčerom, ale už táto štúdia bola vlastne 

v minulosti prezentovaná na komisii územného plánu. My sme 

tiež hovorili o tej výškovej hladine, kde v podstate som 

bola ubezpečená, že vlastne u nás ako okrajová mestská časť 

– čiže tá 16-metrová výška u nás nie je. Čiže hlavne fakt 

tie lokality, kde ešte ten vidiecky charakter tej zástavby 
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je vhodné zachovať v tých nižších teda výškach. Takže ja len 

toľko. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja by som chcela od vás verejný prísľub ten, 

ktorý sme dostali aj na komisii, že okrem teda tej grafickej 

časti, ktorou samozrejme riešite ukončenie tých výškových 

stavieb nejakým iným ukončením ako rovná plocha… Teda chcela 

by som počuť vaše ubezpečenie, že naozaj v tom zadaní pre 

Zmeny a doplnky bude aj v textovej časti nejaký záväzný 

regulatív na ukončenie. To znamená ukončenie tej stavby môže 

byť zaregulované jedine nejakým obmedzením objemu – 

napríklad posledných štyroch podlaží na päťdesiat percent, 

čo umožní architektovi tvarovať ten koniec, ten hrot, aby 

naozaj nevyzerala Bratislava tak, ako teraz vyzerá – že sú 

to vlastne ukončené hranoly rovnou plochou strechou. Čiže 

toto ja potrebujem od vás naozaj počuť, aby som za to vedela 

zahlasovať. Že to bude záväzný regulatív, nie iba 

odporúčanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem pekne. Hneď ako odovzdám slovo… Treba 

povedať, že dnes robíme urbanistickú štúdiu, ktorá potom 

bude následne – len pre vašu informáciu – daná ako Zmena 
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a doplnok územného plánu. Takže ona aj keď sa posunie – a 

teraz sa vlastne len spracováva stále, respektíve teda sa 

ide participovať tak… Na to, aby sa stala záväzná… Záväzná 

sa stane až… musí byť súčasťou územného plánu a tam tiež 

bude v dvoch rovinách. Bude v záväznej časti a v smernej 

časti. A k tomuto chcem povedať – môj kolega to povedal, že 

niektoré veci v tých veľmi stabilizovaných zónach budú 

záväzné a niektoré v tých rozvojových zónach budú smerné. To 

chcem, aby to tu zaznelo. 

Aha, pardon, máme nový príspevok. Tak ešte nejdeme 

odpovedať. A pani starostka, nech sa páči, máte slovo. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ja veľmi pekne ďakujem aj za prácu na tejto štúdii. Ale 

chcela by som pripomenúť pri tejto príležitosti: Starostovia 

ako štatutári stavebných úradov sa veľmi často stretávajú 

s problémom takzvaného zapusteného podlažia. Súvisí to 

s výškou objektov, preto som to spomenula. Ja viem, že sa 

zmenili nejaké normy v zmysle stavebných vyhlášok, ale 

výklady sú rôzne. A my by sme vás veľmi pekne poprosili – 

v mene starostov teda prosím, aby aj v nejakom doplnku ste 

počítali s tým a presne definovali aj v územnom pláne mesta, 

ako sa táto norma vysvetľuje, vykladá. Aby sme sa mohli 

opierať aj o územný plán hlavného mesta. Lebo takto niektorí 

z tých investorov alebo stavebníkov sa odvolávajú na to, že 

územný plán mesta toto proste nejakým spôsobom nepresne 

definuje a je to veľmi ťažké. Stretávame sa tam s rôznymi 

typmi konfliktov. Radi by sme sa im vyhli. Takže presná 

definícia polozapusteného podlažia by bola v územnom pláne 

veľmi žiaduca. 
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Ďakujem veľmi pekne aj za vašu prácu, aj za túto 

pripomienku, ak ju budete brať do úvahy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja poprosím… 

Pani starostka Kolková ešte faktická. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ja by som využila to, že pripomienkou iba… Ale mám za 

to, že náš pán poslanec Kunst dal pozmeňovací návrh. Takže 

vidím, že ďalší diskutujúci sa nehlásia, takže prosím, aby 

to bolo riešené ako pozmeňovák pre Devín. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, toto… 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Minimálne v tej časti Devína. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

On bude chcieť, aby sa to zmenilo v tej urbanistickej 

štúdii, ale nedal… Bude chcieť, aby sa to zmenilo v tej 
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urbanistickej štúdii? Ale nedal teraz pozmeňujúci návrh na 

zastupiteľstve. Ani by sme to nevedeli pozmeňujúcim návrhom 

na zastupiteľstve nijak meniť. 

Poďme na odpovede a myslím, že tam sa dozvieme viac. 

Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

územného rozvoja:  

Môžem skúsiť ja na prvú otázku pani starostky Kolkovej 

ohľadne novej legislatívy stavebnej. Navrhli ste teda, aby 

sa urbanistická štúdia posunula o mesiac. Urbanistická 

štúdia je dopracovaná, je to vlastne ukončený materiál. Je 

to smerný podklad. Nič z tej urbanistickej štúdie v tom 

stave, ako je dopracovaná, aktuálne nie je záväzné. Záväzné 

to bude, keď sa to dostane do Zmien a doplnkov územného 

plánu, ako aj povedal správne pán primátor. Čiže materiál 

ako taký je dopracovaný. Pracovalo sa na ňom desať rokov. 

Nová legislatíva – áno, včera boli prijaté dva zákony: 

jeden o územnom plánovaní, druhý o stavebnom poriadku. Táto 

legislatíva však bude musieť mať vlastne spracované aj 

vyhlášky, ktoré sú vykonávajúce pre tieto zákony. A to bude 

práca vlastne pre nový úrad a na ďalšie – podľa mňa – dva 

roky. Práve z týchto vyhlášok bude vyplývať možno aj metodika 

spracovania nových územných plánov, čiže je to jedna veľká 

neznáma a my máme za to, že mesto v tejto chvíli nemá ostať 

pasívne, má pokračovať v prácach, ktoré boli začaté ešte 

pred desiatimi rokmi. Čiže nevidíme veľmi význam v tom, aby 

sa štúdia prerokovala znova o mesiac, pretože je dopracovaná 

a nová legislatívna nemá na ňu žiaden vplyv. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. A ešte pani starostka Čahojová hovorila o tom 

polozapustenom. 

Ing. arch. Martin Berežný, riaditeľ sekcie územného 

plánovania – MIB: 

Ja možno len doplním Katku, že tá štúdia je pripravená 

jednak na Zmeny a doplnky platného územného plánu, ale pri 

metodike spracovania sme mysleli aj na to, ako ju zapracovať 

do ešte neexistujúcej metodiky nového územného plánu. Že tie 

princípy a pravidlá, ktoré tam sú, budeme vedieť veľmi dobre 

– si myslím – prispôsobiť aj na novú legislatívu. 

Čo sa týka ďalšej otázky: Mal som tam – myslím otázky 

ohľadom limitov v Devíne – neviem o konkrétne ktorú plochu 

sa jedná, lebo ich nepoznám všetky naspamäť. Prevažne 

v týchto rurálnych mestských častiach s rurálnym charakterom 

je hladina jedenásť metrov. Môže to byť napríklad spôsobené 

tým, že areály občianskej vybavenosti mali paušálne tých 

šestnásť metrov pre školy a podobne. Čiže musel by som si 

pozrieť, o ktoré plochy sa jedná. Je to riešené takto. To 

neznamená, že sa tam nutne musí postaviť areál, ktorý… alebo 

škola, ktorá bude mať šestnásť metrov. 

Pani Pätoprstá… 

Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

územného rozvoja:  
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Len doplním, keď sa budú pripravovať Zmeny a doplnky 

územného plánu, ktoré budú premietať túto štúdiu, tak určite 

budeme absolvovať participatívne stretnutia so všetkými 

mestskými časťami tak, ako sme to robili teraz pri príprave 

Zmien a doplnkov 09, kde si všetky tieto pripomienky s vami 

radi prejdeme. 

Ing. arch. Martin Berežný, riaditeľ sekcie územného 

plánovania – MIB: 

Ohľadom tvarovania a ukončenia výškových budov – my sme 

sa to snažili vysvetliť aj na tej komisii, že to v štúdii už 

vysvetlené a popísané je, ako by to mohlo byť. Zároveň hľadal 

som nejaké príklady, kde by to niekde riešili záväzne. Nikde 

som sa k tomu nedopracoval. Myslím, že štúdia ponúka iné, 

oveľa lepšie nástroje, akým spôsobom sa dopracovať k dobrému 

tvarovaniu. A zároveň tam určite spomenieme tie princípy, 

ktoré sú uvedené v štúdii. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ešte sa hlási pani starostka Kolková s faktickou. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

Ďakujem. Ja by som chcela zareagovať na odpovede 

a opýtať sa. Aký bude… Mne je jasné, že to je len ešte štúdia 

a záväzný bude až zmenený územný plán. Ale ako keď nastane 

situácia, ako budete reagovať, keď samozrejme majiteľ 

pozemku – čím vyššie, tým viac zarobí – a povie, že v štúdii 
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ale je to priam navrhnuté, že tam môže ísť 16 metrov. Jedna 

z tých plôch je prístav. Priamo prístav v Devíne. Tesná 

blízkosť hradu Devín. A zrazu bude mať argument. Otvárate 

akési zadné dvierka pre takéto ako keby snahy, ktoré tam 

teda v tomto území – v prístave – 16 metrov ako… Pre Boha… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Poprosím… 

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-

Devín: 

 Sme rovno pod národnou kultúrnou pamiatkou. Aj to tu 

odznelo v predchádzajúcej diskusii, že je to 

najnavštevovanejšie miesto pomaly – turisticky v Bratislave 

– a my tam ideme pustiť 16 metrov. Prečo? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Poprosím reakciu. 

