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(Poznámka: začiatok rokovania o 9.19 h) 

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Všetkých vás tu veľmi srdečne vítam, vážení poslanci 

a poslankyne, vážení hostia. 

Predtým, ako začneme, dám slovo Tomášovi Malecovi…, 

ktorý vysvetlí… Môžete sa usadiť na sekundu? Aby sme si 

vysvetlili, že aký je ten systém toho hlasovania dnes. Sú 

tam nejaké balíkové veci… Bude sa hlasovať trochu iným 

spôsobom. Predtým, ako začneme oficiálne rokovanie 

mestského zastupiteľstva, Tomáš Malec vám vysvetlí vec, ako 

to bude. Je to dohodnuté so všetkými vedúcimi klubov a aj 

na grémiu. 

Nech sa páči, Tomáš. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Ďakujem pekne za slovo, dobrý deň všetkým. Len čisto 

technická teda záležitosť, ako už pán primátor spomínal. Ak 

sa nemýlim, ide o jedenásť bodov v programe, ktoré obsahujú 

určitý počet materiálov; pričom ku každému tomuto bodu bude 

štandardne samostatná diskusia platná tak, ako je aj 

uvedená v rokovacom poriadku. Následne po diskusii sa 
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prechádza k hlasovaniu o jednotlivých materiáloch v rámci 

bodov, pričom sa hlasuje o každom materiáli samostatne. 

Takže každý materiál má svoje samostatné uznesenie a bude 

sa hlasovať teda rad za radom v rámci tých spoločných bodov 

– ako sú zaradené. Ak budú nejaké otázky, tak pokojne na 

mňa. 

A ešte – ak môžem – potom k hlasovaniu o programe 

a k zmenám programu: Ak máte potom návrhy na akékoľvek 

vyňatie z týchto hromadných bodov, tak – prosím vás – 

spravte tak v úvode zasadnutia, kedy sa hlasuje o zmenách 

programu, pretože následne už nebude možné hýbať 

s programom – tak, ako teda hovorí o tom zákon o obecnom 

zriadení. 

Takže ešte raz, ak chcete nejaký materiál na 

samostatné rokovanie, tak prosím vás dajte to ako návrh na 

zmenu programu v úvode zasadnutia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, keďže máme dnes sto bodov, tak sme podobné 

body združili do balíkov a bude jedna diskusia k celému 

balíku. Ak chcete diskutovať samostatne k bodu úplne, tak 

ho treba vyňať z toho balíka. Dobre? Nie je to nejaké akože 

novátorstvo, robia to tak aj iné mestá v niektorých 

veciach. Radšej si vyjasnime teraz, ako to je. Dobre? 

Môžeme ísť? Výborne, skvele. 
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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, 

vážené starostky, vážení starostovia, otváram zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky, na ktorom vás všetkých vítam. 

Naďalej sú k dispozícii respirátory alebo rúška 

v neobmedzenom množstve počas celého zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. Prejdime k pracovnej časti rokovania 

dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Podľa 

prezenčnej listiny konštatujem, že mestské zastupiteľstvo 

je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali poslanci: pán poslanec Palkovič, 

pani poslankyňa Poláčiková, pán poslanec Káčer, pán 

poslanec Tešovič, pán poslanec Brat odíde po 12.00; pán 

poslanec Strapák, pani poslankyňa Antalová Plavuchová; pán 

poslanec Pilinský príde o jedenástej; pán poslanec Bučan, 

pani starostka Čahojová, pán poslanec Záhradník. Takže 

musíme byť veľmi disciplinovaní dnes a dúfam, že to 

zvládneme veľmi rýchlo aj vďaka zmenám, ktoré sme urobili. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána Vlačikyho 

a pána Hochschornera. Keď nemáte žiadny iný návrh, prosím, 

hlasujte o predloženom návrhu. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 24, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 25. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov: pána Vetráka, pána poslanca Lenča a pani 

starostku Ferenčákovú. Ak nemáte žiadny iný návrh… (Je to 

OK? Je to dohodnuté, hej? – poznámka: komunikácia 

s prechádzajúcou osobou) Ak nemáte žiadny iný návrh, prosím 

hlasujte o tomto návrhu. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 25. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Takže konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu. 

Zopakujem, čo stále opakujem: Ak budete navrhovať 

uznesenia ukladacej povahy, aby ste ich ešte opatrili aj 

termínom splnenia, prípadne kontrolným termínom plnenia. 
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Návrh programu rokovania dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva ste obdržali elektronicky 16. 6. V súlade so 

zákonom o obecnom zriadení dávam teraz hlasovať o návrhu 

programu rokovania mestského zastupiteľstva tak, ako vám 

bol zaslaný, ako bol aj zverejnený. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 27. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Teraz pristúpme k úprave dnešného programu zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 

Poznámka: 

(Poznámka: návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2022  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 
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2. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

3. Návrh na určenie volebných obvodov do Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za 

jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy 

na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu 

funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na 

volebné obdobie 2022 – 2026 

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2022 

- spracovateľ: sekcia financií 

5. Informácie o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31.12.2021 a o odpísaných pohľadávkach 

za rok 2021 

- spracovateľ: sekcia financií 

1. Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta 

SR Bratislavy k 31.12.2021 

2. Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2021 

 

6. Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022-2030  

- spracovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy 

 

7. Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí  
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8. Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 

2030  

- spracovateľ: oddelenie kultúry  

 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a Návrh Zásad hospodárenia s 

majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia právnych služieb  

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2022 z 

... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

7/2021 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  

 

11. Informácia o riadnych individuálnych účtovných 

závierkach za rok 2021 a návrhoch na naloženie 

s hospodárskym výsledkom za rok 2021 obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR 

Bratislavy 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov  
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1. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s 

výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

spoločnosť pre správu majetku, s. r. o.  

2. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s 

hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o.  

3. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2021 a správe o hospodárení za rok 

2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

4. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2021, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s.  

 

5. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s 

výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové 

centrum, a. s.  
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12. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov  

 

13. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti MKK Grössling s. r. o. 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov  

14. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov  

 

15. Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 

Bratislava  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí  

 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy majetku  

1. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, parc. č. 23086/1, ulica Stará 

Vajnorská, spoločnosti BRS, a. s., so sídlom v 

Bratislave 

2. Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v 

Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, ulica Pod 

násypom, manželom Poltárskym 
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3. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti 

APOLLO ARENA s. r. o., so sídlom v Bratislave 

4. Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. 

č. 6029/2, parc. č. 6029/3, Andrejovi Banášovi 

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, Vrakunská cesta, parc. č. 15711/1, 

žiadateľovi Železniciam Slovenskej republiky, so 

sídlom v Bratislave 

6. Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 

3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, registra „C“ KN, parc. č. 2280/6 a 

parc. č. 2285/6, spoločnosti SU living s.r.o. so 

sídlom v Nitre 

 

17. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

1. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 
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3725/2 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti MB trade 

EU, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

2. Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v 

Bratislave, s Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 

Legionárska, so sídlom v Bratislave 

 

18. Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI 

a. s., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Dúbravka, Nové 

Mesto, Staré Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3228, Petrovi 

Kertészovi a Róbertovi Kertészovi 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1240 a parc. č. 

1198, Jánovi Štefanšichovi 
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4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v 

stavbe so súpis. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, pre spoločnosť DONET, s. r. o., 

so sídlom v Bratislave 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v 

stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, pre Lekáreň u Salvatora, n. o., so sídlom v 

Bratislave  

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3352, Jaserovi 

Mustafimu 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Rača, žiadateľovi mestskej časti Bratislava-

Rača. 

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji 

so sídlom v Bratislave 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, 

občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, 

o.z., na zriadenie detského ihriska 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, 

v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, novovznikajúcej neziskovej 
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organizácii Divadlo Pavla Országha 

Hviezdoslava, n. o. 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS 

Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako víťazovi 

súťaže o ideový zámer Csákyho záhradníctva – 

Záhrada Parková) 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v 

zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej 

neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným 

podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov v 

Slávičom údolí v k. ú. Karlova Ves 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, 

spoločnosti Tank-o-mat Engineering s. r. o., so 

sídlom v Bratislave 

 

20. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

1. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18. 

02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod 

reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných 

vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so 

sídlom v Bratislave  
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2. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

č. 660/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým sa schválil 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a 

parc. č. 818/21 pre občianske združenie Pedál so 

sídlom v Bratislave 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený 

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

Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v 

Bratislave 

 

21. Návrh na schválenie ukončenia nájomných zmlúv 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv 

uzatvorených s vlastníkmi stánkov pred Železničnou 

stanicou Bratislava Hlavná stanica 

2. Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o 

nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 uzatvorenej so 

spoločnosťou M.J.A. s. r. o. so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa 

nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na 

pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 

11306, Budyšínska 1, s nájomcom Ľudovítom Zaťkom. 

 

22. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  
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- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

 

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 

na II. polrok 2022 

- spracovateľ: útvar mestského kontrolóra 

24. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na 

oblasť podpory cyklistickej dopravy vykonanej 

v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava 

- spracovateľ: oddelenie vnútorného auditu  

25. Správa o plnení akčného plánu rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán 

rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022 

- spracovateľ: sekcia dopravy  

 

26. Metodika komunitného plánovania sociálnych 

služieb v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí  

 

27. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul 

Slovensko, n. o. 

- spracovateľ: sekciu sociálnych vecí  

 

28. Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie 

rozvoja centier voľného času 

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže  
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29. Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou 

ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou 

- spracovateľ: oddelenie kultúry  

30. Deklarovanie finančnej spôsobilosti 

(spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová 

električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica 

– Janíkov dvor“ 

- spracovateľ: oddelenie implementácie externého 

financovania  

31. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt – Revitalizácia verejných 

priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

- spracovateľ: oddelenie programovania a spolupráce  

32. Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam 

podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného 

plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 

Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 

2022 

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja  

33. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 

budúcnosti  

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

34. Návrh na schválenie podmienok OVS - prenájom 

stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom 
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prevádzky bufetu, vonkajšieho sedenia a prevádzky 

verejných toaliet 

- spracovateľ: sekcia životného prostredia  

35. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia 

náhradných nájomných bytov v zmysle zákona 

č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. 

z.  

- spracovateľ: kancelária námestníčky primátora Lenky 

Antalovej Plavuchovej 

 

36. Návrh na schválenie podania žiadosti na získanie 

dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR na 

financovanie náhradného nájomného bývania podľa 

zákona č 261/2011 Z. z. na rekonštrukciu a nadstavbu 

bytového domu na Velehradskej ulici  

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania  

37. Návrh na schválenie podania 3. žiadostí na 

získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR 

na financovanie náhradného nájomného bývania podľa 

zákona č 261/2011 Z. z. formou rekonštrukcie 5 

nájomných bytov hlavného mesta 

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania  

38. Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého 

hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy mestskej príspevkovej 

organizácii Komunálny podnik Bratislava  

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy  
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39. Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo 

výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, 

nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v 

Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov a 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

40. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek 

mestským častiam Bratislava a príspevkovej 

organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislava 

- spracovateľ: oddelenie správy komunikácií 

 

41. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre 

nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu 

protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti 

prenajímateľa 

- spracovateľ: sekcia správy majetku  

 

42. Návrh na nájom nebytových priestorov formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

- spracovateľ : sekcia správy majetku 

1. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo 

výmere 36,34 m² v stavbe bez súpisného čísla - 

podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

2. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so 

súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 
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v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

 

43. Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti 

s realizáciou projektu modernizácie riadenia 

križovatky Furdekova – Šustekova – Mamateyova 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

 

44. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k 

pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie 

vstupnej komunikácie do Čunova 

- spracovateľ : sekcia správy majetku 

 

45. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave 

- spracovateľ : sekcia správy majetku 

1. Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

Zlaté piesky, parc. č. 15850/36, parc. č. 15850/37, 

parc. č. 15850/42 a parc. č. 15850/201, do 

výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

2. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. 

ú. Trnávka, stavba bufetu so súpis. č. 18265 v 

lokalite Zlaté piesky, od Ing. PhD. Miroslava 

Hukela 

3. Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 

Pekná cesta, parc. č. 17358/1, parc. č. 17358/4, 

parc. č. 17358/5, parc. č. 17358/6 a parc. č. 

17358/7, do výlučného vlastníctva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava 
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46. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave 

- spracovateľ : sekcia správy majetku 

1. Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., 

spoločnosti BILLA, s. r. o. a spoločnosti BILLA 

REALITY SLOVENSKO, spol. s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

2. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou na Fajnorovom nábreží, vo vlastníctve 

Verejné prístavy, a.s., so sídlom v Bratislave 

 

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

Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

pod stavbami garáží na Moravskej ul. 

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

Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

pod stavbami garáží na Pluhovej ul. 

5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne 

Jenčíkovej a spol., ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod garážami v Slávičom údolí 

6. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 23028/19 a parc. č. 23028/18, Mgr. 

art. Filipovi Tůmovi a Nele Pociskovej, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 

 

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

Karlova Ves, parc. č. 1, Borská ulica, spoločnosti 
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CITY CORP REAL s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako 

majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou 

- spracovateľ : sekcia správy majetku 

 

48. Návrh na schválenie odstránenia stavby súp. č. 

13236 – športovej haly, k. ú. Nové Mesto, na 

Pionierskej ulici  

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

 

49. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

1. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 

3557 a parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna 

ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  

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

15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do 

priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

3. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

4. Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava 

 

50. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku 

v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy majetku 

1. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a 

užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti 

BLUMENTAL OFFICE I, s. r. o., so sídlom v 

Bratislave  

2. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, 

ulica Ladislava Dérera, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v 

Bratislave 

3. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, 

k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 920/100, Pútnická 

ulica, v prospech Miriam Horváthovej  

 

51. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, 

k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod 

Zečákom, so spoločnosťou Razsochy Development, s. r. 

o., so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ : sekcia správy majetku 

 

52. Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z 

účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia 

bývania, nezisková organizácia 

- spracovateľ: sekcia financií a útvar správy 

mestských podnikov  

 

53. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 
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54. Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej 

prestávke) 

 

55. Rôzne 

 

16.00 h vystúpenie občanov 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Navrhujem z dnešného programu mestského zastupiteľstva 

stiahnuť nasledovné materiály, a to: 

– materiál pod bodom číslo 36: Návrh na schválenie 

podania žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky na financovanie náhradného 

nájomného bývania, 

– pod bodom číslo 37: Návrh na schválenie podania 

troch žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky na financovanie náhradného 

nájomného bývania, 

– pod bodom číslo 47: Návrh na predaj pozemku v 

Bratislave, CITY CORP REAL, 

– ďalej navrhujem z bodu číslo 46: Návrh na predaj 

pozemkov v Bratislave – stiahnuť materiál pod názvom Návrh 

na predaj pozemkov v Bratislave – v Starom Meste – ako 
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majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou na 

Fajnorovom nábreží, vo vlastníctve Verejné prístavy, 

– tak isto navrhujem z bodu číslo 19: Návrh na 

schválenie prípadov hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa nájmu časti pozemkov v Bratislave vyňať materiál pod 

názvom: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 

katastrálne územie Nivy, spoločnosti Tank-o-mat 

Engineering, 

– ďalej navrhujem bod číslo 44: Návrh na 

majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v 

Bratislave, v Čunove, na rozšírenie vstupnej komunikácie do 

Čunova prerokovať ako bod číslo 21a, 

– a posledná zmena: navrhujem zaradiť do dnešného 

programu mestského zastupiteľstva materiál pod názvom Návrh 

na uzavretie dodatkov k zmluvám o nájme, týkajúcich sa 

nájmu pozemkov v Bratislave, v Dúbravke, Lamač, Devínska 

Nová Ves, so spoločnosťou Bory, a. s., pod bod číslo 47. 

Otváram diskusiu. Teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny 

v takto schválenom programe.  

Pán poslanec Vagač, nech sa páči. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som teda navrhol z tých balíkov 

vyčleniť bod 19.13 ako bod 19a a v balíku 20 pod trojkou na 
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20.a, teda 20a. Tieto dva by som chcel samostatne: 19.13 

ako 19a a 20.3 ako 20a. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ten sme stiahli… 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Môžem? Ja len chcem do toho vojsť, že 19.13 už bol 

zaradený ako 19a; respektíve už bol podaný návrh od pána 

primátora. Takže o tom nie je potrebné… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…bol vyčlenený. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ten bol už vyčlenený. A ten druhý si chcel aký? 