Ing. arch. Martin Berežný, riaditeľ sekcie územného 

plánovania – MIB: 

Ja som tu už vysvetlil v tej predchádzajúcej odpovedi, 

že môže to byť plocha pre občiansku vybavenosť. Možno, čo tu 

nezaznelo a je dôležité povedať, že výšková regulácia je 

postavená na platnom územnom pláne. Ona nikde nenavrhuje 

vyššie intenzity využitia územia, ale pracuje len s tými, 

ktoré sú v platnom územnom pláne. Čiže ak ich chceme znížiť, 
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tak by sme museli vyvolať Zmenu a doplnok konkrétnej plochy. 

Štúdia len buď navrhuje rozloženie toho objemu do väčšej 

zastavanej plochy nižšej alebo vyššej v rámci tých hladín, 

ktoré navrhuje. 

A ešte tu mám jednu otázku od pani Čahojovej: Čo sa 

týka toho zapusteného podlažia – som to na tom jednom slajde 

aj ukazoval, že štúdia jasne ukazuje, aký princíp bude pri 

umiestňovaní budov vo svahovitom teréne. Samozrejme, 

zaoberáme sa aj touto problematikou, ktorá sa vyskytuje aj 

v normách. Čiže nie je to úplne predmetom tejto štúdie, ale 

tiež sa s tým budeme zaoberať v metodických zmenách. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. A keďže sme sa dohodli… Ráno som bola 

upozornená, že už keď bude červená, tak, Ľubka, odporúčam 

ti, aby si s kolegami hovorila potom, keď budeme mať 

obedňajšiu prestávku. 

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie. Takže ja 

poprosím teraz návrhovú komisiu. Prejdite si to prosím, mimo. 

Nech sa páči, pán Lenč, máte slovo. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu 

o spracovanej urbanistickej štúdii, ktorá bude využitá ako 

územnoplánovací podklad pri spracovaní Zmien a doplnkov 

územného plánu. 
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Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 

0, prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade 

Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, marec 2022 

Uznesenie 1222/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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informáciu o spracovanej Urbanistickej štúdii výškového 

zónovania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, marec 

2022, ktorá bude využitá ako územnoplánovací podklad pri 

spracovaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení 

neskorších zmien a doplnkov a pri spracovaní nového územného 

plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Teda končíme dopoludňajšiu časť mestského 

zastupiteľstva. Dohodli sme sa, že od trinástej do štrnástej 

bude prestávka, trošku sme to posunuli. Čiže od 13.15 do 

14.15 je obedňajšia prestávka. Dobrú chuť. 

 

(Poznámka: prestávka od 13.15 do 14.22) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. Máme bod číslo 22. 

Pardon, Interpelácie. 
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BOD 31 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže začíname interpelácie. Otváram diskusiu k téme 

Interpelácie. Prosím „nakopnúť“ systém a otvoriť 

interpelácie. Môžeme? IT? Áno, ďakujem. Takže téma 

Interpelácie, nech sa páči. 

Nikto sa nehlási do témy Interpelácie? Áno, pani 

Pätoprstá, nech sa páči… Áno, pani Pätoprstá, máte slovo. 

Poďme, pani Pätoprstú zapneme a ideme. Ďakujem. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja som vás šanovala, keď bola 

korona aj ukrajinská kríza so svojou interpeláciou. Ale, 

žiaľ, sa mi nepodarilo získať podklady, že v akom štádiu 

rozpracovanosti je cesta k osade Malý Draždiak, takže budem 

si to pýtať. Asi viete, o čo sa jedná. Naozaj to potrebujem 

vedieť, pretože sme zistili od polície, že nám tam tú časť 

Starhradská nechce zrealizovať ako pešiu zónu alebo teda ako 

obytnú zónu. Čiže tá značka tam nesmie ísť. A jediné 

riešenie, žiaľ, naozaj je tá cesta… Takže pošlem vám podklady 

aj mapu, aby ste vedeli, o čo sa jedná. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Olajoš vám kvôli tomu volal? Potom sa spýtam. Spýtam 

sa potom, lebo ja som to riešil s… 

Pán Korček, nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som v minulosti vás interpeloval ohľadom priechodu 

pre chodcov na Kukučínovej ulici medzi obchodným domom Slimák 

a železničnou traťou. Bolo mi odpísané, že sa na tom pracuje. 

Ja som teraz aj od kolegov z mestskej časti zachytil 

informácie, že by to už malo byť v blízkej budúcnosti 

zrealizované, tak sa chcem opýtať, že teda kedy by sme mohli 

počítať s vyznačením toho priechodu pre chodcov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Určite odpovieme. Áno, niekde zachytil 

som aj ja, že sa na tom pracuje. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii, keď nie sú ďalšie 

interpelácie. Nech sa páči, návrhová komisia…  

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

poslanec MsZ: 

Toto je bez návrhu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, takže bez návrhu. Takže to ani nehlasujeme vlastne? 

Milan, ani nehlasujeme? 

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

poslanec MsZ: 

Nie. 

 

BOD 22 NÁVRH NA ZVERENIE DREVENÝCH VIANOČNÝCH STÁNKOV 

DO SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak poďme na bod 22: Návrh na zverenie drevených 

vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej 

organizácie BKIS. 

Ing. Ivan Šajti, vedúci referátu služieb oddelenia vnútornej 

správy: 

Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci. Návrh na 

zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko bol vytvorený na základe iniciatívy hlavného mesta 

za účelom zabezpečenia efektívnejšieho priebehu vianočných 

trhov v Bratislave. 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

zverenie drevených vianočných stánkov v počte, v akom je 

uvedené v materiáli, do správy mestskej príspevkovej 

organizácie od 1. 5. 2022. Mestská rada hlavného mesta 

odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať návrh na 

zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja iba doplním, že BKIS bude po novom 

organizovať vianočné trhy. Doteraz to robila kancelária 

primátora. Od tohto roku, ďalšieho roku 2022, bude vianočné 

trhy organizovať BKIS. To je dôvod tejto zmeny a otváram 

diskusiu k tomuto bodu programu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zverenie 

drevených vianočných stánkov v nasledovnom počte – tak, ako 

je uvedené v návrhu unesenia od bodu 1 do 14 aj so 

spresnením, o čo konkrétne ide – do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko aj s tými údajmi, ktoré sú v návrhu uznesenia 

uvedené o tomto stredisku, od 1. mája 2022 a s podmienkami, 
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ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené. Celková výška 

zostatkovej účtovnej hodnoty zverovaného hnuteľného majetku 

ku dňu zverenia je 164 988 eur aj 42 eurocentov. 

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: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 28. 04. 2022: 

Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy 

mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a 

informačné stredisko 

Uznesenie 1223/2022 

zo dňa 28.04.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie drevených vianočných stánkov v nasledovnom počte: 

1. vianočné stánky vo veľkosti 220 x 220 cm v počte 52 ks, 

2. vianočné stánky vo veľkosti 220 x 220 cm v počte 1 ks, 

3. vianočné stánky z roku 2015 vo veľkosti 320 x 220 cm v 

počte 3 ks, 

4. vianočné stánky z roku 2015 vo veľkosti 320 x 220 cm v 

počte 12 ks, 

5. vianočné stánky z roku 2017 vo veľkosti 320 x 220 cm v 

počte 14 ks, 

6. vianočné stánky kosouhlé vo veľkosti 250 x 219 cm v počte 

23 ks, 

7. vianočné stánky kosouhlé vo veľkosti 250 x 219 cm v počte 

1 ks, 

8. jedálenské vianočné pulty z roku 2015 v počte 20 ks, 

9. jedálenské vianočné pulty z roku 2017 v počte 15 ks, 

10. drevený správcovský domček v počte 1ks, 

11. prietokový ohrievač v počte 29 ks, 
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12. elektrický ohrievač v počte 2 ks, 

13. batéria vodovodná v počte 29 ks, 

14. batéria vodovodná v počte 2 ks, 

od 01. 05. 2022 do správy mestskej príspevkovej organizácie 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 

Bratislava, IČO 30794544, s cieľom zabezpečiť efektívnejší 

priebeh Vianočných trhov v Bratislave, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany mestskej 

príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácia 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko prestane 

hnuteľný majetok užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Protokol o zverení hnuteľného majetku bude mestskou 

príspevkovou organizáciou Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

Celková výška zostatkovej účtovnej hodnoty zverovaného 

hnuteľného majetku ku dňu zverenia je 164 988,42 eur. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 22A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 1057/2021 ZO DŇA 18.11.2021, KTORÝM 

BOLO SCHVÁLENÉ ZRUŠENIE UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 431/2020 ZO DŇA 30.04.2020 A ZVERENIE 

NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 

PARC. Č. 5003 A NASL., DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 22a: Návrh na schválenie zmeny uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a zverenie 

nehnuteľností v Bratislave, v katastrálnom území Petržalka, 

do správy – myslím, že takisto - mestskej časti Petržalka. 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností:  

Takže k tomuto materiálu uvádzame, že v novembri bolo 

na zastupiteľstve schválené zverenie pozemku do správy 

mestskej časti, pričom mestská časť na pozemku mesta 

realizuje investičný zámer: obnova detského ihriska na 
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Pečnianskej ulici. Prvá etapa už bola sprocesovaná s tým, že 

ďalšia etapa sa s ohľadom na pandemické opatrenia predĺžila; 

a preto sa navrhuje iba zmena dátumu – a to z dátumu 

1. máj 22 na 31. 7. 22. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu uznesenia číslo 

1057/2021 zo dňa 18. 11. 2021, ktorým bolo schválené 

zrušenie uznesenia číslo 431/2020 takým spôsobom, akým je to 

navrhnuté v samotnom uznesení. S tým, že ostatné ustanovenia 

a podmienky toho teraz platného uznesenia 1057/2021 

zostávajú bezo zmeny. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1057/2021 

zo dňa 18. 11. 2021, ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30. 04. 2020 a zverenie 

nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 

a nasl., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie 1224/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1057/2021 zo dňa 18. 11. 