Prepáč, Maťo. 
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Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Camera obscura. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uhm. Dobre. Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Týka sa to bodov 17, 19 a 20. Jedná sa vždy 

o pozemky mestskej časti Petržalka, čiže pri sedemnástke je 

to jednotka, pri devätnástke je to osmička a pri dvadsiatke 

je to dvojka. A ešte – pardon – pri štyridsaťšestke je to 

jednotka. Čiže jedná sa o majetkové vzťahy k všetkým 

petržalským pozemkom. Všetko sa týka petržalských pozemkov. 

Ak chcete, zopakujem to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás, zopakujte to. 

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

Čiže 17 – jednotka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Áno. 

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

 19 – osmička. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

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

20 – dvojka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uhm. 

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

A 46 – jednotka. Tam je tá Billa a tak ďalej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A všade ich dáme ako 17a, 20a, 19a… 

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

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

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. OK. Máme zapísané? Organizačné? Dobre. 

Pán poslanec Buocik, nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Krátko – v bode 16: body 

4,5,6. Sú to návrhy na predaj ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 4,5,6 v bode 16. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Všetky vyčleniť, hej? 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Áno, áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

No tak poďme, lebo…  

Dobre. Tak nech sa páči. Poďme začať hlasovať. Takže 

máme pred sebou sériu hlasovaní. Takže poďme rovno na zmenu 

– prepáčte mi, beriem späť… 

Takže sťahujeme teraz tieto tri materiály – materiál 

pod bodom číslo 36. Prosím, hlasujte. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 28. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Hlasujte, prosím vás, o stiahnutí bodu číslo 37. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 28. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Teraz z bodu číslo 46 budeme vyťahovať bod číslo… 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Prepáč, pán primátor, ešte do toho skočím, že ešte 

stiahnutie bodu číslo 47. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Aha, to som nepovedal?  

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa. Tak stiahnutie bodu číslo 47. 

Prosím, hlasujte. Ospravedlňujem sa. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 28. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Sa ospravedlňujem. A teraz pôjdeme – z bodu číslo 46 

dajme ako samostatný bod 46a, tým pádom asi… prepáčte 

sekundu…  

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Prepáč, aj tu… Pán primátor, tento bod – Fajnorovo 

nábrežie – z bodu 46 sa sťahuje. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

43 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Potom OK, ospravedlňujem sa. Moja chyba. 

Takže z bodu číslo 46 stiahnuť materiál pod názvom: 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, Starom Meste, čo sa 

týka majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou na 

Fajnorovom nábreží. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 29. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ideme ďalej. Teraz ide ten… iba si to overujem – 

devätnástka, hej? Takže navrhujem z bodu číslo 19 dať 

samostatný bod číslo 13 – ako 19a. Dobre? To je ten Tank-o-

mat Engineering. Takže prosím, hlasujme. Preradenie bodu 

ako samostatný bod. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2, 

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

zápisnicou.) 

Ideme ďalej. Ďalej navrhujeme bod číslo 44 prerokovať 

ako bod číslo 21a. To je Čunovo. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďalej navrhujem zaradiť do dnešného programu mestského 

zastupiteľstva materiál pod názvom Návrh na uzatvorenie 

dodatku k zmluvám týkajúcim sa nájmu pozemku v Dúbravke, 

Lamači, Devínskej Novej Vsi so spoločnosťou Bory, a. s., 

ako bod číslo 47. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Poďme ďalej. Poprosím teraz z balíku bodov… 
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Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

20.3. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

20.3 preradiť bod ako bod 20a. To je to vyťahovanie 

tých samostatných bodov na základe požiadavky poslancov. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A poprosím, aby sme bod 17.1 dali ako samostatný bod 

17a. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Bod 19.8 ako samostatný bod 19a. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Prepáčte, 19b. To už bude 19b. Nie 19a, ale 19b. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A hlasujme o bode 20 bod 2 ako 20b. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Hlasujme teraz o tom, že vyradíme z balíka bodov bod 

číslo 46.1 ako bod 46a. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Teraz vyjmeme bod – prepáčte, sa vrátim späť – zo 16 – 

4 ako bod 16a. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Nefunguje zariadenie alebo softvér? Takže ešte raz 

budeme asi hlasovať. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené a uznesenie nebolo 

prijaté.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Funguje to už? Nie. Počkáme, čo sa deje, ďakujem. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Prosím vás, môžete zdvihnúť ruku, že komu nešlo 

hlasovacie zariadenie? Takže celý rad a vzadu… Výborne… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Môže za to Malec (poznámka: smiech). Nesnaží sa… 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

OK. Tak už zas… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Malo by to byť dobre. Takže poprosím vás ešte raz – 

16.4 ako samostatný bod číslo 16a. Prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

A poďme na poslednú zmenu, a to je bod číslo 16.5 ako 

bod číslo 16b. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Áno, internet… Mám pocit, že nejde… magistrát – 

internet. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Ďakujem pekne.  

(Poznámka: Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

koniec poznámky) 

Ďakujem pekne. A poďme posledná vec – a je to bod 16.6 

ako bod 16c. Takže vyťahujeme ho z balíka na samostatné 

prerokovanie. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to je všetko. Tomáš – 

iba… je to všetko? Môžeme teda pristúpiť k rokovaniu 

mestského zastupiteľstva? Počkajte, skontrolujem scenár… 

Takže konštatujem, že program dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva je definitívne upravený. 
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Dovolil by som si vám pripomenúť, že o 14.00 po 

obednej pauze príde na rad bod číslo 54 Interpelácie. 

A samozrejme, máme na vás prosbu, aby ste interpelácie 

predniesli ústne a následne písomne na tlačive odovzdali 

našim kolegom, poprípade poslali na mail 

zastupiteľstvo@bratislava.sk. Od 16.00 do 16.30 prídu na 

rad občania so svojimi vystúpeniami v trvaní troch minút. 

Neviem, máme objednaných občanov? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Sú už nejakí prihlásení, ale ďalší sa môžu prihlasovať 

do šestnástej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

…sú prihlásení občania. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Aj k niektorým bodom samostatne sú už prihlásení 

občania. To potom – pred tým ktorým bodom dáme vedieť. 

 

(Poznámka: schválený program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2022 
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2. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Návrh na určenie volebných obvodov do Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé 

mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné 

obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 

4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2022 

5. Informácie o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31.12.2021 a o odpísaných pohľadávkach za rok 

2021 

6. Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022-2030 

7. Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030 

8. Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia 

s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 

Návrh Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2022 z ... 2022, 
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ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v 

znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 

11. Informácia o riadnych individuálnych účtovných 

závierkach za rok 2021 a návrhoch na naloženie s 

hospodárskym výsledkom za rok 2021 obchodných spoločností s 

majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

12. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s. 

13. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spoločnosti MKK Grössling, s. r. o. 

14. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

15. Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 

Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

16a. Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2, parc. č. 

6029/3, Andrejovi Banášovi 
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16b. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

Vrakunská cesta, parc. č. 15711/1, žiadateľovi Železniciam 

Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 

16c. Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného 

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

ul. Hradská, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti 

DEVELOPMENT 3, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

17. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

17a. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, za pozemky parc. č. 3725/2 a nasl., vo 

vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

18. Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a. s., 

so sídlom v Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave 

19a. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s. r. 

o., so sídlom v Bratislave 
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19b. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

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

Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v 

Bratislave 

20. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

20a. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 

2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so 

sídlom v Bratislave 

20b. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 

660/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým sa schválil ako prípad 

hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 pre občianske 

združenie Pedál so sídlom v Bratislave 

21. Návrh na schválenie ukončenia nájomných zmlúv 

21a. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k 

pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej 

komunikácie do Čunova 

22. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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23. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2022 

24. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory 

cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

25. Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a 

pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy na rok 2022 

26. Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb 

v Bratislave 27. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii 

Depaul Slovensko, n. o. 

28. Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja 

centier voľného času 

29. Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a 

hlavným mestom SR Bratislavou 

30. Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) 

prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

31. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia 

cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
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32. Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov 

navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny 

Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení 

zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022 

33. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

34. Návrh na schválenie podmienok OVS - prenájom stavby a 

pozemku na Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu, 

vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet 

35. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

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

so zákonom č. 261/2011 Z. z. 38. Návrh na schválenie 

výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej 

organizácii Komunálny podnik Bratislava 

39. Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo 

výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná 

kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. 

Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

40. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským 

častiam Bratislava a príspevkovej organizácií MARIANUM – 

pohrebníctvo mesta Bratislava 

41. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov 

nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. 
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Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a 

nesplnenia povinnosti prenajímateľa 

42. Návrh na nájom nebytových priestorov formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 

43. Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, v súvislosti 

s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky 

Furdekova – Šustekova – Mamateyova 

45. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave 

46. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave 

46a. Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, 

s. r. o. a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. 

s. r. o., so sídlom v Bratislave 

47. Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme č. 

088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa nájmu 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, Devínska Nová 

Ves, so spoločnosťou Bory, a. s. so sídlom v Bratislave 

48. Návrh na schválenie odstránenia stavby súp. č. 13236 – 

športovej haly, k. ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici v 

Bratislave 

49. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave 
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50. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v 

Bratislave 

51. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, 

parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so 

spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

52. Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a odpísanie 

pohľadávok z účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia 

bývania, nezisková organizácia 

53. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

55. Rôzne 

O 16.00 h vystúpenie občanov. 

koniec poznámky) 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K 31. 05. 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže začíname prvý bod. Nech sa páči - 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 

Tomáš Malec, nech sa páči, máš slovo. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Dobrý deň ešte raz, 

vážené poslankyne, vážení poslanci. 

Predkladáme pravidelný materiál o informácii o plnení 

uznesení mestského zastupiteľstva k 31. máju 2022, pričom 

samotný materiál – a tak aj uznesenie – obsahuje dve 

uznesenia, ktoré sú priebežne plnené a jeden návrh na zmenu 

uznesenia. Za mňa takto v skratke. Ak sú nejaké otázky, 

nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

Ďakujem. Neviem, čo je s nazvučením, ja nerozumiem ani 

pánovi primátorovi, keď hovorí, ale ani pánovi Malecovi. 

Proste to nejako… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, OK. Čo máme so zvukom? Že vraj nie je rozumieť 

dobre v sále… Poďme to nejak urobiť. Aj mne sa zdá dnes ten 

zvuk nejaký trošku… 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Pokúsime sa s tým niečo spraviť, ale… Pozrieme sa na 

to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To mi znie akože tak… že urobme to naozaj. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Jasné, len kolegovia sa idú na to pozrieť hneď, len 

ako budeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

61 

 

Bolo by dobre, aby sme si rozumeli. Myslím, že je tam 

veľa „haulu“ proste v tom. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Len nevieme úplne, že či s čím je problém, pretože my 

počujeme všetkých vás, nás… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ale tiež počujem, že počujem sa ako keby s ozvenou, na 

čo som nebol zvyknutý. Tiež to počujem inak. Hej? Takže… 

Snažme sa to vylaďovať, dobre? Myslím, že je tam nejaký 

„haul“ veľký. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Pracuje sa na tom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Pani starostka, daj mi vedieť, keby sa to 

nezlepšilo. Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Sme pri bode číslo 

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

poslanec MsZ:  

Takže budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A) berie na 

vedomie jednak priebežne plnené uznesenia – tie dve, čo sú 

uvedené v návrhu uznesenia – a po B) zmenu uznesenia 

z 28. 4. 2022, to je 1204/2022 tak, ako je rozpísané aj 

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: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Poďme ďalej. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy k 31. 05. 2022 

Uznesenie 1288/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

1. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

1.1 č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 04. 1994 v znení 

uznesenia č. 798/2021 časť B bod 5 

podbod 5.1 zo dňa 29. 04. 2021 

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

 

B. schvaľuje 

2. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1204/2022 

v časti A v bodoch 1 a 2 zo dňa 28. 04. 2022: 

v časti A bode 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1204/2022 

zo dňa 28. 04. 2022 zmenu čísla rámcovej zmluvy nasledovne: 
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pôvodné číslo rámcovej zmluvy v znení „2019 05968“ sa 

nahrádza číslom „2019 0529“, 

v časti A bode 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1204/2022 

zo dňa 28. 04. 2022 zmenu čísla úveru: 

pôvodné číslo úveru v znení „0339/20/0100“ sa nahrádza 

číslom „0339/20/80100“. 

koniec poznámky) 

 

BOD 2 NÁVRH NA VYHLÁSENIE DŇA KONANIA VOĽBY 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 2: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Možno iba k tomu dám nejaký miniúvod: Dostali ste 

pravdepodobne od pána kontrolóra list. Na mestskej rade to 

bolo riešené. Pán kontrolór dostal lepšiu pracovnú ponuku, 

k čomu blahoželáme; a od 1. júla odchádza z pozície 

kontrolóra. My máme zákonnú povinnosť, ktorá je viazaná 

dňami, aby sme vyhlásili novú voľbu kontrolóra, takže to aj 

ideme urobiť. A teraz pravdepodobne toto je ten bod, pán 

kontrolór, kedy by sme vám mali poďakovať, lebo to je… 

Vlastne vy ešte budeme mať body, predsa… Máte body… Tak 
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budeme ešte ďakovať kontrolórovi potom. Takže sme v 

„klídku“, ale chcem vám povedať, že je to posledné 

zastupiteľstvo nášho kontrolóra teraz. Takže sa s ním nejak 

pekne rozlúčme. A OK. Niečo k tomu treba povedať, odovzdám 

slovo komu? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Možno, že len – že dátum voľby nového kontrolóra alebo 

kontrolórky je stanovený na 29. septembra, teda na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Za mňa len 

toľko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja len upozorňujem, že teda bolo 

distribuované aj nové znenie uznesenia. Mali by ste ho 

všetci mať pred sebou alebo u seba. 

Čiže budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu jednak vyhlasuje 

podľa príslušných ustanovení zákona deň konania voľby 

mestského kontrolóra na 29. 9. 2022 a potom ustanovuje tiež 

v zmysle príslušných ustanovení zákona tie náležitosti, 
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ktoré súvisia s voľbou kontrolóra aj s tými príslušnými 

dátumami, ktoré sú rozpísané v uznesení vrátane náležitostí 

– písomnej prihlášky kandidáta. To je bod B tak stručne 

zhrnutý. V bode C volíme komisiu na posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov v zložení, ktorú ale v tom uznesení 

nemáme spresnené, takže tam asi ešte nejaké mená potom 

pribudnú. A v bode D ukladá komisii na posúdenie 

náležitostí prihlášok na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta predložiť – teda tejto komisii – predložiť 

mestskému zastupiteľstvu v termíne do 29. 9. 2022 posúdenie 

náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra. 

Takže môžete dať hlasovať o tomto uznesení, aj keď 

teda v tom bode C tie mená komisie ešte nie sú. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Poďme ďalej. 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1289/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. vyhlasuje 

podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na 29. 09. 2022 na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. ustanovuje 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a 

vykonaní voľby mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestský 

kontrolór“) nasledovne: 

1.1 Deň voľby mestského kontrolóra 29. 09. 2022 bude vyhlásený 

a zverejnený najneskôr 19. 08. 2022 (40 dní pred dňom konania 

voľby) na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto Bratislava“), 
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na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, 

rozhlas, televízia). 

1.2 Kandidát na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len 

„kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr do 16. 09. 

2022 do podateľne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v 

zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát 

môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej 

obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 

1, 814 99 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je 

potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí 

byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na obálke s najneskorším 

dátumom 16. 09. 2022. Neskorší dátum doručenia je v zmysle 

platnej právnej úpravy 

neakceptovateľný. 

1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok 

kandidátov vykoná komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie 

náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje 

zoznam kandidátov. 
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1.4 Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční tajným 

hlasovaním podľa čl. 9 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie mestského 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z 

kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo 

na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 

postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 

najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s 

najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 

rozhodne žrebom. 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 

2.1 Meno, priezvisko, 

2.2 Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, 

2.3 Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie 

doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti, 

2.4 Štruktúrovaný profesijný životopis, 

2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

2.6 Overená fotokópia dokladu o vzdelaní kvalifikačným 

predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

2.7 Koncepciu výkonu funkcie, 

2.8 GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov. 
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C. volí 

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v zložení: 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

3. .............................................. 

4. .............................................. 

5. .............................................. 

6. .............................................. 

 

D. ukladá 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy po posúdení náležitostí 

prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zoznam 

kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za účelom vykonania voľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 
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T: 29. 09. 