2021, ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 431/2020 zo dňa 30. 04. 2020 a zverenie nehnuteľností v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 a parc. č. 9-5097/3, 

do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, v časti 

týkajúcej sa podmienky č. 6 prijatého uznesenia, takto: 
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pôvodná podmienka č. 6 v znení: 

„6. Protokol o zverení pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003 v 

k. ú. Petržalka vrátane už vybudovaných stavebných objektov – 

spevnené plochy (chodníky), doplnkové plochy (EPDM podlaha) a 

oplotenie, bude mestskou časťou Bratislava-Petržalka podpísaný 

po vybudovaní prvej etapy ihriska na Pečnianskej ulici, teda 

najneskôr do 01. 05. 2022, inak uznesenie stratí platnosť.“, 

sa nahrádza novým textom podmienky č. 6 v znení: 

„6. Protokol o zverení pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003 v 

k. ú. Petržalka vrátane už vybudovaných stavebných objektov – 

spevnené plochy (chodníky), doplnkové plochy (EPDM podlaha) a 

oplotenie, bude mestskou časťou Bratislava-Petržalka podpísaný 

po vybudovaní prvej etapy ihriska na Pečnianskej ulici, teda 

najneskôr do 31. 07. 2022, inak uznesenie stratí platnosť.“ 

Ostatné ustanovenia a podmienky uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 1057/2021 zo dňa 18. 11. 2021 zostávajú bez zmeny. 

koniec poznámky) 

 

BOD 23 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: 
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Bod číslo 23: Návrh na nájom viníc v Bratislave, v Rači, 

formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže. 

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov:  

Áno, tak v podstate v tomto prípade predkladáme návrh 

na schválenie nájmu viníc v katastrálnom území Rača formou 

obchodnej verejnej súťaže. Ide vlastne o šesť viníc, ktoré 

mala prenajatá spoločnosť Villa Vino Rača. Nakoľko vlastne 

vo februári tohto roku odstúpila od časti zmluvy týkajúcej 

sa práve týchto pozemkov, hlavné mesto sa snaží promptne 

reagovať, aby tieto vinice nechátrali, a teda aby sa našiel 

nový užívateľ, teda nájomca týchto viníc. Takže z tohto 

dôvodu predkladáme tento návrh na schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže a nájmu týchto šiestich viníc. 

V podstate tie podmienky a samotné kritériá hodnotenia sú 

pripravené v zmysle záverov pracovnej skupiny, ktorá bola 

zložená z odborníkov z oblasti vinohradníctva, vinárstva 

a sú v podstate rovnaké, ako boli aj v predchádzajúcich 

mesiacoch… sme predkladali tieto obchodné verejné… Teda aj 

minulý mesiac napríklad boli predložené – Návrh na schválenie 

nájmu viníc formou obchodnej verejnej súťaže s takýmito 

istými podmienkami. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tejto téme. 
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Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Takže toto sú tie pozemky, ktoré boli v tom období 2010 

až 2014 prenajaté na priamo, hej? 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Tieto konkrétne áno. Zmluva bola uzatvorená 2014 

s Villa Vino Rača. Boli prenajaté ako osobitný zreteľ. 

A vlastne teraz vo februári odstúpili vlastne od zmluvy. 

Takže tieto prenajímame… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa páči, pán Pilinský, s faktickou. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Pardon. Máme ešte nejaký tretí balík nejakých pozemkov? 

Lebo keď sme schvaľovali na ostatnom, tak ste hovorili, že 

sa pripravuje ďalší – to je pravdepodobne teda tento. A že 

teda či je ešte nejaký ďalší balík, ktorý sa buď teda vyhlási 

tiež do súťaže, alebo myslím že – ako bolo v tom prvom 

prípade – kedy boli dva prenajaté na priamo račianskym 

vinohradníkom. 

Takže či je nejaký ďalší, tretí balík, ktorý budeme 

ešte do konca volebného obdobia schvaľovať. Ďakujem. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Ešte tam sú nejaké vinice, ktoré teda samozrejme 

pozrieme. A snažíme sa, aby všetky boli prenajaté, a teda 

všetky boli užívané, aby naozaj tie mestské vinice sa 

využívali, aby sa vrátil život do mestských viníc. Takže 

ešte teda vinice, ktoré zostali, tak určite ešte dáme formou 

verejnej obchodnej súťaže. Tie, ktoré vlastne prebehli 

obchodné verejné súťaže, je tam možnosť opakovania, takže 

v prípade, ak by aj teda nebol záujem – ale musím teda 

podotknúť, že v súčasnosti sa ozývajú teda aj vinohradníci, 

aj teda komunity a pýtajú sa teda na tieto vinice. Takže 

myslím, že teda záujem je teraz pomerne veľký. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje nájom viníc v katastrálnom 

území Rača. Je tam uvedených potom – v návrhu uznesenia – 

šesť konkrétnych pozemkov na dobu určitú desať rokov odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy s opciou na ďalších päť rokov. Za 

nájomné v peňažnej forme v sume 79 eur aj 60 eurocentov 

ročne, a to formou obchodnej verejnej súťaže, pričom 

posledná opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená 

najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa zverejnenia 
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výsledkov o súťaži vyhlásenej ako prvej v poradí. Aj s tými 

spresneniami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 32. 

(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 

Uznesenie 1225/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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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 k. ú. Rača: 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8883 vo výmere 4 268 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8889 vo výmere 3 614 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8958 vo výmere 5 447 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8962 vo výmere 4 222 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8964 vo výmere 5 218 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 7003, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8664 vo výmere 542 m², 

druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, 

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 
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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 č. 1191/2022 zo dňa 07. 04. 

2022, 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 24 NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU - ZÁHRADY V BRATISLAVE, 

K. Ú. VINOHRADY, PARC. Č. 5345/1, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 25. Pardon, 24: Návrh na nájom pozemku - záhrady v 

Bratislave, vo Vinohradoch, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetkov: 

Ako bolo spomínané, predkladáme návrh na schválenie 

nájmu pozemku v katastrálnom území Vinohrady vo výmere 209 m2 

na dobu neurčitú formou obchodnej verejnej súťaže. Účelom je 

teda užívanie tohto pozemku ako záhrady, samozrejme spojené 

s revitalizáciou tohto pozemku, údržbou a starostlivosťou 

o pozemok. Ide o klasickú komerčnú súťaž, čiže jediným 

hodnotiacim kritériom je výška nájomného. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. 

A prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje nájom pozemku v katastrálnom 

území Vinohrady – záhrada vo výmere 209 m2 formou obchodnej 

verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej 

aukcie, pričom posledná opakovaná obchodná verejná súťaž 

môže byť vyhlásená najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa 

zverejnenia výsledkov súťaže vyhlásenej ako prvej v poradí. 

Aj s tými spresneniami, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

249 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

5, prítomných: 32. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom pozemku – záhrady v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 1226/2022 

zo dňa 28.04.2022 

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 
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nájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. Vinohrady, parc. č. 

5345/1 – záhrada vo výmere 209 m², zapísaný na LV č. 1, na 

dobu neurčitú, na revitalizáciu pozemku, údržbu a 

starostlivosť o pozemok a užívanie pozemku ako záhrady, 

formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1191/2022 zo dňa 07. 04. 2022, ktoré upravuje 

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 č. 1191/2022 zo dňa 07. 04. 2022, 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 25 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH OHĽADNE 

INVESTIČNÉHO ZÁMERU STAVBY PREDSTANIČNÝ 

PRIESTOR HLAVNEJ STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 25: Informácia o vykonaných krokoch ohľadom 

investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 

stanice ŽSR v Bratislave. 

Nech sa páči, spracovateľ. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Takže k tejto veci by sme si dovolili uviesť aktuálny 

stav, ktorý spočíva v tom, že uznesenie Okresného súdu bolo 

zastavené v tejto veci. Takže bolo podané zo strany 

Transprojektu odvolanie. Toto uznesenie zatiaľ nie je 

právoplatné. 

Ďalšia vec, ktorá sa udiala medzičasom je tá, že 

v roku 2022 bola hlavnému mestu doručená nová žaloba zo 

strany Transprojektu na sumu vyše sedemnásť miliónov eur, 

ktorá pozostáva zo sumy vrátenia zaplatenej kúpnej ceny na 

základe zmluvy o budúcej zmluve z roku 2010. Taktiež 

pozostáva zo skutočných investícií, ktoré deklaruje 

spoločnosť Transprojekt, že do tohto projektu vynaložila. 