2022 

koniec poznámky) 

 

BOD 3 NÁVRH NA URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV DO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA JEDNOTLIVÉ MESTSKÉ ČASTI 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA VOLEBNÉ 

OBDOBIE 2022 – 2026 A NA URČENIE VÝKONU 

FUNKCIE PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 3: Návrh na určenie volebných 

obvodov do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR 

Bratislavy na volebné obdobie 22 – 26 na určenie výkonu 

funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné 

obdobie 22 – 26. 

Nech sa páči, organizačné. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Dobre, ďakujem veľmi pekne za slovo ešte raz. Teda 

predkladáme povinný materiál vzhľadom teda na to, že dňa 

10. júna 2022 boli vyhlásené spojené voľby ako do miest 
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a obcí, tak aj do vyšších územných celkov. Tak sme povinní 

teda ako samospráva najneskôr do 20. júla 2022 určiť 

volebné obvody a určiť taktiež aj počet poslancov v rámci 

jednotlivých obvodov a taktiež aj teda týkajúc sa funkcie 

primátora hlavného mesta, pričom vychádzali sme vlastne pri 

tvorbe tohto materiálu a respektíve pri tvorbe volebných 

obvodov a taktiež aj pri počte poslancov – teda vychádzali 

sme z toho istého materiálu, ktorý bol predložený pred 

štyrmi rokmi. Vzhľadom teda aj na to, že prebiehalo minulý 

rok sčítanie obyvateľstva, tak aj tento fakt bol, 

samozrejme, zohľadňovaný, pričom v podstate musím aj 

povedať, že nezohrával tento fakt sčítania žiadnu úlohu, čo 

sa týka počtu poslancov, ktorých je teda v celkovom počte 

mestského zastupiteľstva 45. Teda ten najvyšší možný počet, 

ako ustanovuje zákon, pričom vychádzali sme pri prepočte 

počtu poslancov za tú ktorú mestskú časť alebo teda volebný 

obvod z počtu obyvateľov Bratislavy k 31. 12. 2021 tak, ako 

ustanovuje štatút hlavného mesta. Čiže nevychádzali sme 

z dát sčítania, nevychádzali sme z dát vyhlásenia voľby, 

ale teda k 31. 12. 

Za mňa asi takto. Možnože teda, ako som to nespomenul, 

sa ospravedlňujem, že počet poslancov sa teda nemení 

aktuálne za ten ktorý volebný obvod. A ak máte nejaké 

otázky, tak nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

poslanec MsZ:  

Takže budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu určuje po 1. 

volebné obvody a počty poslancov v nich na volebné obdobie 

2022 až 2026 takto – teda tak, ako je uvedené v tabuľke, 

ktorá je v návrhu uznesenia. A teda spolu 45 poslancov 

mestského zastupiteľstva. A v bode 2 v súlade s príslušným 

ustanovením zákona o obecnom zriadení výkon funkcie 

primátora – teda určujeme tiež výkon funkcie primátora na 

volebné obdobie 2022 až 2026 na plný úväzok. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte, tam je Igor Polakovič – vy tam máte, pán 

poslanec, nejakú – čo to je… Nejaký omyl, hej? Dobre. Tak 

to odklikni. 

A v tom prípade prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Poďme ďalej. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 

2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 

2022 – 2026 

Uznesenie 1290/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

určuje 

1. volebné obvody a počty poslancov v nich do Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 

2026 takto: 

Volebný 

obvod č. 

Mestská časť Počet poslancov mestského 

zastupiteľstva 

1. Staré Mesto 4 

2. Podunajské 

Biskupice 

2 

3. Ružinov 7 
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4. Vrakuňa 2 

5. Nové Mesto 4 

6. Rača 2 

7. Vajnory 1 

8. Devín 1 

9. Devínska Nová 

Ves 

1 

10. Dúbravka 3 

11. Karlova Ves 3 

12. Lamač 1 

13. Záhorská 

Bystrica 

1 

14. Čunovo 1 

15. Jarovce 1 

16. Petržalka 10 

17. Rusovce 1 

 Spolu 45 

 

2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov výkon funkcie primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 

2026 na plný úväzok. 

koniec poznámky) 
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BOD 4 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2022 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Máme bod číslo 4: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na rok 2022. 

Poprosím šéfa našej sekcie financií, pána Dobiaša, aby 

odprezentoval presne, o čo ide. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno, dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Ja by 

som chcel teda v prvom bode za sekciu financií predstaviť 

návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

v súlade s paragrafom 14 zákona číslo 583/2004. Ja by som 

si dovolil aj odprezentovať krátko niektoré čísla z týchto 

zmien. 

Začal by som teda bilanciou – kde bilancia v tejto 

zmene rozpočtu sa v podstate nemení a ostáva na úrovní 

päťsto miliónov eur. Tie najzákladnejšie zmeny sú – kde 

navyšujeme bežné príjmy o 8,2 milióna eur, kapitálové 

príjmy zároveň znižujeme o 24,3 milióna, kapitálové výdavky 

ponižujeme o 10 miliónov, to znamená zo 115 miliónov na 

105 miliónov eur. Finančné operácie – kde zapájame 

15,1 milióna z rezervného fondu. 

Keby som prešiel bližšie a priblížil hlavné zmeny 

v bežných príjmoch: v bežných príjmoch navyšujeme hlavne 
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príjem z dane z príjmov fyzických osôb. Je to na základe 

marcovej prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky. Je to posledná prognóza, ktorú sme mali 

k dispozícii v momente prípravy tohto materiálu. Tieto 

zmeny sme zapracovali teda vo výške 8,9 milióna. 400 tisíc 

sú vratky príspevkových organizácií z odvodu zúčtovania 

v zmysle záverečného účtu z minulého a predchádzajúceho 

roka 2021. A tak isto v bežných príjmoch znižujeme 

o 1,2 milióna príjem z poplatku za rozvoj na základe 

aktuálnej situácie výberu tohto poplatku. 

V oblasti kapitálových príjmov znižujeme 500 tisíc eur 

na základe odhadu kapitálových príjmov z predaja majetku 

mesta sekciou správy nehnuteľností. A potom upravujeme 

kapitálové príjmy, hlavne zreálňujeme v troch takých 

významných investičných akciách – zreálňujeme príjmy 

z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Ide hlavne 

o časový posun, kde na základe posledných aktuálnych 

harmonogramov, ktoré sme mali k dispozícii, sme upravili 

tieto príjmy, ktoré sa posunuli v čase hlavne teda ako by 

medzi rokmi 2022 – 2023. 

Čo sa týka bežného rozpočtu, tak v návrhu na zmenu 

rozpočtu sú zapracované hlavne položky, ktoré sa týkajú 

Dopravného podniku, kde navyšujeme bežný transfer 

o 4,4 milióna a o 500 tisíc vlastne doplatok za EON – 

ekonomicky oprávnené náklady – za predchádzajúci rok. To 

znamená dokopy 4,9 milióna. To sú prostriedky ktoré 

Dopravnému podniku by mali stačiť do konca roku na to, aby 

dokázal kryť svoje prevádzkové náklady z pohľadu kešu. 
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Čo sa týka ďalšej položky významnej, ktorá je zmenená 

v návrhu zmeny rozpočtu – sa týka teda navýšenia cien 

energií – celkovo o 3,1 milióna. Týka sa to našich všetkých 

príspevkových a rozpočtových organizácií a tak isto aj 

magistrátu, ktorý spravuje hlavne teda verejné osvetlenie. 

Ďalej tu máme navýšenie o 2,3 milióna pre neštátne 

školy na základe zmeny zákona, ktorý bol prijatý v decembri 

minulého roka. A ďalej sú tam položky ako navýšenie kvôli 

kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rozpočtové 

organizácie, ktoré si nestihli ešte uplatniť tieto zmeny 

v májovom zastupiteľstve – to znamená v májovej zmene. 

Ďalej sú to navýšenia personálnych nákladov pre niektoré 

rozpočtové organizácie na základe prerokovania ich potreby 

navýšenia v Zoologickej záhrade, Mestských lesoch – pre 

pokrytie potrieb, ktoré realizujú. Potom sú tam navýšenia 

pre sekciu sociálnych vecí, ktorá vyplýva zo zákona. Ide o… 

navýšenia pre neziskové organizácie a tak isto je tam 

významný posun v rámci Komunálneho podniku, kde presúvame 

z oddelení magistrátu určené prostriedky na transfer pre 

novovznikajúcu príspevkovú organizáciu Komunálny podnik. 

Tak isto sú tam ostatné presuny požiadaviek organizácií 

a útvarov. 

Možno krátko k vplyvu rastu cien energií – to znamená 

plynu a elektrickej energie: Dovolil som si odprezentovať 

jednoduchú tabuľku, kde v prvom stĺpci vidíme čerpanie 

elektrickej energie našich príspevkových organizácií 

a rozpočtových organizácií spolu s magistrátom za rok 2021. 

V prvom stĺpci – to znamená 7,8 milióna. Aktuálne čerpanie 

k 31. 3. bolo 3,8 milióna a v rozpočte sme mali len 

8,6 milióna. Naše výpočty aj na základe komunikácie 
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s oddelením energetiky a plus s našimi rozpočtovými 

a príspevkovými organizáciami – nám vyšla potreba pre tento 

rok 12,1 milióna. Momentálne sme zapojili do rozpočtu 

11,6 milióna, kde budeme tieto ceny monitorovať a v prípade 

potreby ešte na konci tretieho kvartálu, respektíve na 

začiatku štvrtého kvartálu tento rozpočet upravovať. 

Celkové navýšenie je teda 3,1 milióna eur v tomto návrhu 

zmeny rozpočtu. 

A ešte krátko ku kapitálovým výdavkom: Samozrejme, na 

konci materiálu máte kompletný kapitálový register so 

všetkými zmenami. Tých zmien je naozaj veľa. Je ich tam 

viac ako sto položiek, ktoré sa menia. Ja som tu naozaj 

vyzdvihol len tie významné – jedná sa hlavne o dopravné 

projekty. Spomenul som práve či už petržalskú električku, 

trolejbusové trate alebo preferenciu Mestskej hromadnej 

dopravy, ktoré z dôvodu teda zmeny harmonogramu a časového 

posunu je potrebné upraviť v rozpočte. Ďalej sú zmeny 

v oddelení hromadnej dopravy, to znamená – tam je tiež 

časový posun pri nákupe dopravných prostriedkov hlavne teda 

v Dopravnom podniku. A tak isto sú zmeny hlavne v pozemných 

stavbách, kde si vyžadujú navýšenie napríklad akcie ako 

rekonštrukcia Michalskej veže, Námestie slobody a verejné 

osvetlenie. Navyšujeme aj prostriedky pre rekonštrukciu 

a modernizáciu ciest v oblasti kapitálových výdavkov, kde 

sme identifikovali tieto rekonštrukcie ako kapitálové 

výdavky. To znamená, že zase prostriedky, ktoré boli v 

bežných výdavkoch, sa týmto ponižujú. A tak isto sú teda 

zapracované aj ďalšie zmeny podľa aktuálnej revízie 

kapitálových výdavkov. 
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Ešte by som chcel upozorniť, že na základe diskusie 

a odporúčania finančnej komisie je do materiálu 

zapracovaných niekoľko strán s položkami, ktoré sú zmenené 

vo väčšej výške ako 300 tisíc eur a krátko zdôvodnené 

a vysvetlené. Ďakujem pekne za pozornosť. Nech sa páči, 

otázky. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za prezentáciu. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Aufrichtová. Prepáčte, ešte… Áno, pani 

starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Nerozumiem celkom pri vysokej úrovni 

a výdavkoch na komunikáciu, že toto bola prezentácia – ten 

slajd tam bol. Záujem o rozpočet je taký, že polovica 

zastupiteľstva sa bavila a vôbec nevenovala pozornosť tomu, 

čo bolo prezentované. Čo je dôležité povedať – táto zmena 

hovorí o tom, že zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava 

zlyhalo. Zlyhalo v tom, že rezervný fond ide čerpať na to, 

na čo boli určené prostriedky z európskych fondov, nakoľko 

ich nebola schopná – a bola to jedna z mála psích 

povinností tohto zastupiteľstva – snažiť sa využiť zdroje 

Európskej únie na dobudovanie infraštruktúry, ktorá bola 

riadnou prioritou tohto zastupiteľstva. 
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Rezervný fond pri rozpočet 500 miliónov vo výške 

6 miliónov predstavuje asi – keď máte dvojtisícový plat, že 

máte v rezerve 288 eur. Keď sa vám pokazí práčka, tak si 

beriete spotrebný úver. To je úplná realita tohto vedenia 

a môžeme si tu teraz akože uspávacím tónom prezentovať, ak 

to je všetko normálne a v poriadku. Nie, nie je to normálne 

ani to nie je v poriadku. Bratislava má riadny problém 

a treba sa k tomu postaviť a pomenovať to. A nie spôsobom 

ako naposledy na zastupiteľstve, keď som pomenovala, že 

mestské časti dokážu byť hospodárne, dokážu si vytvárať 

rezervné fondy, tak pán primátor na záznam povedal, že to 

je krava. Ďakujem pekne, naozaj si vyžadujem, aby sme 

rozprávali. Je to zaznamenané, mne to hovoria ľudia. Ja som 

to ani nezaznamenala. Takže ja si hájim normálne povinnosti 

poslanca, kde upozorňujem na to, že financovanie je jedna 

zo základných povinností hospodára a primátor nie je 

reklamná postavička, ale je naozaj niekto, kto je povinný 

zabezpečiť riadne hospodárenie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka, chcel by som vás vyzvať, aby ste nám 

teda alebo mne aspoň poslali záznam, na ktorom hovorím, že 

to je krava na vašu adresu, lebo ja si nespomínam, že by 

som to niekedy povedal… a už nie na tomto zastupiteľstve. 

Určite nie a nebudem… Skúsim nereagovať na vaše klasické 

konfliktné urážky. Môžete byť konfliktná, koľko chcete, mňa 

do vašich hádok nezatiahnete. 
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Poprosím, aby sme odpovedali na odborné otázky, ktoré 

zazneli v príspevku pani starostky, nech sa páči. Boli tam 

nejaké odborné otázky? 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Čo sa týka výšky rezervného fondu – áno, tá výška po 

zapojení pätnástich miliónov, ktoré navrhujeme v tejto 

zmene, bude 6,4 milióna v rezervnom fonde. Na druhej strane 

zapájame tento rezervný fond z dôvodu časového posunu – nie 

je to o tom, že by tie prostriedky nemali byť vyčerpané. 

Jednoducho príjem z európskych fondov, ktoré sme očakávali 

v rozpočte a ktoré boli narozpočtované v tomto roku – na 

základe posledného harmonogramu by mali prísť začiatkom 

budúceho roka. To znamená, že museli sme urobiť úpravu 

rozpočtu, aby sme mohli, samozrejme, pokračovať 

v realizácii rozbehnutej akcie – teda hlavne sa jedná 

o petržalskú električku. A tie zdroje, ktoré samozrejme 

prídu z európskych fondov, budeme môcť potom následne 

využiť a zapojiť do rozpočtu tak, akoby sme zapájali 

rezervný fond. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pani starostka 

Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Vyzývam k rozpočtovej zodpovednosti a vyprosujem si 

naozaj to, aby to bolo označované za konfliktné, keď ja 
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oznámim tak, ako som dostala od obyvateľov, ktorí pozerajú 

zastupiteľstvo, že to majú. Ak to majú, tak mi to pošlú. Ak 

to nemajú, tak to nemajú. Vy viete, čo ste povedali alebo 

teda neviete, čo ste povedali. Ale bez ohľadu na to – 

rozpočet je to dôležité, nie ten dovetok. Ja len hovorím, 

že nevyčítajme si formu, sústreďme sa na obsah. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, ja si tu nebudem 

z toho robiť politickú agitáciu, ja by som chcela vecne 

a hlavne s prosbou, pán primátor. 