A ešte teda z náhrady ušlého zisku v sume takmer 

pätnásť miliónov eur. Toto je momentálne aktuálny stav, 
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pričom hlavné mesto sa k tejto žalobe medzičasom vyjadrilo 

a taktiež teda čakáme na rozhodnutie súdu v tej prvej žalobe. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. 

Keďže sa nikto neprihlásil, tak prosím návrhovú 

komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu 

o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby 

Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

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: 27 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

4, prítomných: 31. 
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Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave 

Uznesenie 1227/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru 

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

BOD 26 INFORMÁCIA O REALIZÁCIÍ NOVÉHO DOPRAVNÉHO 

PREPOJENIA CESTY II/505 V MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-DÚBRAVKA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 26: Informácia o realizácií nového dopravného 

prepojenia cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. 

Nech sa páči, spracovateľ. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Áno. Takže prekladaný materiál pojednáva o zložitosti 

vlastne zmluvných vzťahov v súvislosti s „Predĺžením 

Saratovskej ulice“ a bol vypracovaný najmä z dôvodov toho, 

že hlavné mesto plánuje pristúpiť k dvom budúcim zmluvám. 

Jedna sa jedná zmluva o preložky energetického 

zariadenia, kde tá predpokladaná hodnota je vo výške 

114 167 eur. A druhá zmluva je zmluva o budúcej zmluve 

o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciami, 

ktoré sa týkajú najmä vyvolaných investícií na železničnom 

telese, ktoré patrí Železniciam Slovenskej republiky. Tam je 

odhadovaná suma približne 2 800 000. A keďže sa jedná 

o obdobie zhruba roku 2025, kedy sa k naplneniu týchto zmlúv 

pristúpi, tak sme považovali za korektné o týchto 

informáciách informovať aj mestské zastupiteľstvo, keďže sa 

jedná o roky, ktoré nie sú v súčasnosti rozpočtované, a teda 

nie sú zobrazené ani v návrhoch rozpočtov na najbližšie roky. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlási. Prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu 

o realizácii nového dopravného prepojenia cesty II/505 v 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Devínska Nová 

Ves a Bratislava-Lamač. V súvislosti s „Predĺžením 

Saratovskej ulice“ ide o líniovú stavbu realizovanú pod 

novým názvom: „Nové dopravné prepojenie cesty II/505 a MČ 

Dúbravka“ s tými spresneniami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Môžete o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

4, prítomných: 31. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o realizácií nového dopravného prepojenia cesty 

II/505 v mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

Uznesenie 1228/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o realizácií nového dopravného prepojenia cesty 

II/505 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Bratislava-

Devínska Nová Ves a Bratislava-Lamač, ku ktorej bolo vydané 

mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves rozhodnutie o 

umiestnení stavby „Predĺženie Saratovskej ulice“, č. DNV 

2014/1116/UR/10/PL, evidenč. č. 10/2014, zo dňa 19. 12. 2014, 

právoplatnosť nadobudlo dňa 30. 01. 2015 a ktorého platnosť 

bola predĺžená rozhodnutím mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves, č. 2021-2020/2318/UR-predĺž.2/2/Gš zo dňa 

12. 01. 2021, právoplatnosť nadobudlo dňa 08. 03. 2021. Ide 

o líniovú stavbu realizovanú pod novým názvom „Nové dopravné 

prepojenie cesty II/505 a MČ Dúbravka“. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 

POZEMKU V BYTOVOM DOME MEDZILABORECKÁ 6, 

KLINCOVÁ 9, MUŠKÁTOVÁ 50, 52, KVAČALOVA 22, 

TRENČIANSKA 46, MEDZILABORECKÁ 6, 10, 12, 

14, KARLOVESKÁ 29, 35, BENIAKOVA 24, 26, 

28, 30, 32, 34, UŠIAKOVA 4, GERCENOVA 19, 

PEČNIANSKA 11, VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 27: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku v bytových domoch vlastníkom bytov: 

Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 

22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 

29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, 

Gercenova 19, Pečnianska 11 – vlastníkom bytov. 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Takže jedná sa o prevod spoluvlastníckych podielov na 

pozemku patriacich k bytom bytových domov tak, ako sú uvedené 

v materiáli. Jedná sa o prevod pozemku podľa zákona 182 

z deväťdesiateho tretieho roku, na ktoré majú vlastníci 

bytov v bytových domoch predkupné právo. Z toho dôvodu dôjde 

vlastne k usporiadaniu toho skutkového stavu správnym… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje prevod spoluvlastníckych 

podielov na pozemku patriacich k bytom v bytových domoch na 

tých uliciach, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. S tým, 

že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú 

nadobúdatelia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

4, prítomných: 31. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, 

Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, 

Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 

4, Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov 

Uznesenie 1229/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom 

v bytových domoch na ulici Medzilaborecká 6, Klincová 9, 

Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 

6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 

34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, do vlastníctva 

vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, 

že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú 

nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 755/2021 ZO DŇA 18. 

02. 2021, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD BYTOVÝM DOMOM 

VIETNAMSKÁ 40 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 28: Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy číslo 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 

Vietnamská 40. 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Áno. Takže obdobne ako predchádzajúci prípad: Tiež sa 

jedná o prevod podľa zákona 182 z deväťdesiateho tretieho. 

V tomto prípade došlo k zmene nadobúdateľa, kde sa pani 

„Monika Krausová“ nahrádza novým nadobúdateľom „Michalom 

Šoltýsom“. Jediná zmena toho uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021 takto: 

Bod 1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 4.1.8; 

a bod 1.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Monika Krausová“ sa 

nahrádza novým nadobúdateľom „Michalom Šoltýsom“. 

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: 27 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

4, prítomných: 31. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 28. apríla 2022 

 

 

262 

 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 

02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

pod bytovým domom Vietnamská 40 

Uznesenie 1230/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo 

dňa 18. 02. 2021 takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 4.1.8, 

1.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Monika Krausová“ sa nahrádza novým 

nadobúdateľom „Michalom Šoltýsom“. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA VYPUSTENIE BODOV Z UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, 

A TO UZNESENIA Č. 517/2004 ZO DŇA 28. 10. 

2004, UZNESENIA Č. 813/2005 ZO DŇA 22. 09. 

2005, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU POD 

BYTOVÝM DOMOM BENIAKOVA 24 – 34 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 29: Návrh na vypustenie bodov z uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to uznesenia číslo 517/2004 zo dňa 28. 10. 

2004, uznesenia číslo 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Beniakova 24 až 34. 

Nech sa páči. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností: 

Áno. Takže aj v tomto prípade sa jedná o prevod podľa 

zákona 182 z deväťdesiateho tretieho. Avšak dochádza k zmene 

čísla parciel, ktoré boli schválené v predchádzajúcom 

uznesení. Vypúšťajú sa v oboch prípadoch parcely, ktoré po 

reparcelizácii vypadli z tohto uznesenia, a ponechávajú sa 

iba čísla parciel, ktoré tam v minulosti boli, respektíve 

v súčasnosti sú. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje: 

1. vypustenie bodu 24.1.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 517/2004 

zo dňa 28. 10. 2004, 

2. vypustenie bodu 10.1.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva číslo 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005. 

Môžete o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

4, prítomných: 31. 

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

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, 

uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorými schválilo 

prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 

domom Beniakova 24 – 34 

Uznesenie 1231/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. vypustenie bodu 24.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 517/2004 zo 

dňa 28. 10. 2004, 

2. vypustenie bodu 10.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 813/2005 zo 

dňa 22. 09. 2005. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 30: Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Nech sa páči. To je bez úvodného slova, myslím, však? 

Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. Asi pán Lenč, nech sa páči. 

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

Áno, takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o 

vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva. 

Môžeme 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: 25 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 

5, prítomných: 30. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1232/2022 

zo dňa 28.04.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 RÔZNE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod Rôzne. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť. 

Milan, chceš sa prihlásiť? 

Nech sa páči, pán Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja som len chcel akože sa prihlásiť, 

aby sa aspoň niekto prihlásil. Či už tu nie je žiadny 

kandidát na starostu alebo poslanca? 

Nie, už keď som si zobral slovo, tak aj vážnejšie. Chcel 

by som krátko zareagovať na nešťastnú udalosť, ktorá sa stala 

v Petržalke, keď padla časť terasy na Holíčskej. Asi všetci 

vieme, ako to berú obyvatelia. Neviem, v koľkých mestských 

častiach je podobný problém – týka sa to hlavne teda 

Petržalky; ale keď sa kohokoľvek opýtate – a hlavne takých 

obyvateľov, ktorí sú priamo dotknutí takouto terasou, tak 

jednoducho vôbec nerozumejú tomu problému. A keď aj začnú 

chápať trochu, tak si nechcú pripustiť, žeby to vôbec mohlo 

byť tak, pretože taký ten normálny sedliacky rozum hovorí, 

že keď som si raz kúpil byt, tak čo ja – pre Boha živého – 

mám spoločné s tou terasou. Mala by sa o to postarať mestská 

časť alebo magistrát a prečo ešte vôbec existujú nejaké 

terasy, ku ktorým sa nikto nehlási… Táto konkrétne bola 

skolaudovaná v prospech bytového družstva, a tí obyvatelia 
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absolútne nechápu, že tu je v tomto prípade jasný zodpovedný. 