My sme mali ešte minulý rok vyčlenené prostriedky na 

opravu ulice Pri mlyne a vzhľadom teda na to, že bola 

pandémia, tak – tak ako niekoľko iných ulíc – ešte sa to 

nerealizovalo. Tak som chcela veľmi pekne poprosiť 

o opätovné zaradenie do rozpočtu. A tak isto som chcela 

ešte veľmi pekne poprosiť, že aj v budúcoročnom rozpočte, 

aby sa určite plánovalo a myslelo na dokončenie ulice 

Dorasteneckej. Tam už nám chýba len jedna časť chodníka, 

tak chcem veľmi pekne poprosiť aj o to. Ďakujem moc. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Poprosím riaditeľa magistrátu 

o reakciu. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Dobre, ďakujem. Chcem reagovať na pani poslankyňu. My 

sme sa o tom už teda bavili, diskutovali sme o tom. Chodník 

Dorastenecká sa počíta, že sa bude robiť v ďalšom roku – 

teda druhá časť toho chodníka a tak isto celá komunikácia 

Pri mlyne – sa s ňou počíta v roku 23. Takže toľko za 

magistrát. Takže je to vec, ktorú máme zaznamenanú a je 

v pláne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. To bude určite dobrá správa pre 

Vajnory. Ďakujem moc. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Takže po Vajnoroch Petržalka pre 

zmenu. Chcem sa opýtať: Nedávno bola diskusia v Petržalke, 

kde obyvatelia pomenovali určité problémy, ktoré vnímajú 
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ako také významnejšie, dôležitejšie. Jedno z nich bolo aj 

rekonštrukcia terás pochôdznych. My sme minule na 

zastupiteľstve rozprávali, že o tom diskutujete vy interne 

vo vedení a že nejakým spôsobom sa rozhodnete, že či 

povedzme aj na ten dotačný systém sa nejakým spôsobom 

upraví rozpočet a tento rok pridajú peniaze tak, aby mohli 

byť zrekonštruované všetky tri terasy, ktoré dotačná 

komisia predbežne vyhodnotila ako vhodné. 

Ja sa pýtam teda – jednak aj kvôli obyvateľom 

Petržalky, ktorí sa o to zaujímajú, a nejde len 

o Petržalku, lebo jedna z tých troch terás je aj v inej 

mestskej časti, ale aby sme aj vedeli nejakým spôsobom 

dokončiť to rozhodovanie dotačnej komisie tento rok, že 

teda koľko peňazí na to máme, aby sme vedeli udeliť dotácie 

či už dvom alebo trom terasám. Podľa toho sa vieme 

rozhodnúť. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zozbierame otázky, podnety a na konci odpovieme. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Záhradník. 

PhDr., JUDr. Branislav Záhradník, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, chcem len pre 

pamäť, aby to tu aj verejne odznelo: Súčasťou zmeny 

rozpočtu, ktorý máme predložený, je aj položka zníženie 

kapitálových výdavkov na kapitálový transfer pre mestskú 
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časť Karlova Ves na vybudovanie nadstavby parkoviska na 

Ľudovíta Fullu vo výške 611 450 eur. Chcem len povedať, aby 

to nevyznelo, že sme rezignovali na budovanie parkovacích 

miest na Dlhých dieloch. Táto investičná akcia je vysokom 

štádiu prípravy, sme tesne pred vydaním stavebného 

povolenia a očakávame, že reálne čerpanie financií by malo 

už počas výstavby prebehnúť v roku 2023. Je tam aj tá 

poznámka teda, že poprosíme, aby táto investičná akcia bola 

potom zapracovaná do rozpočtu hlavného mesta na rok 2023. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujeme pekne. To platí. 

Pán poslanec Kuruc, pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som chcel… 

Na poslednej mestskej rade v bode Rôzne vystúpil pán 

starosta Zaťovič a ja som mal k tomu pripomienky, že BKIS 

v rámci svojich možností v minulosti dosť výrazne pomáhal 

jednotlivým mestským častiam pri organizovaní kultúrnych 

akcií. V súčasnosti to nie je až tak úplne možné všetkým 

mestským častiam pomôcť. Som rád, že s BKIS sa hľadajú 

spoločné prieniky a snažia sa každej mestskej časti v rámci 

nejakej základnej kultúrnej akcie v rámci roka pomôcť. Ale 

veľmi výrazne by im pomohlo – nejaká finančná injekcia na 

obnovu toho technického zabezpečenia, ktoré BIKIS má už 

dosť staré – či už sú to pódiá alebo podobne, lebo zas 
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kultúrne akcie bez pódia mestská časť zorganizovať nevie 

a tie finančné nákladne v dnešnej dobe na postavenie pódia 

sú dosť vysoké a či už Vrakuňa, Dúbravka, ale aj ostatné 

mestské časti majú s tým problém. Tak by som chcel 

požiadať, či by bolo možné v rámci zmeny rozpočtu do 

budúcna navýšiť trošku príspevok do rozpočtu BKIS, aby 

mohol tieto náležitosti pre jednotlivé mestské časti 

v rámci kultúrnych akcií, ale aj v rámci kultúrnych akcií 

mesta, rozšíriť a výrazne nám pomôcť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Určite zapisujem. Pán starosta 

Zaťovič s faktickou. 

RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-

Dúbravka: 

Ďakujem. Ja sa len pripájam k tomu, čo povedal pán 

starosta Kuruc, že naozaj súhlasím s tým a budem rád, keď 

naozaj všetky mestské časti budú môcť robiť kultúrne 

podujatia v spolupráci s BKIS. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. Pán poslanec 

Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne za slovo. Ja som si vypočul trošku 

odpoveď pána Dobiaša pani Aufrichtovej, kde teda povedal… 

a ja si myslím, že trošku zavádza. Lebo nemôže tušiť, kedy 

prídu financie z EÚ na električku, keďže teda nie je podaný 

ešte ani… žiadosť na nenávratný finančný príspevok. Ja som 

bol svedkom toho, keď aj minulý rok sme sa tu bavili o tom, 

o vašom harmonograme, ako ste ho mali nastavený. A nejako 

to nevychádzalo, lebo malo to byť už teraz v lete. Teraz 

v lete to nie je, tak siahame tu do rezervného fondu 

a presúvame financie 10,3 milióna eur, čo ja si myslím - 

podľa môjho názoru – je veľmi, veľmi nešťastný krok. A tu 

je jasne vidieť, ako tu zlyhala celá príprava električkovej 

trate. Tak ja vás prosím, nezavádzajte nás tu, že na konci 

roka možno to príde. Lebo keď nie na konci roka, tak čo 

budeme zase robiť? Lebo už tu bol pred vami váš kolega, tri 

zastupiteľstvá spätne, a mne vravel osobne – je to aj na 

zázname – že už dnes je to preplácané zo štátu. Ja som sa 

divil, lebo ja som vedel, že to NFP-čko – ani len žiadosť 

nie je podaná… Lebo ja vám môžem rád ukázať – ukážem vám 

ten záznam, ja som to teda tvrdil aj pani Kratochvílovej, 

aj pánovi primátorovi, že nech dajú pozor na kolegu, čo 

vôbec tvrdia. Lebo keď nie sú kompetentní, nech teda ani 

nevystupujú na tom zastupiteľstve, čo pokladám za absolútne 

zvláštne, že kolega, ktorý tu hovorí o tom, že teda zo 

štátu je to preplácané – čo tak nie je. Ale teda poďme 

k tomu nejakým spôsobom fakticky. 

Ja by som sa chcel spýtať, že ako je možné, že 

k dnešnému dňu nie je podaná ešte žiadosť o NFP. Potom sa 

toto nám tu deje, že tu musíme presúvať financie. Ako to je 

s inflačnou doložkou pri tejto zmluve, čo sa týka 

električkovej trate. A naozaj bavíme sa tu o navyšovaní 
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cien, o dodatku… Kedy budeme mať možnosť ako 

zastupiteľstvo, ako poslanci si pozrieť tento dodatok, 

ktorý má byť navýšený. Lebo ja by som bol veľmi nerád, aby 

to išlo nejakým spôsobom mimo nás, lebo to je dosť závažná 

situácia, do ktorej sme sa dostali. A vlastne kvôli tejto 

situácii, kvôli tomuto, že sa to nejakým spôsobom 

zanedbalo, tak dnes budeme mať v rezervnom fonde šesť 

miliónov eur. V týchto ťažkých dobách budeme mať šesť 

miliónov eur na konci, čo ako poslanec pokladám za veľmi, 

veľmi nešťastné. A kolegovia, aby sme nejako sa bavili 

o tom, že tu sa nebavíme o niečom, čo nás prekvapilo, hej? 

Nejak vojna alebo covid. O električkovej trati – tento 

projekt je už od – neviem či pána Ďurkovského dokonca, však 

tu sa bavíme o desať, pätnásť rokov, kedy bol tento projekt 

pripravený – a vy ste nastúpili v 2018-om. Dnes je 2022. 

Celý proces sa spustil až v 21-om. Ja vás budem žiadať 

nielen akčný plán nám pripravte do zastupiteľstva – ja to 

opätovne žiadam veľakrát na každé zastupiteľstvo – tejto 

električkovej trati, ale ja vás požiadam od 2018 do 2021 

komplet plán a všetky kroky, čo sa spravili tejto 

električkovej trate, lebo ja sa obávam, že tu sa niečo 

zanedbalo. A toto je výsledok. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Zbierame… Poďme ďalej. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  
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Ďakujem. Fakticky chcem reagovať na predrečníka v tom, 

že ak vzbudzuje úsmev u časti poslancov to, že niekto je 

zodpovedný, to neznamená, že to, na čo upozorňujeme, nie je 

dostatočne závažné. Preto – lebo napríklad sú tu nejaké 

korekcie, ktoré sú z Karloveskej radiály – tie budú z akých 

zdrojov napríklad hradené? Lebo na to sú práve rezervné 

fondy. Je tu napríklad počítané s príjmom z daní, ktoré keď 

teraz bolo prelomené veto – uvidíme, ako rozhodneme súd – 

nemusia byť nakoniec príjmom, ale môžu byť mínusom… Na toto 

je rezervný fond. 

Ja sa pýtam úplne reálne – nehrajme tu proste široké 

ramená a úsmev nad všetkým – pretože keď dôjde k tomu, tak 

potom bude zase zlý štát. A to je presne to, čo si myslím, 

že jedno mesto má byť zodpovedný správca, má byť hrdý 

správca a má si – ak má nejakú možnosť čerpať európske 

zdroje – tak… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja chcem oceniť aj v mene Lamačanov, 

že sa do tejto zmeny dostala dlho očakávaná, presadzovaná 

vec ohľadom rozšírenia Lamačskej cesty v úseku od Pridánok 

po železničnú stanicu. Tento úsek spôsobuje dlhodobo 

dopravné zápchy a zahlcovanie vnútorných častí našej 

mestskej časti individuálnou dopravou. Tak sa teším, že 
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pôjdeme do nejakej dopravnej zisťovacej štúdie a bude sa 

overovať, akým spôsobom sa dá tento úsek vyriešiť. 

Oblúkom sa vrátim k tomu, čo tu bolo povedané ohľadom 

rezervného fondu. Veľmi správne tu niekto skonštatoval, že 

v súčasnej dobe inflácie je dobré si držať rezervu. Len 

zároveň si treba povedať, že tá rezerva pri 10-percentnej 

inflácii, ako tu bolo spomínaných šesť miliónov, tak 

vlastne každý rok prídeme o 600 tisíc eur. Ja si myslím, že 

keď má toto mesto silný a veľký investičný dlh, tak je 

lepšie tie peniaze investovať. Samozrejme, držať si nejakú 

racionálnu rezervu, ale taktiež treba uvažovať nad tým, že 

peniaze, ktoré dnes ležia na účtoch, strácajú hodnotu. A tá 

hodnota je možno lepšia, ak sa premení do opravených 

chodníkov alebo verejného osvetlenia. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Na rozdiel od iných mestských častí musím 

s poľutovaním konštatovať, že projekty pre Staré Mesto ako 

parčík Radlinského, parčík Žilinská, Živé námestie SNP, 

Komenského námestie – parčík; nerealizovalo sa nič z týchto 

vecí. Pritom mestská časť Staré Mesto v rámci prvých 

rokovaní, ktoré sme mali, priniesla mestu vyše jedného 

milióna zo zmluvy z nájmu a …americkej ambasády, ktoré by 

malo byť v podstate podľa štatútu príjmom mestskej časti… 

Tak isto v rámci zvýšenia daní z nehnuteľností hlavné mesto 
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alebo Staré Mesto prispelo hlavnému mestu vyše dva a pol 

milióna v rámci tohto. Ako ja mám naozaj pocit, že nebolo 

to rovné. A jednoducho to pomenovávam, pretože som poslanec 

mesta za Staré Mesto. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pán kolega, ja plne rozumiem, že ste šéfom klubu tímu 

Vallo a musíte tedea, samozrejme, vždy nejakým spôsobom 

obhájiť aj neobhájiteľné. Ale nerozumiem, či sa vy 

počúvate. Vy tvrdíte, že vlastne je dobré rozpustiť – 

doslova rozpustiť – rezervný fond, lebo dnes v dobe 

inflácie peniaze strácajú hodnotu a treba ich investovať. 

No dobre, čo by sa stalo, keby ste toto spravili začiatkom 

roka? Dnes sa tu bavíme o čom? Z čoho zaplatíme tú 

električku? Z čoho by sme zaplatili, kde by sme našli 

10,3 milióna eur? Čo by išla Bratislava do nútenej správy? 

Alebo ako? Trošku sa zamyslite nad tým, čo rozprávate, lebo 

tu berieme z rezervného fondu 10,3 milióna eur, ktoré sme 

nemali brať, ktoré mali byť dávno preplácané. Tá 

električková trať dokonca mala byť dávno už hotová, už na 

nej mohli občania jazdiť. Dnes tu naháňame zase za chvost 

psa neschopnosťou neviem koho – ja to budem chcieť vedieť. 

Preto sa pýtam, čo sa spravilo od 2018-teho. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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S faktickou pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za vašu reakciu. Len trochu sa tam mýlite 

v tom, že sa nerozpúšťa rezervný fond. Ten rezervný fond 

tam zostáva v tej výške, ako ste spomínali. A časť tých 

peňazí sa používa teraz na tú električku. 

Ja poprosím pani starostku – ja viem, že idú voľby, 

viem, že je to teraz celé napäté – ale ukazovať gestá 

ostatným poslancom, nie je fakt slušné. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Dovoľte mi do toho vstúpiť. K električke 

odpoviem ja a pani viceprimátorka Kratochvílová. K tým 

otázkam na začiatku, nech sa páči pán Dobiaš. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Tam asi tam bola jedna otázka, čo sa týka… ohľadom 

terás – čo mám zaregistrovanú. Tam tá dotačná schéma tam je 

vo výške tak, ako bolo schválené v rozpočte na tej úrovni 

200 tisíc. My teraz momentálne nemáme v rozpočte úpravu 

tejto dotačnej schémy. Neviem, že či ešte pán riaditeľ 

k tomu ešte niečo chce povedať. Ale za mňa – ja tam zmenu 

neevidujem. To znamená, že tie prostriedky, ktoré boli 

schválené, tak tie sú určené práve na tú dotačnú schému. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

94 

 

A možno ešte by som zodpovedal k tomu ešte akoby pred 

tou električkou… Tá korekcia, pokým by mala byť korekcia, 

tak by mala ísť z bežných výdavkov, nie z rezervného fondu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja som sa pýtal aj preto, že za tie prvé tri 

roky sme na tej dotačnej schéme ušetrili takmer 600 000, 

tak som sa preto pýtal, či 150 000 navyše nevieme dať tento 

rok. Ak nevieme, tak dobre. Ak je to rozhodnutie vedenia 

takéto, tak to rešpektujem, len som to potreboval vedieť, 

aby sme vedeli v dotačnej komisii rozhodnúť, že ktoré 

terasy podporíme a teda v akej sume. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne… Dobre. Odpovede k električke… Pán 

poslanec, prosím vás, nezavádzajte ľudí, že električka mala 

už jazdiť. To sú také akože – jak fakt z veľkého parlamentu 

reči, úplne odtrhnuté od reality. Naštudujte si, prosím 

vás, trochu ten projekt. Pretože mám pocit, že to naozaj 

nemáte ako keby naštudované. My sme ukončenie verejného 

obstarávania – sme dokončili mesiac a pol oproti 

harmonogramu, ktorý sme mali urobený. Teraz mám nejaký 

diskusný príspevok ja, môžete na mňa reagovať úplne bez 

problémov. 
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Okrem iného bavenie sa o rozpočtovej zodpovednosti 

a o akýchkoľvek peniazoch z vašej strany ako poslanca SME 

RODINA, ktorý miliardu celá dva za šesť dní urobil 

v parlamente a odhlasovali to a hovoriť o tom… Keď to 

náhodou Ústavný súd pustí ďalej, Bratislava príde každý rok 

o 35 miliónov eur. Neviem, či si to uvedomujete, akože to 

je dosť zásadná vec a hovoriť tu o tom, že ako to má byť… 

Áno, NFP – nenávratný finančný príspevok – nám mešká, mali 

sme ho mať skôr podaný, pani viceprimátorka presne dá 

dôvody, prečo to tak nebolo. Tie peniaze ale dostaneme. 

Zvládneme to. To zdražovanie stavebných materiálov je tu 

bezprecedentné. Všetky väčšie stavby na Slovensku majú 

obrovský problém. Veľmi aktívne na tom pracujeme, aby sme 

električku zase rozbehli. Ale poďme, buďme v realite 

a nehovorte, prosím vás, vy o finančnej nejakej 

zodpovednosti. Lebo to, čo sa udialo vo veľkom parlamente, 

za čo ste dvakrát hlasovali, je absolútne mimo akejkoľvek 

reality a slušnosti. Ďakujem veľmi pekne. 

S faktickou… 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ja ešte doplním pána primátora. Samozrejme, máme 

k dispozícii celý harmonogram všetkých procesov, ktoré 

súvisia so žiadosťou o NFP. Samozrejme, vám je 

k dispozícii. Tak, ako pán primátor povedal, to vyzvanie 

prišlo vo februári tohto roka. Od tej doby dokumentujeme 

asi – ja neviem – štyridsať rôznych procesov prebieha 

súčasne, dokumentujeme tú žiadosť. A tak, ako sme to už 
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komunikovali, tak schválená by mala byť v septembri tohto 

roka. 

Čo sa týka toho, čo ste hovorili, pán Krajčír, ohľadom 

tej fakturácie – tá zmluva je postavená tak, že zhotoviteľ 

stavby môže fakturovať – až keď bude vyčerpaných alebo teda 

akumulovaných osem miliónov eur. Čiže zatiaľ nie je dôvod 

na uhrádzanie faktúr. Čo sa týka toho dodatku – samozrejme, 

veľmi radi to prejdeme aj s vami. My pracujeme aj 

s odborníkom v oblasti stavebníctva na tom, aby sme vedeli 

ten dodatok nastaviť objektívne, aby sa mesto… alebo aby 

mesto neriskovalo ďalšími korekciami alebo možnými 

korekciami… Je to veľmi komplikovaná vec, lebo nemáme 

metodiku, ktorá by jednoznačne určovala, ako môže byť 

postavený ten dodatok z hľadiska teda navýšenia cien 

materiálov. Spolupracujeme ale súčasne s Ministerstvom 

dopravy, ktoré má založené tiež pracovnú skupinu. A od 

včera sme súčasťou tejto pracovnej skupiny. Pre nás bude 

veľmi, veľmi dobré, ak tá metodika, ktorú vydá Ministerstvo 

dopravy, nám vlastne pomôže alebo pomôže nám vlastne čo 

najspravodlivejšie, najlepšie tento dodatok postaviť. 

Poviem prečo: Ministerstvo dopravy síce robí metodiku, ale 

iba pre svoje organizácie. To znamená: pre Železnice, 

Národnú diaľničnú spoločnosť a Slovenskú správu ciest. To 

znamená, že dodatok, ktorý mesto Bratislava podpíše… alebo 

za tento dodatok bude zodpovedné v prvom rade mesto 

Bratislava. Ale samozrejme, všetky návody a pomoc zo strany 

štátnych orgánov sú len v prospech veci. 

Takže ešte raz – sme k dispozícii, vieme vám povedať, 

kde sa nachádzame s prípravou dodatku; a samozrejme celý 
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harmonogram procesov k žiadosti o NFP máme tak isto 

k dispozícii. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír s faktickou. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja som chcel riadnym príspevkom reagovať, nerozumiem, 

prečo faktickou… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Počkajte sekundu… Čo sa deje? Ide to riadnym 

príspevkom? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Nie. Diskusný príspevok je jeden. Diskusný príspevok 

na celý bod. Jeden diskusný príspevok v dĺžke štyri minúty, 

ktorý je možné predĺžiť o dve minúty. Nič viac, nič menej. 

Čiže potom sa dá reagovať na diskusné príspevky faktickými 

v dĺžke jednej minúty. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK, dobre. Nech sa páči. 
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PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Tak vás poprosím vrátiť čas teda. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dajme faktickú od nuly. Poprosíme… Nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pán primátor, skúsim veľmi rýchlo. Rozumiem, že idú 

voľby a je tu nejaká nervozita. Ale prosím vás, nezaťahujme 

veľký parlament do malého, lebo sa potom môže stať to, že 

ja vám poviem, za čo sme včera zahlasovali – sme priamo 

dali rodinám financie, aby ich dostali. 

Vy, čo ste spravili za štyri roky, sa tu bavíme niekde 

nahrubo narátané, ja vám to narátam presne – niekde 

vyhodených tridsať miliónov euro iba na navýšený počet 

zamestnancov, ktorý je medzi 400 až 600 ľudí na magistráte, 

čo predtým za Nesrovnala nebolo. Takže nepoďme do tejto 

témy, lebo naozaj potom, keď pôjdeme na drobné, bude to 

veľmi mrzuté. 

A ja nezavádzam v tej električke, lebo tá električka 

od 2018 do 2021 – ja žiadam harmonogram, čo sa spravilo. 

Veď vy ste prerábali projekt, vy ste nevytvárali nový 

projekt. Vy ste ho prerábali. A snáď nás tu nechcete 

obalamutiť tým, že tri roky vám trvalo prerobenie projektu, 

kde sa prerábali iba zastávky. Preto ja tvrdím, už dávno 

mohla byť električka za ešte staré financie. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem. Pán poslanec, som pripravený rozmeniť 

akúkoľvek vec, ktorú my míňame z verejných prostriedkov na 

drobné – do posledného zamestnanca, posledného centu. Som 

na tú diskusiu veľmi pripravený. 

Opakujem ešte raz – verejné obstarávanie sme úspešne 

ukončili – myslím, že mesiac a pol – po harmonograme, ktorý 

sme zdedili ešte z bývalého vedenia. To znamená, že aj 

s tým, že sme projekt opravovali, aj s tým, že sme tam 

menili niektoré veci – sme meškali mesiac a pol. Dnes máme 

situáciu, kedy cena ocele už ani nie je že 400 percent, už 

je viac ako 400 percent. Všetky veľké stavby majú problémy. 

Dodávateľ jednoducho povedal, že za takýchto podmienok, ako 

finančne boli dohodnuté, nebude ďalej pokračovať. My 

pracujeme na tom, aby sme dobrou metodológiou spravili 

dodatok, ktorý nám dovoľuje urobiť úvod tak, aby sme 

dostali v budúcnosti korekciu. To je celé, čo sa týka 

električky. A myslím, že môžeme ísť ďalej. 

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 zmenu 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 tak, ako 

je uvedené v návrhu uznesenia. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 23. 06. 2022: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2022 

Uznesenie 1291/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2022 nasledovne: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

101 

 

1. zvýšenie bežných príjmov o 8 169 354,00 eur, 

2. zníženie kapitálových príjmov 24 278 965,00 eur, 

3. zvýšenie príjmových finančných operácii o 15 700 894,00 

eur, 

4. zvýšenie bežných výdavkov o 9 389 004,00 eur, 

5. zníženie kapitálových výdavkov o 9 797 721,00 eur. 

 

koniec poznámky) 

 

BOD 5 INFORMÁCIE O INVENTARIZÁCII MAJETKU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2021 A O 

ODPÍSANÝCH POHĽADÁVKACH ZA ROK 2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na ďalší bod, a to je bod číslo 5: Informácie o 

inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 

31.12. a o odpísaných pohľadávkach za rok 2021. 

Nech sa páči, pán Dobiaš. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka bodu Informácia 

o odpísaných pohľadávkach za rok 21 – je to informačný 

materiál, ktorým si musíme splniť povinnosť na základe 

uznesenia, aby sme teda informovali vás o všetkých 

odpísaných pohľadávkach za predchádzajúci rok. Činíme tak 

akoby v materiáli, kde sú uvedené kompletne všetky 
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pohľadávky, ktoré boli za tento predchádzajúci rok 

podpísané. Každé jednotlivé schválenie sme prechádzali na 

jednotlivých zastupiteľstvách, toto je len sumarizačný 

materiál. 

Čo sa týka Informácie o inventarizácii majetku 

hlavného mesta k 31. 12. 2021 – bola vykonaná dokladová 

inventúra s výnimkou teda zásob, ktoré prebehli, 

samozrejme, akoby fyzicky ako fyzická inventúra. 

V materiáli máte predložené všetky výstupy z jednotlivých 

dielčích inventarizačných komisií s tým, že aj ten rozdiel, 

ktorý nám vznikol, je ponížený oproti predchádzajúcemu roku 

hlavne z dôvodu akoby vyčistenia – či už dokladov alebo 

účtovníctva v oblasti pohľadávok. To súvisí aj teda s tým 

predchádzajúcim bodom a potom s inventarizáciou a so 

zaraďovaním majetku na 042-ke. 

Dobre. To za mňa akoby všetko, tak nech sa páči, keď 

máte k tomu otázky… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ďakujem. Niektoré tie pohľadávky – napríklad 

pohľadávka 58 Invest Capital, s. r. o., 91 000… Viete nám 

povedať, že či sú naozaj nevymožiteľné alebo do akej miery 
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vy ste niečo zdedili a niečo je súčasnosť. Že aké sú tam 

najväčšie problémy. Alebo teda aké opatrenia sa urobili 

preto, aby sa predchádzalo týmto situáciám. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, môžete rovno odpovedať. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Ďakujem. Čo sa týka tejto konkrétnej pohľadávky – 

priznám sa – ja vám konkrétne k tej pohľadávke neviem teraz 

momentálne zodpovedať. Ono určite sa prechádzalo, pokým bol 

teda záujem, na tom konkrétnom zastupiteľstve, kde sme 

schvaľovali akoby prerokovanie súhlasu o odpísaní týchto 

jednotlivých pohľadávok. 

Ale všeobecne – čo sa všetko akoby nejakým spôsobom 

udialo: Všetky tieto pohľadávky, ktoré boli odpísané – 

samozrejme, mali sme dôvod ich dať… akoby navrhnúť ich na 

odpis – či už kvôli tomu, že boli premlčané, či už kvôli 

tomu, že boli dlžníci uznaní akoby nebonitní, prípadne už 

boli vymazaní z obchodného registra a podobne. Na druhej 

strane tam boli pohľadávky, ktoré boli neidentifikovateľné 

– to boli ešte z predchádzajúcich rokov, spred roka 2000, 

respektíve spred roka 2003, ktoré sme mali zavedené 

v účtovníctve. Jednoducho nemali sme k tomu žiadne detaily. 

Toto sme tiež podrobne rozoberali na jednom zo 

zastupiteľstiev minulého roka. 
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A zároveň ešte by som chcel povedať na záver to, že sú 

tie pohľadávky odpísané, teda akoby aj tento informačný 

materiál to akoby nejakým spôsobom dokladuje, neznamená, že 

pokým by sme ešte náhodou v budúcnosti k uvedeným 

jednotlivým pohľadávkam niečo našli, že ich nevieme 

opätovne vrátiť do účtovníctva a vymáhať, pokým by to bolo 

teda legislatívne možné. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Len ste mi neodpovedal… Ja absolútne chápem 

tú situáciu, čo bola, že ste zdedili naozaj šialené 

investičné údaje. Mňa zaujíma, že určite ste si urobili aj 

analýzu, aké chyby sa urobili a aké ste navrhli opatrenia. 

Toto by ma zaujímalo skôr. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, prosím odpoveď. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno. Ďakujem. Čo sa týka akoby opatrení, tak v prvom 

rade na magistráte vznikol referát pohľadávok, ktorý sa 

venuje vyslovene pohľadávkam a pravidelne sleduje akoby 

všetky novovznikajúce pohľadávky. Samozrejme, venuje sa aj 

tým starším – historickým, to je teda vlastne zrkadlo tých 
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materiálov, ktoré sme teda akoby predkladali a sú tie 

pohľadávky odpísané. Ale aby nevznikali aj v budúcnosti 

takéto pohľadávky, tak tento referát a kolegovia, ktorí 

pracujú, sa venujú na denno-dennej báze pohľadávkam, ktoré 

vznikajú. Sledujú ich splatnosť, riešia to samozrejme akoby 

už spôsobom – či už automatickými upomienkami, ktoré sa 

posielajú akoby jednotlivým či už potenciálnym dlžníkom, 

pokým je to akoby niekoľko dní po splatnosti; komunikujú 

s nimi. To znamená, že toto sú opatrenia, ktoré sme 

prijali, aby tieto pohľadávky nenarastali. To je v oblasti 

možno nedaňových pohľadávok, v oblasti daňových pohľadávok 

– tam sme pristúpili postupne aj k exekučnému daňovému 

konaniu, na ktoré máme akoby nárok. To znamená, že 

v obidvoch oblastiach – aj v daňových, aj v nedaňových – sa 

urobili kroky, ktoré by mali zamedziť nejakému výraznému 

narastaniu týchto pohľadávok. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

poslanec MsZ:  

Budeme teraz postupne hlasovať o dvoch materiáloch 

v rámci tohto bodu. 

Čiže začneme najprv tou inventarizáciou. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 
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Informáciu o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31. 12. 2021. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2021 

Uznesenie 1292/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

107 

 

informáciu o inventarizácii majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2021. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ:  

A teraz budeme hlasovať o druhom materiáli – 

o odpísaných pohľadávkach. 

Čiže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o odpísaných pohľadávkach za 

rok 2021. 

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: 7, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2021 

Uznesenie 1293/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o odpísaných pohľadávkach za rok 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 6 BRATISLAVA 2030 – PROGRAM ROZVOJA OBCE 

2022-2030 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme ďalej. Bod číslo 6: Bratislava 

2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030. 
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Poprosím o úvodné slovo Jána Mazúra. 

Mgr., PhD. Ján Mazúr, riaditeľ MIB: 

Ďakujem pekne za úvodné slovo. Ja budem veľmi stručný. 

Materiál, ktorý sme vlastne predložili – program 

hospodárskeho, sociálneho rozvoja na roky 22 až 2030 – bol 

v podstate prerokovaný na všetkých komisiách priebežne, 

vlastne diskutovaný s poslancami, poslankyňami, starostami, 

starostkami. Vlastne tento materiál je ten, ktorý bol 

prezentovaný opakovane vlastne na viacerých konferenciách – 

jedna naposledy v máji, teraz vlastne taktiež nedávno pred 

pár týždňami na nejakej prezentácii osobitne. Tak isto na 

všetkých komisiách, všade vlastne získal podporu, takže 

pokiaľ vlastne nie sú nejaké otázky, tak… respektíve rád 

budem odpovedať na nejaké konkrétne otázky, ale nebudem 

prezentovať samotný materiál. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Tak otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Teda zrejme bol materiál dobre prerokovaný. A, pán 

Buocik, nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pani námestníčka. Len jedna veľmi 

krátka poznámka týkajúca sa rozvoja električkovej trate – 

konkrétne mám na mysli električkovú trať do Podunajských 
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Biskupíc a Vrakune. Pani námestníčka už bude vedieť – my 

sme na dopravnej komisii sa o tom párkrát bavili, mal som 

teda aj stretnutie s pani námestníčkou a s kompetentnými 

pracovníkmi magistrátu. 

Len veľmi pre krátkosť vysvetlím, že aktuálne teda 

boli vybraté dve potencionálne trasy električkovej trate do 

Podunajských Biskupíc, ktoré idú cez Prievoz. A medzi tými 

vybratými traťami nie je trať, ktorú pôvodne navrhoval 

Územný generel dopravy, ktorý bol schválený týmto 

zastupiteľstvom v roku 2016. Nechcem kolegov poslancov 

zaťažovať ako keby tými problémami, ktoré v tom území sú. 

Mám len ako keby jednu pripomienku, ktorú považujem za 

potrebné povedať aj takto verejne – aby medzi tie 

preverované trate, kade bude tá električka viesť – v mieste 

Prievozu, bavíme sa o úseku od Bajkalskej ulice po 

Slovnaftskú ulicu – aby medzi tieto varianty bola zaradená 

aj tá varianta, ktorá dnes je v jedinom platnom dokumente, 

ktorý hovorí o rozvoji električkovej trate v smere 

Podunajské Biskupice a Vrakuňa. To znamená, aby bola 

preverená aj táto trať. 

Inak nemám iné pripomienky. Myslím si, že budeme 

všetci spokojnejší, keď tento projekt, ktorý má možno 

hodnotu 200 miliónov eur v súčasných cenách – a uvidíme 

teda, akú hodnotu bude mať v tých cenách, keď sa to bude 

realizovať – aby bol naozaj čo najpodrobnejšie a čo 

najlepšie preverený, hej? Nie je to nejaký poslanecký 

nápad, je to jednoducho dnes platný, schválený Územný 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať tomu tímu, ktorý 

spracovával ten program rozvoja obce. Mal to mimoriadne 

ťažké vzhľadom na to, že sme tu mali dva roky korony. 