A práve naopak – stále majú iniciatívu a želajú si teda, aby 

sa o to postaral magistrát alebo mestská časť. Pričom 

častokrát nerozlišujú ani medzi magistrátom a mestskou 

časťou. Ja nechcem byť naozaj tak – aby to vyznelo, že by 

som sa neúctivo správal buď k jednej, alebo k druhej strane. 

Každopádne želal by som si, aby sme mali my ako poslanci 

aktuálne prehľad o počte terás, ktoré sú tie sporné – to 

znamená, že ku ktorým sa naozaj nikto nehlási. A tak isto by 

som si želal, aby som mal aj nejakú právnu analýzu, že ako 

z tohto vlastne nejak vykorčuľovať. Pretože najlepšou cestou 

z môjho pohľadu by bolo, aby o tom rozhodol súd. Len už som 

počul aj také vyjadrenie, že nie každý môže dať podnet na 

takýto súdny proces. A je to pomerne komplikovaná téma. Len 

byť v takomto začarovanom kruhu desaťročia a ešte to nechať 

naťahovať ďalej, kým budú padať vlastne ďalšie betónové kusy 

a naozaj sa niekomu niečo môže stať… 

Chcel by som pripomenúť ten jeden z tých bodov, ktorý 

sme tu dnes mali, kedy sa síce ani zďaleka nejedná o takú 

veľkú sumu, ale jednoducho sme to vyriešili tým, že sme to 

odkúpili a posunuli sme sa ďalej. Tak by som to len chcel 

pripomenúť, že aj tu je možno priestor na to, aby magistrát 

bol ten, ktorý vyvinie iniciatívu v tejto veci a podotýkam 

– nehovorím, že by to mal magistrát celé zaplatiť… Ale my by 

sme mali byť tí, ktorí túto tému teraz otvoria a vážne sa 

s ňou začnú zaoberať. Takže naozaj veľká prosba na vedenie. 

Skúsme si k tomu sadnúť spoločne a diskutovať aj 

s obyvateľmi. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ja ak môžem… Jednou vetou iba zareagujem, lebo dnes už 

to bolo otvorené, aj som na to vlastne už túto istú reakciu 

dala. Zaoberá sa tým aj mesto aj spolu s mestskou časťou. 

Stavebný úrad koná aj vo veci Holíčskej, aj vo veci 

Jungmannovej. Ja vám prepošlem tú komunikáciu. Budeme veľmi 

radi, keď sa do toho zapojíte, respektíve minimálne teda 

získate informácie, kam sa posúvame. Problém je v tom, že 

teda napríklad tá terasa Jungmannova bola skolaudovaná 

v prospech bytového družstva alebo bytového podniku 

a napriek tomu, že rok sa s nimi snažíme komunikovať na túto 

tému, aby robili nevyhnutné opatrenia – sa nám nedarí. Ale 

robíme to spoločne s Petržalkou. Ja vám pošlem tú 

komunikáciu. Dobre? Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ak môžem… Možno niektorí pracovníci, ktorí sú 

tu dlhšie, si na toto spomínajú. Táto téma tu už bola 

otvorená ešte za pána primátora Ftáčnika. Vtedy bol vytvorený 

aj istý taký nejaký dotačný mechanizmus, kedy sa nejakými 

spojnými, združenými finančnými prostriedkami – či už sú to 

vlastníci bytov aj za účasti teda magistrátu – tieto terasy 

sanovali. My sami sme v mestskej časti boli nápomocní pri 

sanovaní častí terasy na Karpatskom námestí – to je niečo 

obdobné. Takže snažili sme sa do toho zahrnúť aj vlastníkov 

bytov. Zhodou okolností si tam zatepľovali dom, takže sme 

našli riešenie. Časť terasy opravená je, časť nie – lebo ten 

byt je… teda ten bytový dom je rozdelený na dva samostatné 
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objekty. Takže toto je téma, ktorá tu už bola riešená a bolo 

nájdené riešenie, ako sa to dá riešiť. Len je pravda, že tam 

je vlastníctvo komplikované, pri niektorých absolútne… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, ďakujem. Pán poslanec Vetrák, nech sa páči. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tak, Peter – keď si nestihol – 

Pilinský, tak ja budem trocha tiež o tých terasách hovoriť, 

tak môžeš ešte na mňa reagovať, aby si mohol dopovedať 

prípadne. 

Začnem ale niečím iným, potom sa dostanem k tým terasám. 

Ja myslím, že už väčšina z vás to má za sebou, ale pre istotu 

to pripomeniem: Blíži sa nám termín na podávanie majetkových 

priznaní s tým, že ja ešte každému z vás – lebo sme 

neposielali ten obligatórny list, ktorý to pripomína – 

každému z vás ešte dnes a zajtra pošlem e-mail, aby na to 

nezabudol. Berte to tak, že predpokladám, že väčšina z vás 

to už aj podala, ale pre istotou, aby sa náhodou niekto 

nenašiel, žeby na to pozabudol. Keďže podľa ústavného zákona 

sa na konanie aj pri podávaní majetkových priznaní primerane 

vzťahuje správny poriadok a lehota končí v sobotu, tak 

majetkové priznanie je možné podať až do pondelka – teda 

dokedy to stihnete, dokedy je podateľňa otvorená; alebo to 

podáte na pošte, aby ste mali pečiatku z pondelka. Vtedy 

splníte tú lehotu. Čiže to pre istotu takto hovorím, aby 

prípadne tí z vás, ktorí náhodou to teraz sa zbadali, tak 
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ešte si to viete aj cez víkend v kľude spraviť a v pondelok 

to odovzdať na magistráte na našu komisiu. 

Pre tých – lebo sme sa tu viackrát bavili – myslím, že 

Rasťo Tešovič a niektorí ďalší mali záujem podávať aj 

elektronicky… S tým elektronickým podaním je to tak, že zákon 

umožňuje elektronické podanie. Predpokladal to spôsobom, 

ktorý je ešte nefunkčný, ale technicky to je možné. Ale 

musíte to dávať na našu komisiu – sa to nedá dať 

elektronicky, lebo to sa ešte doťahuje tento systém. Myslím 

si, že od budúceho roka alebo na 99,9 percent od budúceho 

roka to už bude možné. Doťahujeme to Memorandum o spolupráci 

medzi NASES-om a Kanceláriou Národnej rady – Výborom pre 

nezlučiteľnosť funkcií. Keď sa to uzavrie, tak začne to 

fungovať. Budú sa môcť registrovať jednotlivé komisie, 

jednotlivé orgány, ktoré preverujú majetkové priznania takým 

spôsobom, že budete môcť aj im priamo poslať to majetkové 

priznanie. Teraz elektronicky je to možné podať len ako 

všeobecné podanie na podateľňu na magistrát. Tam je akurát 

to riziko, že bežne by nemal to majetkové priznanie veľmi 

niekto vidieť a pri tomto spôsobe, ak to spravíte, tak ho 

vidia vlastne minimálne už ľudia, ktorí sú v podateľni. Čiže 

ľudia, ktorí by nemali v podstate s ním prichádzať do styku. 

Ale inak sa to zatiaľ nedá urobiť. Čiže aj keď v minulosti, 

Rasťo alebo ďalší, ste posielali elektronicky, tak ste to 

dávali na podateľňu a ona nám to potom odstupovala. Čiže to, 

samozrejme, nehovorím, že niekto má čo skrývať, ale komu to 

nevadí, tak to môže spraviť, samozrejme, tak aj tento rok. 

Tak je to tiež platné. A verím, že od budúceho roka sa to už 

konečne dotiahne tak, ako sa to malo urobiť do roku 2019 

pôvodne. Len sa to neurobilo. Tak dostanete ešte všetci e-

mail. Len som chcel tieto spresnenia k tomu povedať, aby sme 
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tu nemuseli zbytočne riešiť nejaké konania v zmysle zákona. 

To je prvá téma. 

Druhá téma sú tie terasy. Peter, ty si spomínal pána 

Ftáčnika. Áno, len on to urobil len jednorazovo. Vtedy nebol 

zavedený dotačný systém. Čiže to asi fungovalo naozaj len 

ten jeden rok alebo možnože to fungovalo aj opakovane, ale 

bolo to jednorazovým spôsobom robené. Nebolo to na základe 

nejakých pravidiel. Keďže my sme potom minulé volebné obdobie 

tu presadili zásady poskytovania dotácií – zásady preto, 

lebo ja som vtedy ako poslanec – ani teraz nemôžem navrhovať 

VZDN-ko – tak sme to urobili zásadami, lebo aj odstraňovanie 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) je urobené zásadami. Vtedy 

to ešte – sa pamätáte – potom pán Nesrovnal napadol na 

prokuratúre, že to nie je možné robiť zásadami, že na to 

muselo byť VZDN-ko. Ale prokuratúra povedala, že je to možné 

urobiť aj zásadami. Takže doteraz máme tie zásady. Ja len – 

niektorí ste aj členmi komisie: Eliška a ďalší, pani 

Pätoprstá a ďalší – s tým, že zasadne komisia, ktorá bude 

poskytovať aj tento rok dotácie na terasy. Máme tri žiadosti 

z Petržalky, jednu žiadosť mimo Petržalky – z inej mestskej 

časti, prepáčte, neviem teraz presne z ktorej. A poprosím 

o predĺženie toho času ešte, ak už to pípalo… Čiže my 

niektoré terasy vieme vyriešiť, ale prikláňam sa k tomu aj 

by som poprosil a som rád, že sa to rieši, že pozrime sa 

teda aj na tie, kde sa aspoň stala tá havarijná situácia, 

aby tam nedošlo k väčšiemu nešťastiu. A nevedel som, že sa 

to rieši, ale Táňa už Kratochvílová hovorila, že áno, tak 

naozaj držím palce, nech sa to aspoň zasanuje spôsobom, ktorý 

už nebude ohrozovať život a zdravie. Ja rozumiem, že asi sa 

nebude dať zafinancovať každá terasa, na to nie sú peniaze 

jednoducho. Taká je pravda, to treba povedať, ja to tiež tým 
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ľuďom hovorím. A v prvom rade si musia všetci postupne 