A zvládli to naozaj veľmi efektívne a myslím si, že naozaj 

si zaslúžia pochvalu a poďakovanie za to, že v tom ťažkom 

čase urobili naozaj kvalitný dokument. A pevne verím, že už 

sa s podobnou situáciou nestretneme a všetky tie 

aktualizácie už budú „face to face“ (v priamom kontakte). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem veľmi pekne. 

Odpoviem pánovi Buocikovi – sadneme si na to 

a vysvetlíme, prečo sme nešli tou variantou a môžeme sa 

o tom ešte baviť. 

A tiež sa chcem poďakovať veľmi pekne celému tímu 

tohto dôležitého dokumentu a pridávam sa k pani Pätoprstej 

– mali to ťažké. Je to dôležitý dokument na participáciu, 

ktorý sa participoval v tej najväčšej korone okrem iného. 

Takže ďakujem veľmi pekne. 

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

poslanec MsZ:  

Bolo rozoslané nové znenie tohto uznesenia, takže 

budeme hlasovať o tomto novom znení. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A) 

schvaľuje strategický dokument Bratislava 2030 – Program 

rozvoja obce 2022 – 2030 s tými spresneniami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. Po B) zrušuje uznesenie 

mestského zastupiteľstva číslo 1020/2010, časť B, bod 2 zo 

dňa 1. 7. 2010 a po C) žiada primátora – jednak aby 

zabezpečil realizovanie tohto strategického dokumentu 

a tiež aby predkladal každoročne vždy k 30. septembru 

príslušného roka ročnú správu o realizovaní tohto 

strategického dokumentu. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne a prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 

Uznesenie 1294/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

strategický dokument Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 

2022 – 2030 s povinnosťou ukončiť proces posudzovania 

vplyvov na životné prostredie najneskôr do 6 mesiacov odo 

dňa schválenia tohto uznesenia. 

B. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1020/2010 časť B bod 2 

zo dňa 01. 07. 2010. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

1. zabezpečiť realizovanie strategického dokumentu 

Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030, 

2. predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy ročnú správu o 
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realizovaní strategického dokumentu Bratislava 2030 – 

Program rozvoja obce 2022 – 2030. 

T: vždy k 30.09. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne ešte raz celému tímu. Poďme ďalej. 

 

BOD 7 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY NA 

ROKY 2023 – 2030 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 7: Komunitný plán sociálnych služieb 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 

– 2030. 

Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí: 

Dobrý deň prajem. Dovoľujeme si predložiť mestskému 

zastupiteľstvu na prerokovanie návrh na schválenie 

Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta na roky 

2023 až 2030. 
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Jedná sa o povinnosť mesta stanovenú zákonom. 

Predkladaný Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje 

86 opatrení a 324 aktivít v šiestich odborných oblastiach. 

Materiál sme tvorili s dôrazom na participáciu, kedy sme 

zapojili 89 expertných organizácií. Taktiež prebehlo 

verejné prerokovanie materiálu spolu s pripomienkovým 

konaním a materiál sme prezentovali na viacerých 

samostatných fórach či už pre tímy úradov mestských častí, 

poslankyne, poslancov alebo starostky a starostov. 

A materiál zároveň jednohlasne odporučili predchádzajúce 

orgány mesta na schválenie, rovnako ako kolegyne 

a kolegovia z tímu – pripravujúci PHSR. 

Nebudeme predstavovať materiál hlbšie, ale prišlo nám 

dôležité hovoriť o samotnom procese. Sme k dispozícii pre 

samotné otázky. 

A možno len takto verejné poďakovanie našej kolegyni 

Miriam Kaniokovej, ktorá bola hlavnou spracovateľkou 

a manažérkou celého procesu. Nemôže tu byť s nami zo 

zdravotných dôvodov, takže vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Štasselová, nech 

sa páči. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela na tomto mieste 

veľmi pekne poďakovať celému tímu aj celému tímu sekcie 
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sociálnych vecí, ktorá vlastne v tomto období vznikla 

a tuto narážam možno aj na diskusiu o tom, koľko a prečo 

hlavné mesto prijíma ďalších ľudí. 

Chcem len vyzdvihnúť, kolegovia, do vašej pozornosti 

veľmi málo ale dôležitých vecí – že opatrenia, ktoré sú 

navrhované, sa venujú všetkým cieľovým skupinám – aj tým, 

ktoré boli zanedbávané. Ale súčasne sa zameriava aj na 

znižovanie investičného dlhu. Je založený alebo tvoril sa 

na dátach a na veľmi silnej participácii či už verejnosti 

alebo aj odborných organizácií. Bol tvorený transparentne 

a spája všetky sily, ktoré vlastne sa venujú sociálnej 

práci na území mesta. Preto potom aj to pripomienkovanie 

komunitného plánu prebiehalo veľmi – by som povedala – 

konštruktívne a príjemne takmer. A čo som chcela len 

podčiarknuť je – v rámci znižovania investičného dlhu sa 

budú pre starších obyvateľov budovať medzigeneračné 

centrum, podporené neformálne celoživotné vzdelávanie pre 

starších ľudí a domáca opatrovateľská služba tam, kde bude 

chýbať alebo tam, kde chýba. Tak isto je zameraný pre deti, 

mladých ľudí a rodiny v núdzi. Vznikne Centrum prvého 

kontaktu na túto tému a pre ukončovanie pouličného 

bezdomovectva vznikajú hygienické centrá v každom okrese 

a navýši sa počet útulkov až o sto percent. Takže to sú 

vypichnuté tie pozitívne alebo najpozitívnejšie veci. 

Ďakujem veľmi pekne ešte raz celému tímu, klobúk dole. 

Veľmi dobrá práca a veľmi dobrá spolupráca. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór Miškanin. 

Ing. Marián Miškanin, PhD. mestský kontrolór: 

Ďakujem za slovo. Ja sa nechcem vyjadrovať k obsahovej 

stránke daného dokumentu, ale skôr iba chcem upozorniť na 

jeden taký finančný aspekt. 

V danom materiáli sa uvádza, že celkové náklady 

z rozpočtu na ten komunitný plán sú odhadované vo výške 

65 miliónov eur. Ak pozrieme jednoduchú matematiku – čiže 

tento plán sa robí na osem rokov, čiže vychádza, že ročne 

budeme musieť nad tie finančné prostriedky, ktoré dávame na 

sociálne veci, dať viac o osem miliónov eur. Ak sa pozrieme 

na rok 2022 – na sekciu sociálnych vecí alebo na program 6 

ide 24,4 milióna eur ako bežné výdavky; 1,3 milióna eur 

kapitálové výdavky. Čiže celkovo v dnešnom stave na 

sociálne veci dávame 26 miliónov. Schválením tohto 

dokumentu sa zaväzuje zastupiteľstvo, že najbližších osem 

rokov bude každý rok dávať o osem miliónov viacej, čiže cca 

nejakých 34 miliónov ročne budeme musieť dávať na tento 

program 6. Ja len upozorňujem na to, že si tu treba 

uvedomiť, že to bude mať aj finančný dosah a je iba logická 

otázka, či na to mesto bude mať financie. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Možno iba na toto zodpoviem ja. 

Neberieme to tak, ani tento dokument nie je o tom, že keď 

to schválime dnes, že záväzne budeme musieť míňať všetky 

tie financie naň. Budeme míňať financie, koľko budeme mať, 
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hej? Ten dokument – tak isto, ako je dokument predtým – sú 

ideálne varianty toho, čo mesto má robiť v tej danej téme, 

hej? Ale samozrejme, že sa budeme pozerať na realitu, ktorá 

nás čaká, ktorú stále nevieme ešte, aká bude. 

Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem za veľmi pekný a prehľadný materiál aj 

s linkami aktívnymi v obsahu. Ja možno by som chcela 

upozorniť aj na veľmi komplikovanú problematiku, ktorú musí 

táto skupina zamestnancov robiť – a to je oblasť drogovej 

politiky a oblasť ľudí bez domova. Je to mimoriadne ťažké 

niekedy vytrhávať z kontextu niektoré veci. Je veľmi 

kontraproduktívne, pretože tá drogová politika – minimálne 

táto – je veľmi komplikovaná a tí ľudia, ktorí predávajú 

drogy – je to veľmi aktívna a veľmi tvrdá skupina, ktorá 

robí rôzne opatrenia aj v médiách, aj v mediálnej politike. 

Čiže treba si uvedomiť aj tu tento rozmer. Prípadne, ak by 

ste možno mohli o niektorých takých úspešných aktivitách 

ľudí bez domova povedať, prípadne riešia sa aj niektoré 

veľmi komplikované oblasti drogovej politiky. Ak môžete 

povedať niečo, čím môžete potešiť… Za vaše obdobie, lebo 

končíme v podstate naše volebné obdobie – čo považujete vy 

za taký najväčší úspech. 

Mgr. Iveta Chovancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Čo sa týka toho uplynulého obdobia: To, čo si myslíme, 

že má zmysel a naozaj sa darí, je že v exponovaných 
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lokalitách, ktoré sú teda najviac zasiahnuté týmto 

fenoménom, sme pristúpili ku koordinovanému prístupu spolu 

s mestskou políciou. To znamená, že pracujeme a sú veľmi 

reálne rozbehnuté opatrenia a boli implementované aj 

v spolupráci s touto zložkou. To znamená, že jednak stanica 

mestskej polície na Obchodnej, jednak pripravovaná stanica 

na Stavbárskej – je dopĺňaná aj efektívnymi sociálnymi 

opatreniami, ktoré nadväzujú na túto bezpečnostnú zložku. 

Tak isto boli zapojení do tvorby tohto dokumentu, o ktorom 

dnes hlasujete, všetci aktéri aj z týchto lokalít. To 

znamená teda aj združenia, ktoré poskytujú sociálnu pomoc, 

zapojili sa tak isto odborníci z oblasti liečby, ale aj 

z Krajského riaditeľstva policajného zboru sme mali podporu 

a intenzívnu komunikáciu. Takže ten koordinovaný prístup 

prinesie určite aj v budúcnosti ďalšie výsledky. 

Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí: 

A ja možno dodám teda za tému ľudí bez domova, lebo 

tam smerovala tiež vaša otázka: Smerom vzad, ak by sme sa 

obzreli, tak asi myslím si, že tým najväčším úspechom je, 

že sme vzorovo ako hlavné mesto zvládli pandémiu aj čo sa 

týka sociálne vylúčených skupín – vznik karanténneho 

zariadenia pre ľudí, ktorí nemajú kde tráviť karanténu a sú 

bez domova. Poskytlo útočisko naozaj stovkám ľudí, ktorí 

boli pozitívni na covid a mali sa kde vyliečiť. To je plus 

spolu s ďalšími opatreniami, ktoré sme robili na 

prístupnosť základných životných potrieb, ako je jedlo 

a voda. Myslím si, že dôležitá časť toho krízového 

manažmentu – z tohto zariadenia nám vzniká útulok, teda 

registrovaná nová sociálna služba. Rovnako tak vlastne 

funguje mestský terénny tím, ktorý sa zaoberá aj témou ľudí 
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bez domova. Myslím si, že veľmi dôležité je aj rozvoj 

spolupráce so všetkými organizáciami, ktoré pracujú v tejto 

téme. Myslím si, že sa výrazne zvýšila dôvera v mesto ako 

dôležitého aktéra a dôvera v to partnerstvo. A koniec 

koncov na minulom zastupiteľstve sme prezentovali aj to, že 

dokážeme ako mesto ukončovať bezdomovectvo vďaka 

bývaniu, čo je program, ktorý rozvíjame ďalej. Aj vlastne 

vďaka vášmu schváleniu sme pridali ďalších desať bytov, 

teda desať jednotlivcov alebo párov bude mať možnosť 

ukončiť bezdomovectvo vďaka programu „Housing first“. A 

pripravujeme ďalšie kroky, ktoré samozrejme kvôli pandémii 

prebiehali trošku pomalšie, ako sme si želali, lebo sme sa 

naozaj venovali dva roky krízovému manažmentu. Takže toľko 

len v krátkosti. Vďaka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať návrh uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní 

materiálu schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 

– 2030. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Samozrejme, chcel by som poďakovať celému tímu za 

odmakanie tohto materiálu a myslím, že to je veľký krok 

v tejto téme pre naše mesto. Ďakujem. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030 

Uznesenie 1295/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030. 

koniec poznámky) 

 

BOD 8 KONCEPCIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA KULTÚRY 

BRATISLAVA 2030 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 8: Koncepcia udržateľného rozvoja 

kultúry Bratislava 2030. 

Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry: 

Dobrý deň. Dovoľte mi uviesť materiál. Koncepcia 

udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 predstavuje 

prvú komplexnú koncepciu rozvoja kultúry hlavného mesta. 

Jej príprava vychádza z programového vyhlásenia na 

roky 2019 – 2022, pričom vznikala participatívne v rokoch 

2020 až 2022. My chceme zdôrazniť, že sme radi, že vznikala 

súbežne s prípravou programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, ktorý ste dnes schválili. Pretože to zabezpečuje 

to, že jednotlivé aktivity v nej spomenuté sú vo vzájomnom 

prieniku s týmto strategickým celomestským dokumentom. 
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Koncepcia vznikala participatívne „in-house“, pričom 

na jednej strane za zostavenie, koordináciu, ale aj zber 

všetkých dát a analýzy zodpovedalo oddelenie kultúry; na 

druhej strane sme nepodcenili aj participáciu rozmanitých 

aktérov v oblasti kultúry a komunít. Viac ako 150 aktérov 

participovalo v pracovných skupinách zameraných na témy 

kultúry, komunít, rozvoja príspevkových organizácií 

v oblasti kultúry, umenia vo verejnom priestore, kultúrneho 

dedičstva, pamiatkovej starostlivosti, ale aj kreatívneho 

priemyslu a cezhraničnej spolupráce. Silné zastúpenie bolo 

aj mestských častí prostredníctvom odborných útvarov 

kultúry, pričom spoločne sme zároveň so širokou verejnosťou 

spracovali viac ako deväť dotazníkov a prieskumov, spravili 

päť prezentácií, niekoľko workshopov, ale aj vlastne 

spomínaných pracovných skupín. Tých stretnutí bolo dokopy 

22. 

Čo sa týka štruktúry materiálu – ja ho nebudem obsažne 

predstavovať, ale má štyri ťažiskové témy, ktoré sú 

zamerané jednak na kultúrny a komunitný život, na kultúrne 

dedičstvo, na kreatívny potenciál a na kapacity. Dôležité 

je povedať, že tento materiál bude pravidelne vyhodnocovaný 

a aktualizovaný. My by sme radi každoročne predkladali 

odpočet mestskému zastupiteľstvu. Zároveň si už teraz viete 

v prílohovej časti pozrieť informácie o tom, na čom 

pracujeme a čo sa nám podarilo, kde práve cez jednotlivé 

predstavené témy tohto dokumentu si môžete pozrieť 

navrhované opatrenia. 

Ešte spomeniem, že v prípade, že tento materiál 

schválite, budeme pripravovať akčný plán. Ten sa napojí na 

programové rozpočtovanie hlavného mesta – čiže v tomto máme 
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vlastne veľmi realistický pohľad na to, akým spôsobom vieme 

tie kapacity pokryť. Materiál bol pripomienkovaný, zároveň 

bol verejne prerokovaný v Zrkadlovej sieni, prezentovaný 

bol tak mestským častiam, ako aj poslancom, poslankyniam, 

starostom, starostkám a zároveň, samozrejme, aj všetkým 

aktérom zapojeným do prípravy. Rovnako bol prerokovaný na 

komisii kultúry, na Mestskej rade, pričom odporúčali tento 

materiál schváliť. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ako predseda kultúrnej komisie v 

mestskom zastupiteľstve by som sa chcel poďakovať oddeleniu 

kultúry a zvlášť teda vedúcej – Zuzke Ivaškovej – skutočne 

to je naozaj prelomový dokument hlavne v tom, že je to 

vlastne prvý takýto koncepčný materiál rozvoja kultúry 

Bratislavy. A boli sme pritom, ako komisia celé štyri roky… 

dostávali sme informácie priebežne a na našej poslednej 

komisii sme teda aj odporučili to odsúhlasiť a môžem vám 

povedať, že gratulujem a teším sa, že to uzrelo svetlo 

sveta a poprosím vás, keby sme to mohli schváliť, lebo 

skutočne tie veci sa začnú diať systematicky a koncepčne. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Maťo to vlastne povedal ako predseda 

komisie, tak ja ako jeden z radových členov to nechcem 

hlbšie rozoberať, ale musím povedať, že keď sa ma pýtajú 

naši občania, občianky, že čo všetko sa podarilo za tie 

roky magistrátu a mestu, tak ja určite na jednom z prvých 

miest spomínam posun vpred v kultúrnej oblasti, lebo si 

myslím, že… a tento dokument to len potvrdzuje, že to je 

jedna z najvýznamnejších vecí, ktoré sa podarili. 

A ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným za toto. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja si pamätám ešte, keď minulé 

zastupiteľstvo schvaľovalo jeden z prvých koncepčnejších 

materiálov – Koncepciu rozvoja mestských lesov – a po tomto 

materiáli sa tlieskalo a posunuli sme sa vtedy výrazne 

vpred, čo sa týka nejakého koncepčného uvažovania pri 

rozvoji tohto mesta. 
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Teraz mrzí ma, že tu teda nie sú všetci poslanci 

a poslankyne, sme postupne – a pevne verím teda, že 

schválime aj tento materiál – schválili Bratislavu 2030, 

obrovský komplexný materiál, ktorý fungoval na princípe 

participácie a koordinácie s odborníkmi. Veľmi podobný 

obrovský materiál – Komunitný plán sociálnych služieb, 

ktorý sme schválili ako prechádzajúci bod – a teraz pevne 

verím teda, že schválime aj Koncepciu udržateľného rozvoja 

kultúry Bratislavy do roku 2030. A naozaj pre mňa je to 

vizitka toho, že toto mesto sa konečne bude rozvíjať 

koncepčnejšie, ako tomu bolo predchádzajúce volebné 

obdobia, systémovo, bude mať akčný plán, ktorý vieme 

dodržovať. A ja môžem povedať, že z tých Mestských lesov 

vidím, že to je veľmi prínosné a funguje to. 

Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí teda pracovali na 

všetkých týchto troch materiáloch. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Lucia Štasselová, pani poslankyňa 

Štasselová, nech sa páči. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja len malú poznámku ešte k tomu, že 

popri spracovaní týchto koncepčných a naozaj mimoriadne 

kvalitných materiálov sme dokončovali aj veci – ako sú 

napríklad depozitáre a mnoho iných. Desaťročia zanedbaná 

vec, na ktorú vždy pri voľbách sa upozorňovalo, tak toto je 

vec, ktorá sa posunula že skokom a sa to podarilo aj vďaka 
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šéfke, ale aj vďaka zloženiu kultúrnej komisie, kde naozaj 

boli mimoriadne kvalitní ľudia obsadení a spolupráca. Takže 

znova ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje Koncepciu udržateľného 

rozvoja kultúry Bratislava 2030. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

A počas hlasovania využijem iba príležitosť, aby som 

poďakoval veľmi pekne celému tímu, ktorý na tomto veľmi, 

veľmi dôležitom dokumente, na ktorom sme robili dlho, 

pracoval. Takže ďakujem pekne. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 

Uznesenie 1296/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030. 

koniec poznámky) 
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BOD 9 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, 

KTORÝM SA ZRUŠUJE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 

NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 18/2011 O ZÁSADÁCH 

HOSPODÁRENIA S MAJETKOM HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY A NÁVRH 

ZÁSAD HOSPODÁRENIA S MAJETKOM HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A poďme ďalej: Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – VZDN hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – číslo 18/2011 o Zásadách hospodárenia s 

majetkom hlavného mesta SR Bratislavy; Návrh Zásad 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Poprosím kolegov z magistrátu, nech sa páči. 

Mgr., Ing. Michal Radosa – 1. zástupca riaditeľa 

magistrátu: 

Dobrý deň. Predkladáme Návrh na zrušenie všeobecne 

záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom 

a súčasne Návrh na prijatie nových zásad hospodárenia 

s majetkom. 
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Dôvodom pre tento bod rokovania je implementácia 

opatrení uložených kontrolnými autoritami, ako je Najvyšší 

kontrolný úrad, mestský kontrolór. Súčasne potreba 

aktualizácie niektorých inštitútov, ktoré sú obsiahnuté 

v Zásadách hospodárenia s majetkom a doplnenie, spresnenie 

zásad na viacerých miestach. V tejto veci sa konalo riadne 

pripomienkové konanie s mestskými časťami, s poslancami. 

Včera bola zvolaná – na včerajší dátum – bola teda zvolaná 

prezentácia voči poslancom. Nad rámec toho, čo štandardne 

robíme, sme oslovili Transparency International s týmito 

zásadami, ktoré nám včera teda vyjadrili pozitívne 

stanovisko k týmto zásadám v tom smere, že úpravu zásad 

hospodárenia s majetkom prostredníctvom uznesenia považujú 

za vhodnú. Súčasne nás informovali, že nenarazili pri 

študovaní navrhovaných zásad na žiadny zásadný problém, 

ktorý by mali nám nejak pripomienkovať. Ďalšie veci spresní 

kolegyňa. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Áno, nech sa páči, pani Peťovská. 

Mgr. Michaela Peťovská, vedúca oddelenia vnútornej právnej 

podpory: 

Dobrý deň. Takže zásady sa nevzťahujú na nakladanie 

s majetkom hlavného mesta, ktorý je zverený do správy 

mestským častiam. Správu majetku zvereného mestským 

častiam, spôsob zverenia majetku mestským častiam, ako aj 

podmienky odňatia majetku mestským častiam upravuje Štatút 

hlavného mesta. Rovnako sme sa v zásadách hospodárenia 
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z dôvodu predchádzania duplicity snažili vyhnúť opisovaniu 

zákonných ustanovení a tak isto ustanovení, ktoré vyplývajú 

zo štatútu – konkrétne z článku 80. Čiže z uvedeného 

dôvodu, ak by ste náhodou hľadali takéto ustanovenia, tie 

automaticky vyplývajú zo štatútu. 

Deľba pôsobnosti medzi primátora a mestské 

zastupiteľstvo v oblasti predaja a nájmu nehnuteľného 

majetku a hnuteľného majetku nad hodnou 3,5 tisíc zostáva 

nezmenená. To znamená, že ten rovnaký stav, ako bol vo 

všeobecne záväznom nariadení číslo 18 z roku 2011, je 

premietnutý aj do nových zásad hospodárenia. 

Ja ešte doplním, že všeobecne záväzné nariadenie – 

rovnako ako aj Zásady hospodárenia – boli zverejnené na 

webovom sídle hlavného mesta. Verejnosť mohla k nim dávať 

pripomienky. Tým, že hlavnému mestu neboli počas celej doby 

zverejnenia doručené žiadne pripomienky – ani k návrhu 

zrušenia všeobecne záväzného nariadenia číslo 18 z roku 

2011, rovnako ani k textu Zásad hospodárenia. Materiál aj 

Zásady hospodárenia boli prerokované v Komisii finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, ktorá 

odporučila schváliť. Rovnako bol prednesený na mestskú 

radu, ktorá rovnako odporúča schváliť predmetný materiál. 

Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za to, že ste 

to moje odporúčanie poslať to Transparency International 

zrealizovali, aj keď možno trošku neskôr, ale veľmi to 

oceňujem. 

Chcem sa ešte spýtať: Je tam istá záruka, že akákoľvek 

zmena v týchto zásadách bude prerokovaná s hlavným 

kontrolórom? To je prvá otázka. A druhá: Či je tam nejaká 

záruka legislatívna alebo teda naša vlastná, že ten návrh 

zásad hospodárenia vždy pôjde pri akejkoľvek zmene na 

zastupiteľstvo? Tieto dve otázky považujem za úplne 

kľúčové. A ďakujem teda za to, že ste to aj s pánom hlavným 

kontrolórom prešli. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja som sa len chcela spýtať 

spracovateľa, že všimla som si tam, že sú vyjadrené 

niektoré mestské časti – sa vyjadrili k tomuto návrhu. 

A som si všimla, že Vajnory tam nie sú. Nedošiel žiaden 

podnet alebo žiadna informácia odtiaľ? Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Neviem, aká je odpoveď na toto. 
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Mgr. Michaela Peťovská, vedúca oddelenia vnútornej právnej 

podpory: 

Áno, neprišlo nič, žiadne vyjadrenie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja myslím, že väčšina 

poslancov už vie o tomto pozmeňovacom návrhu, ktorý chcem 

predložiť. Ten pozmeňovací návrh sa týka nakladania 

s majetkom. Nie priamo s majetkom, ktorý má zapísaný hlavné 

mesto, ale v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou 

mesta. A teda na viacerých fórach sme sa o tomto celkom 

podrobne bavili. Myslím si, že nie je teda potrebné sa 

k tomu nejako špeciálne vracať. Ja len veľmi krátko poviem, 

že tento návrh v zásade posilňuje kompetenciu 

zastupiteľstva byť informované o zásadných rozhodnutiach 

pri nakladaní s nehnuteľnosťami v obchodných spoločnostiach 

s majetkovou účasťou mesta. Teda pre úplnú formálnosť 

prečítam tú zmenu, konkrétne sa rozprávame o paragrafe 22, 

odsek 5, kde sa dopĺňa písmeno h, ktoré znie nasledovne: 

„Rozhodovania o prevode nehnuteľného majetku obchodných 

spoločností s majoritnou účasťou hlavného mesta, ak prevod 

nehnuteľného majetku podľa zakladateľských dokumentov alebo 

stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie alebo výbor 

zástupcov akcionárov.“ Aby som to úplne rozmenil na drobné 

– rozprávame sa o… v prípade Dopravného podniku a BVS-ky sa 

rozprávame o limite 500 000 eur. To znamená, nehnuteľnosť – 
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ak sa bude prevádzať v znaleckej cene zistenej viac ako 

500 000 eur – bude o tom informované mestské zastupiteľstvo 

a takýto materiál prerokuje. A v prípade OLA to je suma 

200 000 eur – tam je ten odkaz na stanovy. Možno pán 

starosta Kuruc, ak tu je, tak on by zareagoval na to, že je 

teda úvaha aj v budúcnosti upraviť stanovy v mestských 

firmách tak, aby tento typ materiálu, kde sa rozprávame 

o nakladaní s majetkom, povinne ho prerokovala a schválila 

dozorná rada. Ale v súčasnosti toto nie je predmetom 

rokovania dnešného zastupiteľstva. To znamená, že týmto 

chcem poprosiť kolegov poslancov o podporu tohto materiálu. 

Súčasne sme sa s pánom primátorom rozprávali o tom, že 

tento materiál – ak uzná za vhodné – tak si ho osvojí 

autoremedúrou. Vopred ďakujem za podporu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Tento materiál je aj 

odkomunikovaný s útvarom správy mestských podnikov, firiem, 

to znamená, že, áno, beriem si ho ako predkladateľ 

autoremedúrou. Je v poriadku. Dobre? Ďakujem veľmi pekne za 

príspevok k tomuto materiálu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Prepáčte… ja sa hlboko ospravedlňujem. Odpovede, nech 

sa páči. 

 Mgr., Ing. Michal Radosa – 1. zástupca riaditeľa 

magistrátu: 
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Odpovede na otázky pani poslankyne Pätoprstej sú, že 

samozrejme, neviem si predstaviť, žeby akákoľvek zmena 

Zásad hospodárenia s majetkom nebola vrátane komunikácie 

s mestským kontrolórom. A čo sa týka schvaľovania zmien 

zásad, zmena zásad je možná iba prostredníctvom rozhodnutia 

mestského zastupiteľstva v budúcnosti. Čiže nie je možné, 

aby si primátor alebo exekutíva svojvoľne menila 

ustanovenia zásad. Všetko. 

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:  

Ďakujem za slovo. Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje všeobecne 

záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie číslo 18/2011 o Zásadách hospodárenia 

s účinnosťou od 1. augusta 2022. A v bode 2 schvaľuje 

zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

s účinnosťou od 1. augusta 2022. 

Tým, že ide o zrušenie „vezedenka“, tak tri pätiny 

prítomných poslancov. Môžete 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, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s 

majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 

návrh zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1297/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 18/2011 z 15. 12. 2011 o zásadách hospodárenia s 
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majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 

účinnosťou od 1. augusta 2022, 

2. zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. augusta 2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 10 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 

.../2022 Z ... 2022, KTORÝM SA ZRUŠUJE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 4/2018 O 

URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV URČENÝCH 

NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ 

UMELECKEJ ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, 

DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO 

ZARIADENIA V ZNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA Č. 7/2021 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na ďalší bod, je to bod číslo 10: Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje návrh 

všeobecne záväzného nariadenia 4 z 2018 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 
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Nech sa páči. 

Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu 

a mládeže: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Dobrý deň, vážené dámy, 

vážení páni. 

Dôvodom predloženia tohto materiálu je, že dňa 

21. decembra 21 bol v zbierke zákonov vyhlásený zákon číslo 

507 z roku 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; 

a zákon 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov, ktorý vlastne – od účinnosti tohto zákona obec 

nemôže určiť vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti 

financovania súkromných a cirkevných škôl a školských 

zariadení. Od účinnosti tohto zákona neexistuje zákonné 

splnomocnenie obce na to, aby formou všeobecne záväzného 

nariadenia ukladala povinnosť zriaďovateľom neštátnych škôl 

určovať výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

týmto spôsobom. 

Z uvedeného dôvodu je súčasné všeobecne záväzné 

nariadenie právne neúčinné a pristupujeme k jeho zrušeniu 

vrátane zrušenia jeho dodatkov. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 

číslo 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia v znení „vezedenka“ číslo 

7/2021. 

Tri pätiny prítomných poslancov. Môžete o tom 

hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2021 

Uznesenie 1298/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 4/2018 zo dňa 22. 06. 2018 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 7/2021 zo dňa 27. 05. 2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 11 INFORMÁCIA O RIADNYCH INDIVIDUÁLNYCH 

ÚČTOVNÝCH ZÁVIERKACH ZA ROK 2021 A NÁVRHOCH 

NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM ZA ROK 

2021 OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU 

ÚČASŤOU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod združený – 11: Informácia o riadnych 

individuálnych účtovných závierkach za rok 2021 a návrhoch 

na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Nech sa páči, poprosím kolegov z útvaru správy 

mestských podnikov. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Dobrý deň. Predkladané materiály obsahujú informáciu 

o riadnych individuálnych účtovných závierkach za rok 2021 

a návrhoch na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 

2021 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 

mesta. 

Všetky predkladané materiály boli prerokované 

finančnou komisiou, mestskou radou aj dozornými radami 

daných obchodných spoločností. V skratke teda ku každej 

spoločnosti by som uviedla: Čo sa týka – Bratislavská 

spoločnosť pre správu majetku, s. r. o. – tá dosiahla za 

minulý rok hospodársky zisk vo výške 23 801,51 eur. 
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Spoločnosť Mestský parkovací systém dosiahla za minulý rok 

2021 stratu vo výške 89 117,28 eur. Bratislavská 

organizácia cestového ruchu dosiahla zisk vo výške 

98 354,71 eur. Bratislavská integrovaná doprava, a. s., 

dosiahla zisk vo výške 46 032,52 eur a Národné tenisové 

centrum dosiahlo stratu vo výške 212 234 eur. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ospravedlňujem sa, menšia výmena… 

Dobre, takže budeme postupne hlasovať o tých bodoch, 

ktoré sú v rámci toho balíka. A prvý bude teda, že mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 

ktoré budú prerokované a schvaľované riadnym valným 

zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť 

pre správu majetku. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 
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(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 

2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

spoločnosť pre správu majetku, s. r. o. 

Uznesenie 1299/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, 

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

IČO 35847689: 
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1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, 

s. r. o,. za rok 2021, 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom 

obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu 

majetku, s. r. o., za rok 2021. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Nech sa páči. 

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

Áno, ďalšie uznesenie bude znieť, že mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém. 

Môžeme 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: 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: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

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

Uznesenie 1300/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

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

sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35738880: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

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

2021, 
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2. Návrh na naloženie s výsledkom hospodárenia obchodnej 

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

2021. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Nech sa páči, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno, v ďalšom uznesení budeme brať na vedomie riadnu 

individuálnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu za rok 2021 a správu 

o hospodárení za rok 2021. 