vyriešiť vlastnícke vzťahy. A keď si vyriešia vlastnícke 

vzťahy, ja dúfam, že aj pán riaditeľ magistrátu postupne 

bude vedieť nájsť troška väčšiu sumu na tie terasy. I keď 

viem, že je to ťažké, lebo pandémia a všetky možné ďalšie 

výdavky, ktoré mesto má, tak to až tak veľmi neumožňujú. Ale 

musím povedať, že aj tento rok – tie štyri žiadosti, čo sú 

na opravu terás – ak chceme vyhovieť každému aspoň trochu… 

Alebo ak chceme vyhovieť… Nedá sa vyhovieť všetkým, 

prekračuje to ten finančný rámec, ktorý požadujú, aby si 

mohli opraviť aspoň tú časť terás, ktorú žiadajú. Čiže ak by 

pán riaditeľ magistrátu mohol… ak nie tento rok, tak aspoň 

od budúceho roka rozmýšľať o tom, že by sa viacej peňazí 

vyčlenilo každoročne na opravu terás v rámci toho dotačného 

systému. Teraz vyčleňujeme len 200 000. Ja myslím, že 

aktuálne tie požiadavky sú tak – že keby bolo nejakých 

400 000, tak by to vedelo splniť tie požiadavky, ktoré máme 

aktuálne. 

Tak toľko asi úvaha do budúcna. Za mňa zatiaľ všetko. 

Ďakujem pekne za slovo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Ja skúsim naozaj len veľmi v krátkosti, aby sme 

rozlišovali tieto dve paralely – a to dotačný mechanizmus, 

ktorý je fajn, ja sám som súčasťou tej komisie; a vlastnícke 
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vzťahy, ktoré v mnohých prípadoch stále nie sú vyriešené; 

a celkový principiálny problém, že koho to má byť a že či 

bolo správne to prideľovať už vlastne v procese kolaudácie, 

pričom tie… Nejdem zachádzať do detailov, to určite nie na 

faktickú. Čiže aby sme tu nemali nejakú falošnú ilúziu, že 

tie dotácie všetko vyriešia. Absolútne nie. Aj keď s nimi 

úplne súhlasím. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ja už len zareagujem, že… Áno, veď to je presne tak. 

Treba to rozlišovať, lebo tí ľudia samotní to veľmi zle 

rozlišujú a čakajú, že všetko opraví mesto a mestská časť. 

Len pri tých havarijných situáciách skutočne treba rozmýšľať 

aspoň nad tým, či tá sanácia by sa nedala ako investícia do 

cudzieho majetku. No a pri tých právnych podaniach – no musí 

to urobiť niekto, ktorá má naliehavý právny záujem. A otázka 

je – že kto v tej situácii má naliehavý právny záujem… 

Potenciálne to môže mať skôr mesto, lebo má pozemok väčšinou 

pod tou terasou. Ale nie mestská časť, lebo tá tam nemá 

v zásade nič v niektorých situáciách. Čiže asi aj preto 

smerovala tá požiadavka pána poslanca Karmana k tomu, žeby 

malo mesto zvážiť, či náhodou z dôvodu, že vlastní pozemok 

pod terasou, nemá aj ono naliehavý právny záujem. K tomu by 

sa mali vyjadriť tí ľudia, ktorí bežne riešia majetkové 

spory, lebo sú v tom zbehlí. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pani starostka Ferenčáková, nech sa 

páči. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Naozaj téma teraz je veľmi 

vážna, veľmi dôležitá. Ešte pán Ágoston nebohý, ktorý bol 

poslancom od roku 2007, to tlačil… Vtedy to už bolo veľmi 

pálčivé. 

Ale ja som chcela trochu k inej… z iného súdka. Ešte tu 

neodznelo, ale chcel aby som pochváliť mesto za tú výsadbu 

kvetinovú, pretože aj keď minule som dostala taký mejl, že 

tak škaredé mesto ako je teraz a špinavé, že ešte nebolo… 

Tak voči tomu by som sa veľmi chcela ohradiť a naozaj keď 

človek prechádza mestom – a to myslím každý jeden z nás, aj 

teda ľudia to musia takto vnímať – tak to mesto sa posunulo 

niekde inde, ako bolo. A pôsobí to veľmi príjemne a každý 

z toho musí mať radosť. Čiže mám ju aj ja, keď prechádzam 

tými mestskými časťami až teda do mesta. To je akože jedno. 

A druhé ešte by som chcela sa vrátiť k bodu 18a, kde 

sme schvaľovali pána Nyulassyho do funkcie, kde sme ho 

potvrdzovali. Tak ako predtým tu pán Molnár bol chválený 

veľmi… Áno, pán Nyulassyho je jeden mladý chlap, mladý 

chlapec môžem povedať ja – vzhľadom k môjmu veku. Ale 

skutočne niekoľko rokov, čo ho poznám, je to jeden seriózny 

človek, ktorý má nejakú víziu, ktorý vždy, keď teda došlo 

k nejakej dohode, teda splnil všetko tak, ako bolo dohodnuté. 

A naozaj aj teda som z iných úst počula – úst, ktorí ho teda 
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poznajú, alebo od ľudí, ktorí ho poznajú – veľmi dobré 

referencie na neho. Čiže ja mu prajem v tej jeho funkcii, 

aby vydržal, aby ukázal, čo teda vie a aby to mesto sa 

posunulo ďalej. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujeme pekne. Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo, pani námestníčka. Ja som tú tému 

otvoril verejne už na minulom zastupiteľstve. Ale nejak sa 

nenašiel nikto, kto by mi na to hodnoverne odpovedal 

a využijem teda to, že je tu pán Vetrák teraz, ktorý je v tom 

kompetentný. Ja som sa pýtal na zverejňovanie majetkových 

priznaní. Vtedy mi myslím, že pán Karman odpovedal, že nie 

je to možné, lebo ešte to nejako neskompletizovali všetci. 

Tak je rok už odvtedy – tých majetkových priznaní sa to týka. 

Tak sa pýtam teda pána Vetráka, že v čom je problém a ako to 

teda budeme riešiť. Lebo myslím, že je to aj v zákone teraz 

to povinné zverejňovanie. A ak nie, tak sme k tomu dávali 

všetci asi súhlas, že sa to môže zverejniť. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči, s faktickou pán Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 
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Áno, ďakujem za slovo. Je už v zákone ústavnom napísané, 

že sa to má zverejňovať. Ako vôbec to teraz neberte tak, že 

by som chcel byť alibista – je ale fakt, že tam nie je žiadna 

lehota – dokedy. Ďalšia vec je tá, že my to chceme zverejniť, 

keď budeme mať celý balík hotový. A situácia je taká, že 

niektorí poslanci tam majú určité nezrovnalosti, ktoré 

s nimi doťahujeme. Z toho roku 2020 sú ešte asi šiesti 

poslanci, s ktorými doťahujeme nezrovnalosti. Žiaľ, ani na 

tretí pokus sa nám s nimi nepodarilo stretnúť. Chcem dať aj 

štvrtý pokus. Proste, nechcem, aby sme tu mali jedno 

zastupiteľstvo len o konaniach voči poslancom. A z toho roku 

2021 je asi polovica skontrolovaných, druhá polovica sa ešte 

doťahuje s poslancami. A teraz príde teda tretí balík. Ja 

určite dám aj takto verejný prísľub, že do konca volebného 

obdobia… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dajte, prosím, ešte mikrofón pánovi Vetrákovi, aby sme 

počuli ten koniec, lebo sme nepočuli. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Áno, ja len som chcel dopovedať, že dávam verejný 

prísľub, že do konca verejného obdobia určite budú všetky 

tie tri roky zverejnené. A samozrejme sa ospravedlňujem či 

už verejnosti – alebo aj vám, ktorých sa to nejakým spôsobom 

dotklo, že to tak nebolo, ale skutočne že nebolo to iba 

výlučne nejakým nedostatkami na našej strane – tak by som 

povedal. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Pán poslanec Krajčír, nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež by som sa pridal k pani 

kolegyni. Tiež by som veľmi pekne chcel pochváliť kvetinovú 

výzdobu po celom meste. Naozaj je to krásne a mám od mnohých 

občanov aj nejakú spätnú väzbu, že sa cítia pomaly ako 

v zahraničí, v Rakúsku. 

Ale chcel by som sa ešte spýtať pri tejto príležitosti 

na tému Petržalka – električková trať. My sme sa – 

predpokladám alebo mal som za to, že sme sa dohodli, že na 

každom zastupiteľstve bude nejaká informácia k tomu… 

Momentálne ja som k tomu nejakú nedostal. Chcel by som sa 

spýtať, ako vyzerá NFP-čko, kedy je predpoklad, že by sa 

nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom dopravy 

podpísal. Lebo naposledy teda na zastupiteľstve odznela 

informácia, ktorá nebola pravdivá – že teda faktúry už 

prepláca štát. Ja mám za to, že pokiaľ nie je podpísaný 

nenávratný finančný príspevok, tak to nie je možné. Aj som 

to teda overoval a nie je to možné. Tak by som sa chcel 

spýtať – prvá otázka: Kedy bude podpísaný nenávratný finančný 

príspevok? Ako to tam vyzerá teda s faktúrami, kto ich zatiaľ 

platí, z akej položky to platí mesto rozpočtovej? A ešte by 

som mal druhú otázku, a to je Dúbravsko-karloveská radiála 

– tam sa zaplatila nejaká vysoká faktúra: práce navyše. Ako 

je to k dnešnému dňu, koľko sa už zaplatilo a aké sú 

avizované? A k tej Petržalke sa chcem ešte jednu vec spýtať: 

Či je avizovaná už nejaká – zo strany zhotoviteľa – 
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informácia, lebo vtedy sme sa bavili o tom, že tam nie je tá 

inflačná doložka, že teda dodrží tú cenu diela, akú má 

dodržať – či je už avizovaná nejaká navýšená cena a verím 

tomu, že sa mi to bude dať zodpovedať aj teraz, že nebudeme 

musieť čakať na nejakého projektového manažéra. Lebo však, 

samozrejme, je to nosná téma mesta. Myslím si, že odpovede 

by sme mohli dostať rovno teraz. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

No, skúsim ja odpovedať na to, čo viem. Neviem vám teda 

povedať teraz tú sumu na tú Karloveskú radiálu – to vám 

pošlem… Áno, boli tam platené aj naviac práce – to sú tie 

naviac práce, ktoré súviseli s tým, že bolo nevyhnutné urobiť 

zmeny oproti projektu. A to, samozrejme, bolo nad rámce NFP-

čka. Takže – ale to sme schvaľovali aj v zastupiteľstve 

v rámci rozpočtu. Sumu vám teraz nepoviem. 

Druhá vec, čo ste sa pýtali na to NFP-čko: Viem, že 

kolegovia dolaďovali ešte nejaké doklady, ktoré bolo 

potrebné doložiť na Ministerstvo dopravy. NFP-čko by malo 

byť podpísané v priebehu leta. Takáto je informácia. Čo sa 

týka platenia faktúr za električku do Petržalky je to tak, 

že podľa zmluvy oni môžu fakturovať mestu a následne teda by 

sa to malo refundovať alebo platiť z tých fondov – je až keď 

sa navŕši suma osem miliónov. Viem, že teda nejaké faktúry 

už boli zaplatené, ale zatiaľ je to mimo mesta. 

Čo sa týka navyšovania cien materiálov – to je naozaj 

veľmi ťažká téma a veľmi komplikovaná téma. Riešime ju. Však 

pán primátor mal aj tlačovú konferenciu s pani prezidentkou 
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na túto tému. Vlastne sa – dá sa povedať – že ide naprieč 

celým Slovenskom. Faktom je, že na ostatnom aj štatutárnom 

kontrolnom dni sa na túto otázku, samozrejme, zhotoviteľ 

pýtal… Je to objektívne… proste je to fakt, že tie ceny 

materiálov idú hore. My sa nebránime na túto tému rozprávať. 

Alebo hovoríme o tom aj s Ministerstvom dopravy. Aj sme teda 

adresovali tento týždeň list pani Dohnálikovej na 

Ministerstvo dopravy a žiadame ich o usmernenie v tejto 

veci. Že nemôžeme si dovoliť urobiť niečo, čo potom bude pre 

mesto znamenať korekcie. A myslím, Ctibor, neviem, či mi 

nepomôžeš aj s tým… Viem, že teda aj náš kolega, pán Garaj, 

rieši… vlastne má zatiaľ iba konzultácie s Úradom pre verejné 

obstarávanie, lebo v každom prípade, ak by nebolo prijaté 

nejaké metodické usmernenie, ako postupovať v tejto veci, 

tak by to bolo teda okrem iného aj porušenie zákona 

o verejnom obstarávaní. Takže je to naozaj… tá téma je na 

stole, je veľmi horúca, vieme, že je to problém. Aj od 

samotného zhotoviteľa, aj od jeho dodávateľov, ale nemáme 

zatiaľ odpoveď. Ale teda venujeme sa tomu, riešime to. 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. Faktická. 

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

Ja už keď sa spomínala tá karloveská električka, viem, 

že dodávateľ tam má povinnosť starať sa o tú zelenú trať. 

Myslím, že štyri roky alebo koľko… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Dva, dva roky, áno. 

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

Ja som teda dostala takú informáciu, že samozrejme je 

to veľmi pekné, ale že tam trochu začína rásť burina. Neviem, 

si celkom predstaviť, ako to budú trhať, keď tam teda chodia 

električky… Ale minimálne chcem na to upozorniť, že tam – to 

sa treba o to starať a kontrolovať, samozrejme, tú ich 

starostlivosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno. Ďakujem pekne. Je to tak, ako hovoríte. Ja mám 

teraz – myslím, že dva roky, možno štyri. Preverím to. Ale 

kolegovia, myslím, že už písali výzvu, aby v rámci zmluvy 

vykonávali údržbu zelene. 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja som len že teda v minulosti som upozorňoval na tú 

absenciu tej inflačnej doložky v tej zmluve a prichádzame 

k tomu teda, že síce bolo tvrdené, že to nie je žiadny 

problém. Nakoniec, žiaľbohu, samozrejme nikto nemohol 

predpokladať, ako sa situácia bude vyvíjať… Ale možno do 

budúcna také odporúčanie, aby sme možno predchádzali takýmto 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. A nikto ďalší nie je prihlásený do 

diskusie. Ale máme tu občianku, takže ja by som ešte 

poprosila, aby sme… Teda ukončujeme bod 32 diskusia. 

A prosím, vyjadrite súhlas s vystúpením pani 

Ondrejičkovej Viery z Rezedovej 9. Ďakujem pekne. Nech sa 

páči, pani Ondrejičková. 

Viera Ondrejičková, vystúpenie občianky: 

Dobrý deň prajem. Ja som tu bola na začiatku vášho 

volebného obdobia. Vtedy tu bol aj pán primátor. Dnes už tu 

zasa nie je. Takže vlastne mám na neho dosť také otázky – 

pre neho som mala jeden list spred tých troch rokov či kedy 

to bolo, že vlastne sa v tom v podstate nič neudialo. Išlo 

o nájomný vzťah a pôjde o Rezedovú. Rezedová – teda dom, kde 

je… cirka 300 nájomníkom by mohlo byť… neviem, ako je to 

obsadené – sa rekonštruovala za dosť divokých teda podmienok. 

Chcem v budúcnosti upozorniť, keď budete takéto zmluvy 

s obstarávateľmi stavby – či ako sa tomu povie – robiť, tak 

trošička aj ľudskejšie treba pristupovať. 

Ja som tam jediná mala zabudovaný bezpečne hrantík na 

kvetiny. Takéto kvetinové – môžete si to pozrieť – som tam 

pred rokmi zbudovala takúto záhradku. Vo vlastnej 

kompetencii aj finančnej… a žiaľ, no tak teraz, samozrejme, 

po stavbároch je púšť. Je to trošku aj pochopiteľné. Ale 

ťaží ma to, že ešte aj ten jediný môj hrantík kvôli 

zatepľovania balkóna, pričom ten balkón v podstate ani nie 

je zvnútra zateplený – teda ten múrik vonkajší, ale len 
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zvonka, kde bol práve ten hrantík – mi odstránili. Mňa to 

stálo vtedy 200 eur. No dnes si to už nemôžem dovoliť, lebo 

z 300-eurového dôchodku, z ktorého musím vyžiť, si teda veru 

ani muškát už asi nekúpim. Jedine, že si ho sama zasa niekde 

odštipnem a… Takže toto vás chcem poprosiť. V budúcnosti, ak 

teda budete, lebo však už vám končí pomaly, hej, volebné 

obdobie, ale podaktorí sa znovu asi presuniete ešte sem… Tak 

majte trošku aj také ľudské cítenie. Proste čo aj tí ľudia 

tam naozaj potrebujú. Nie je možné odovzdať stavbu… Ja som 

rozprávala inak s pánom vedúcim stavby „Raitarom“ aj s pánom 

„Vilemom“ – zamestnancom, on je veľmi ochotný tento človek 

a ústretový ten pán „Vilem“. Ale rozprávala som s ním, že: 

„Prosím vás, vráťte mi tam späť tie šnúry na bielizeň. Nemôže 

bývať niekto, kto nedokáže si sám vyvŕtať a navŕtať znovu 

to, čo stavbári zlikvidovali – bez toho, aby som prala, pre 

pána Jána.“ Takže on to už vraj nemôže, on má takúto dohodu 

s magistrátom, že tak to bolo dohodnuté, že čo odstránia, 

odstránia, že čo im prekáža. Neviem, čo im na tých šnúrach, 

na tých príchytkách na šnúrach zavadzalo. Tak prosím vás 

pekne, ako vy ste naši zástupcovia. My sme vás volili 

podaktorých možno, hej? Tak azda… (Poznámka: Vypnutý 

mikrofón z dôvodu skončenia časového limitu určeného na 

vystúpenie.) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ja vás chcem uistiť, pani Ondrejičková, že sa spoja 

naši kolegovia s vami. Určite sa s vami spoja. Pani 

Ondrejičková, máme váš kontakt, možno by bolo dobre, keby 

ste nám nechali aj telefón. Dajte to mne, my mu to určite… 

Aj nám nechajte kontakt telefonický, prosím. Doriešime to, 
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ďakujem. Dobre… Ďakujeme. Pani Ondrejičková, spojíme sa 

s vami. Ďakujeme veľmi pekne. 

A myslím, že môžeme už vlastne týmto vystúpením 

zakončiť dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Ďakujeme veľmi pekne za účasť. Prajem pekný deň a vidíme sa 

najneskôr o mesiac. 

(Poznámka: koniec zasadnutia o 15:16 h) 
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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 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:22

(Poznámka: Uznesenie)

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 ZA
3 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA

27
18
45

27
0

0
0

Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:23

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 02. - Voľba návrhovej komisie

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 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
4 Adam Berka Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:25

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - 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 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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:31

(Poznámka: Zaradenie bodu 11a)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - 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 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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:32

(Poznámka: Zaradenie bodu 12a)

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 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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:33

(Poznámka: Zaradenie bodu 18a)

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 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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:33

(Poznámka: Zaradenie bodu 22a)

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 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 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 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 ZDRŽAL SA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora PROTI
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo PROTI
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo PROTI
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo PROTI
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo PROTI
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo PROTI
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo PROTI
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA

29
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45
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:34

(Poznámka: Stiahnutie bodu 7 - Aufrichtová)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - 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 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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA

30
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:36

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 1. - Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:50

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 2. - Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2022

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 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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

32
13
45

30
0

0
2

Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:55

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 3. - Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z 
rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere 

č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 
000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, 

pre hlavné mesto SR Bratislavu
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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 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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

32
13
45

28
0

2
2

Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   09:58

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 4. - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 
odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   10:01

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 5. - Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy - oblasť zdravotníctva - zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), 

vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena 
čl. 80 ods. 2 písm. c)
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   10:03

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 6. - Návrh VZN HM SR BA ktorým sa mení VZN HM SR BA č. 
16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA 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 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZA
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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

32
13
45

30
0

0
2

Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   10:31

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 8. - Návrh VZN HM SR BA o určení názvov novovzniknutých 
ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory

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 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   10:37

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 9. - Návrh VZN HM SR BA o určení názvov novovzniknutých 
ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača

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 ZDRŽAL SA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZDRŽAL SA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
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 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo NEHLASOVAL
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   10:45

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 10. - Návrh na schválenie ako prípadu hodného os. zreteľa - 
zámena nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so 

sídlom v Bratislave

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora NEHLASOVAL
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo NEHLASOVAL
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora NEHLASOVAL
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   10:50

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 11. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zmeny 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 
a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 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 NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZDRŽAL SA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:03

(Poznámka: časť 1.1.)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 11. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zmeny 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 
a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZDRŽAL SA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZDRŽAL SA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora NEPRÍTOMNÝ
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZDRŽAL SA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola ZDRŽAL SA
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZDRŽAL SA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZDRŽAL SA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZDRŽAL SA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 ZDRŽAL SA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava PROTI
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:04

(Poznámka: časť 2.1.)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 11. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zmeny 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 
a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov NEHLASOVAL
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:17

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 11a. - Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom 
Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na 
častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva 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 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 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
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 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:20

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 12. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zmeny 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, 

ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska 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 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA NEHLASOVAL
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
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 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 Roman Lamoš Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:22

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 12a. - Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ HM SR BA č. 
1165/2022 zo dňa 31.3.2022 - zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou - Železnicami SR 
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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 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 Roman Lamoš Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZA
41 Jakub Vallo Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:25

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 13. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájmu 
časti pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej
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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 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava ZA

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 Roman Lamoš Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 Branislav Záhradník Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:27

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 14. - Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájmu 
nebytových priestorov v Domove pri kríži
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 15 Ján Bučan Nezaradení poslanci ZA
7 16 Ján Buocik Nezaradení poslanci ZA
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 Roman Lamoš Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava ZA
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   11:58

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 15. - Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora 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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

10 19 Monika Debnárová Team Vallo ZA
11 21 Gabriela Ferenčáková Team Bratislava - Zmena zdola ZA
12 22 Gábor Grendel SaS-OKS-NOVA ZA
13 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava NEHLASOVAL
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora NEHLASOVAL
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 16. - Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Komunálny 
podnik Bratislavy 

H.E.R. System © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Hlavné mesto Bratislava Strana: 1 / 1



ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 11 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA ZA
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 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 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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. 28 - BOD č. 17. - Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie 
Komunálny podnik 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 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 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 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 Ján Hrčka Naša Bratislava NEPRÍTOMNÝ
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava NEHLASOVAL
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. 18. - Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej 
organizácie Múzeum mesta 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 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 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 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava PROTI
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava NEHLASOVAL
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 Lucia Štasselová Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   12:40

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. 18a. - Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

10 19 Monika Debnárová Team Vallo 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 Ján Karman SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
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 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. 19. - Informácia o prevádzke Mestského karanténneho 
zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných nákladov
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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 Ján Bučan Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
7 Ján Buocik Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
8 Peter Cmorej SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
9 18 Dana Čahojová Naša Bratislava NEHLASOVAL

10 19 Monika Debnárová Team Vallo 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 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
30 40 Elena Pätoprstá Team Bratislava - Zmena zdola NEHLASOVAL
31 20 Drahan Petrovič Team Vallo ZA
32 41 Peter Pilinský Nezaradení poslanci ZA
33 42 Jana Poláčiková Team Vallo ZA
34 43 Igor Polakovič Team Vallo ZA
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   12:52

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. 20. - Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z 
Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie 

projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
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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 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 23 Peter Hochschorner Team Bratislava - Zmena zdola ZA
14 24 Ján Hrčka Naša Bratislava ZA
15 Martin Chren Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
16 26 Radovan Jenčík Nezaradení poslanci ZDRŽAL SA
17 Juraj Káčer Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
18 28 Ján Karman SaS-OKS-NOVA ZA
19 29 Tomáš Korček Nezaradení poslanci ZA
20 30 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola ZA
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci ZA
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZDRŽAL SA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
40 49 Matej Vagač Team Vallo ZDRŽAL SA
41 50 Jakub Vallo Team Vallo ZA
42 Milan Vetrák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
43 52 Martin Vlačiky Team Vallo ZA
44 53 Branislav Záhradník Naša Bratislava ZA
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   13:15

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. 21. - Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade 
Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, 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 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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
25 35 Roman Lamoš Team Vallo ZA
26 36 Peter Lenč Naša Bratislava NEHLASOVAL
27 37 Jakub Mrva Team Vallo ZA
28 38 Alžbeta Ožvaldová Team Bratislava - Zmena zdola ZA
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. 22. - Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do 
správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
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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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:29

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 35 - BOD č. 22a. - Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1057/2021  zo dňa 18.11.2021, ktorým bolo schválené 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 
30.04.2020 a zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 a nasl., do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 12 Katarína Augustinič Klub nezávislých poslancov ZA
4 13 Adam Berka Nezaradení poslanci ZA
5 Michal Brat Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
6 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:33

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 36 - BOD č. 23. - Návrh na nájom viníc v Bratislave, 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 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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
29 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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

32
13
45

27
0

0
5

Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:35

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 37 - BOD č. 24. - Návrh na nájom pozemku - záhrady v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:37

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 38 - BOD č. 25. - Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:39

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 39 - BOD č. 26. - Informácia o realizácií nového dopravného prepojenia 
cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
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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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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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(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 40 - BOD č. 27. - Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytových domoch vlastníkom bytov 
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:43

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 41 - BOD č. 28. - Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA  č. 755/2021 zo 
dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 
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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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
39 Jozef Uhler Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:45

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 42 - BOD č. 29. - Návrh na vypustenie bodov z uznesení MsZ HM SR BA, a 
to uznesenia  č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24  34
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ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

POČET PRÍTOMNÝCH:
POČET NEPRÍTOMNÝCH:
POČET POSLANCOV:

ZA HLASOVALO:
PROTI HLASOVALO:

Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)

1 10 Lenka Antalová Plavuchová nám. primátora ZA
2 Zuzana Aufrichtová SaS-OKS-NOVA NEPRÍTOMNÝ
3 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 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 NEHLASOVAL
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 Ľuboš Krajčír Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
21 31 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora ZA
22 Jozef Krúpa Team Bratislava - Zmena zdola NEPRÍTOMNÝ
23 33 Rastislav Kunst Team Bratislava - Zmena zdola ZA
24 Martin Kuruc Klub nezávislých poslancov NEPRÍTOMNÝ
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 Tomáš Palkovič Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
35 Peter Strapák Team Vallo NEPRÍTOMNÝ
36 45 Soňa Svoreňová Nezaradení poslanci NEHLASOVAL
37 71 Lucia Štasselová Team Vallo ZA
38 Rastislav Tešovič Nezaradení poslanci NEPRÍTOMNÝ
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 NEHLASOVAL
45 54 Zdenka Zaťovičová nám. primátora ZA
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Zasadnutie č. 202208 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa:  28.04.2022   14:46

(Poznámka: Uznesenie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 43 - BOD č. 30. - Informácia o vybavených 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 

 

 

 

Overovatelia 

 

 

........................      .......................... 

  Mgr. Rastislav Kunst       Ing. arch. Drahan Petrovič      

        poslanec          poslanec 

Mestského zastupiteľstva          Mestského zastupiteľstva 

     hlavného mesta SR       hlavného mesta SR 

        Bratislavy        Bratislavy 
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