Môžeme 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: 4, 

prítomných: 31. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

147 

 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2021 a správe o hospodárení za rok 2021, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

Uznesenie 1301/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

riadnu individuálnu účtovnú závierku organizácie 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 2021 a 

správu o hospodárení za rok 2021, ktoré budú predmetom 

prerokovania a schvaľovania na valnom zhromaždení 

organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Nech sa páči, návrhová komisia. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Áno, ďalším návrhom uznesenia je zobratie na vedomie 

informácie o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 23. 06. 2022: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2021 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
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Uznesenie 1302/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., so 

sídlom Jankolova 6, 851 04 Bratislava, IČO 35949473: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., za rok 

2021, 

2. Návrh spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 

a. s., za rok 2021. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Nech sa páči. 

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

A posledné uznesenie z tohto balíka bude, že mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 
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ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum. 

Môžeme 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: 4, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 

2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové 

centrum, a. s. 

Uznesenie 1303/2022 

zo dňa 23.06.2022 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

151 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s., za rok 2021, 

2. Návrh obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, 

a. s., na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 A myslím, že ideme na ďalší bod. Áno. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

BOD 12  NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA, 

A. S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo 12: Návrh na zvýšenie základného imania 

obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava. 

Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských 

podnikov: 

Obsahom materiálu je navrhnúť zvýšenie základného 

imania spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s., vo 

výške 272 500 eur, a to upísaním jedného kusu kmeňovej 

zaknihovanej akcie na meno v menovitej hodnote 272 500 eur 

emisným kurzom 300 000 eur, ktorú hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava ako jediný akcionár splatí peňažným 

vkladom. Emisné ážio predstavuje sumu 27 500 eur a bude 

použité na doplnenie rezervného fondu spoločnosti tak, aby 

tvorilo 10 percent základného imania spoločnosti. 

Celkový vklad hlavného mesta do spoločnosti teda bude 

vo výške 300 000 eur. Táto suma bola schválená aj 

v rozpočte hlavného mesta v apríli. 

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:  
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo po A) schvaľuje zvýšenie základného imania 

obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava o sumu 

272 500 eur s podrobnosťami, ktoré sú tam uverejnené. A po 

B) berie na vedomie návrh na zmenu stanov obchodnej 

spoločnosti Technické siete Bratislava. 

Môžeme 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: 31, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 

Technické siete Bratislava, a. s. 

Uznesenie 1304/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a. s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 

99 Bratislava, IČO 54302102, o sumu 272 500,00 eur upísaním 

1 ks kmeňovej zaknihovanej akcie na meno v menovitej 

hodnote 272 500,00 eur s emisným kurzom 300 000,00 eur, 

ktorú hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako 

jediný akcionár obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s., splatí peňažným vkladom, pričom emisné 

ážio vo výške 27 500,00 eur bude použité na doplnenie 

rezervného fondu obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s. 

B. berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 14: Personálne zmeny 

v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť. 
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Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Prepáč, bod 13. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI MKK GRÖSSLING, S. R. O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 13, ospravedlňujem sa… Návrh na zvýšenie 

základného imania obchodnej spoločnosti MKK Grössling, s. 

r. o. 

Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Obsahom materiálu je návrh na zvýšenie základného 

imania spoločnosti MKK Grössling, s. r. o. V zmysle 

uzatvorenej dohody spoločníkov má hlavné mesto druhú 

vkladovú povinnosť – a tou je vložiť teda nepeňažný vklad 

do základného imania, ktorým sú nehnuteľnosti, stavba 

kúpeľov Grössling a prislúchajúce pozemky. Tieto 

nehnuteľnosti boli v zmysle znaleckého posudku ohodnotené 

na sumu 6 690 000 eur. 

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 po A) schvaľuje zvýšenie základného imania 

spoločnosti MKK Grössling, s. r. o., o sumu 6 690 000 eur 

s podrobnosťami, ktoré sú v materiáli; a po B) berie na 

vedomie návrh na zmenu spoločenskej zmluvy obchodnej 

spoločnosti MKK Grössling. 

Môžeme o tom 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, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 32. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti 

MKK Grössling, s. r. o. 

Uznesenie 1305/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti MKK 

Grössling s. r. o., so sídlom Primaciálne námestie 1, 

Bratislava – mestská časť Staré Mesto 814 99, IČO 54288801, 

o sumu 6 690 000,00 eur, ktorú hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava ako spoločník obchodnej spoločnosti 

MKK Grössling s. r. o., splatí nepeňažným vkladom 

nehnuteľností zapísaných na LV č. 1656 pre k. ú. Staré 

mesto, okres Bratislava I, obec Bratislava – mestská časť 

Staré mesto: 

- stavba Mestské kúpele Grössling, súpis. č. 28, 

nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 219, 

vrátane kotolne, komína murovaného vo dvore, vodovodných 

prípojok, kanalizačnej prípojky, dvora 1 a dvora 2, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 219 vo výmere 3 156 m², 

zastavaná plocha a nádvoria, ktorých všeobecná hodnota bola 

určená znaleckým posudkom č. 37/2022 zo dňa 30. 05. 2022 

vypracovaným doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD., s podmienkou, 

že vkladu nehnuteľností do obchodnej spoločnosti MKK 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

158 

 

Grössling s. r. o., bude predchádzať kladné stanovisko od 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. 

B. berie na vedomie 

návrh na zmenu spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti 

MKK Grössling s. r. o., podľa časti A tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 14 PERSONÁLNE ZMENY V PREDSTAVENSTVE OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, 

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 14: Personálne zmeny v predstavenstve 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava. 

Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bolo 

doručené vzdanie sa funkcie člena predstavenstva obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava – Ing. Andreja 

Zigmunda. Na uvoľnené miesto člena predstavenstva treba 

v zmysle stanov zvoliť nového zástupcu hlavného mesta, 
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a preto navrhujeme vymenovať pani Ing. Zuzanu Miklošovú do 

funkcie členky predstavenstva – CFO, dopravný podnik. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Pani starostka Čahojová, nech sa páči. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Všetkým 

želám dobrý deň, ešte som nehovorila. 

Pán primátor, ja veľmi pekne ďakujem, že ste poslali 

na základe teda požiadavky kolegov poslancov – pán Malec 

nám poslal životopis pani kandidátky, ďakujeme.  

Ale napriek tomu si myslím, že by sme nemali rezignovať na 

to, že obsadzujeme takéto významné funkcie nejakým 

transparentným spôsobom. Takže ja by som navrhla a bola by 

som veľmi rada, keby ste si to osvojili autoremedúrou – 

predkladateľ tohto materiálu – že by sme ju teda vymenovali 

alebo schválili na dobu určitú – trebárs na jeden rok, kým 

teda sa budúce zastupiteľstvo… nejakým spôsobom ustália sa 

všetky veci a potom by sme mali pristúpiť k tomu 

transparentnému výberu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Určite, určite áno. Prepáčte, ja si myslím, že po… 

a vlastne my sme už to tam po našom spoločnom mítingu 

nedokázali už dať, bol materiál zverejnený. S tým nemáme 

problém, samozrejme, my rátame s tým, že hneď po voľbách 

vypíšeme nové transparentné výberové konanie. Tak sme sa 

dohodli, že vlastne do volieb – keďže sú štyri mesiace – 

nebudeme vypisovať… Je logické, že aj málo ľudí sa nám tam 

už na to posledné hlásilo – je to nejaký typ neistoty. 

Takže určite áno, myslím, že bez problémov tam môžeme 

takýto termín dať a neviem, ako si to môžem – či si to 

môžem zobrať autoremedúrou alebo kto je predkladateľ… 

Povedzte mi, organizačné… Kto mi povie? Či Ctibor alebo ja. 

Ctibor zmizol… Povedzme si, nevidím to tam. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

Môžeme do časti uznesenia B dať ku dňu 1. 9. 2022 na 

dobu účinnosti jedného roka. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. To znamená, že môžem si to zobrať 

autoremedúrou. Dobre, beriem si autoremedúrou túto 

poznámku. Takže je to na dobu určitú – jeden rok. Dobre? 

Ďakujem pekne. Tak sme sa aj, myslím, na grémiu dohodli. 

Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 
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Áno, pán primátor. Lebo ja som sa tu rozprával aj 

s pani starostkou, lebo my sme sa na tom grémiu bavili 

o tom, že to obdobie bude kratšie. Mne ten jeden rok teda – 

priznám sa – že príde trošku dlhšie. Ja som k tomu tiež mal 

ako keby svoje výhrady. Áno, ja myslím, že to pani 

starostka – to teda povedala úplne správne a kulantne, je 

to príliš dôležitá funkcia. Ja teda neviem, či sa dá o tom 

hlasovať alebo či si tento návrh zoberiete… Lebo ja som mal 

z toho taký dojem – z toho grémia, že naozaj tá lehota bude 

kratšia. A ja neviem, že či sa bavíme o troch, možno 

o štyroch mesiacoch, pretože pán Zigmund – ak si to dobre 

pamätám – tak on končí k 31. 8. To znamená, ak tam necháme 

štyri mesiace, tak máme do konca roka čas. Príde mi to ako 

keby správny čas, hej? Že ja som, samozrejme, rád, a teda 

môžem zopakovať… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik, iba vám to skrátim, že túto vec – s touto 

vecou nebudem súhlasiť. Rok je pre nás „safe“ akože 

priestor. Ak chcete, aby sme dali hlasovať o tejto zmene 

toho, môžeme to urobiť, ale ten rok, čo navrhla pani 

starostka, nám úplne vyhovuje. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Rozumiem, dobre. V takom prípade teda, že dám 

pozmeňujúci návrh. Lebo si myslím, že… lebo my sme sa 

s týmto rozišli na tom grémiu – OK. Ja rozumiem, čo 

hovoríte. Na druhej strane ja som na to upozorňoval, že ten 

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

mesta SR Bratislavy: 

…iba poviem termíny, že keď sme sa dohodli, že po 

voľbách to vyhlásime – to je nejaký prvý novembrový týždeň, 

keďže voľby sú 29. októbra. My dávame vždy minimálne štyri 

až šesť týždňov na to, aby sa ľudia prihlásili, aby sa to 

dostalo k ľuďom. Keď sa prihlási málo ľudí, tak dávame 

ďalšie… To sme ako keby v podstate skoro vo Vianociach 

a potom ešte musí byť dvojkolové transparentné výberové 

konanie a to znamená, že do konca roka to pri všetkom úsilí 

nestihneme urobiť. A potom musí byť ešte na zastupiteľstve 

menovaný ten človek – až vtedy je ten bod. 

Ale, samozrejme, rešpektujem to a v tej sekunde, keď 

dávate ten pozmeňovák a nie sú ďalší ľudia do diskusie… 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Pán primátor, že trošku ste mi do tej diskusie 

vstúpili… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa… 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

…že takto: Ja, samozrejme, rozumiem, čo hovoríte, aj 

tým termínom rozumiem. Na druhej strane obava bola z toho, 

že či toto zastupiteľstvo v tomto znení, v tomto zložení by 

malo hlasovať o novom členovi predstavenstva Dopravného 
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podniku. Áno, to súhlasím, to už sme úplne na konci 

funkčného obdobia. Toto nie je už adekvátne. Rozumiem tomu. 

Ale myslím si, že naozaj nie je žiadna prekážka toho, aby 

to výberové konanie bolo vyhlásené aj pred voľbami. A tie 

výsledky – a to, že sa sem niekto príde odprezentovať, sa 

odohrali už s tým novým zastupiteľstvom. Toto nechcem 

nikomu uberať túto kompetenciu. Len teda opakujem znova, že 

my – keby sme si… tak sme si vypýtali na grémiu životopis, 

tak áno, máme ho tu, však super, ja to všetko kvitujem. Len 

ako keby nejakú takú tú úplne štandardnú kultúru by som 

chcel dodržať v tom, že áno, hasíme problém, tak ho proste 

hasme nakrátko. Lebo hasíme problém – takto to je a ja 

viem, rozprával som sa aj s členom predstavenstva 

Dopravného podniku – mi tú situáciu dopodrobna vysvetlil. 

Len naozaj ide o to teda, aby veľmi rýchlo sme mali všetci 

na mysli, že toto je hasenie nejakého problému a ideme tým 

režimom transparentného výberového konania v najkratšej 

možnej lehote. A preto v tejto optike vlastne ja hovorím 

o štyroch mesiacoch od skončenia funkčného obdobia, ktoré 

zanikne pánovi Zigmundovi… (Poznámka: zvukový signál na 

ukončenie príspevku.) A ešte ďakujem… 

…ktoré zanikne pánovi Zigmundovi 31. 8. Ja myslím, že 

to je procesovateľné úplne elegantne. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. S faktickou pán poslanec, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  
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Ďakujem. Ono treba si povedať, že tí ľudia sa budú 

uchádzať až na základe toho, ako dopadnú voľby. Takže 

najskorší termín je 1. 11. A podľa mňa ten najkratší termín 

je šesť mesiacov. Čiže myslím si, že možno kolega – keď by 

namiesto štyroch dal šesť mesiacov – tak je to asi skôr 

zrealizovateľnejšie. Lebo teda začnú sa hlásiť od 1. 11., 

dva mesiace na to a ďalšie dva mesiace na ďalšie dve kolá. 

Tak niekde k tomu 28. 2. – podľa mňa – akože asi to je 

najkratší termín podľa logiky. Lebo tie dva mesiace do 

1. 11. by som nijako nepočítal. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Páni, však dajte návrh, zahlasujeme 

o ňom. 

Pán Pilinský, ale ste zelenou, pán poslanec, poďte 

s faktickou asi… Tak, nech sa páči… 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Vyčerpali mi… Tak ja dávam ten návrh, že teda je to 

šesť mesiacov. Nie štyri, ale šesť. Dobre? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. V tom prípade organizačné, 

sme OK? Musia to písomne… 

Môžem… Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Za magistrát poviem, že rok, ktorý navrhla pani 

starostka, je úplne vyhovujúci. A radi by sme vás 

poprosili, aby to bol rok. Samozrejme, keď to bude… budeme 

to chcieť, aby to bolo skorej. 

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

Áno. Čakáme na písomný návrh – pozmeňovací. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ako sme na tom? Jaj, čakáme ešte na to písomné… Dobre. 

Takže, samozrejme, že my to vyhlásime hneď po voľbách, 

a pevne verím, že to bude skorej ako o rok. Ale ten rok je 

pre magistrát akože „safe“ priestor, aby sme tu nemuseli 

riešiť túto istú vec o niekoľko mesiacov. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu 

poslanca Pilinského, ktorý navrhuje do bodu B, kde sa 

schvaľuje vymenovanie Ing. Zuzany Miklošovej, na koniec 

doplniť do obdobia šesť mesiacov. 

Dobre, nazvime to zmena teda, ešte to nie je oficiálne 

odhlasované. OK. Takže doplňuje sa tam: „do obdobia šesť 

mesiacov“. Tak… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. 

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

Môžeme o tom hlasovať. 

Áno, v časti B, to som povedal. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Je to pochopené – hlasujeme o pozmeňováku alebo 

o zmene pána Pilinského, kde rok, ktorý som si zobral 

autoremedúrou, sa skracuje na pol roka. Dobre? Aby nám 

všetkým bolo jasné. 

Nech sa páči, prosím hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

O tejto zmene hlasujeme. O šiestich mesiacoch. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 6, proti: 3, zdržalo sa: 23, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Návrhová komisia… 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Áno. Takže budeme hlasovať o tom pôvodnom návrhu s tým 

doplnením, ktoré pán primátor prijal v autoremedúre. To 

znamená, že v časti B na konci sa doplňuje na obdobie 

jedného roka. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Uznesenie 1306/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Andreja Zigmunda funkcie člena 

predstavenstva – CFO obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 

Bratislava, IČO 00492736, ku dňu 31. 08. 2022. 

B. schvaľuje 

vymenovanie Ing. Zuzany Miklošovej za zástupkyňu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy – CFO v 

predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 

Bratislava, IČO 00492736, ku dňu 01. 09. 2022, na obdobie 

jedného roka. 

C. poveruje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny 

podľa časti A a časti B tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 
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BOD 15 NÁVRH NA VYMENOVANIE RIADITEĽKY ROZPOČTOVEJ 

ORGANIZÁCIE DOM TRETIEHO VEKU, POLERECKÉHO 

2, 851 04 BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 15: Návrh na vymenovanie riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 

851 04 Bratislava. 

A ďakujem, samozrejme kolegom a ďakujem, že to 

zoberiete v tejto situácii – tú pozíciu. Ďakujeme pekne. 

Nech sa páči. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 

Dobrý deň. Sekcia sociálnych vecí ako gestčná sekcia 

pre zariadenia pre seniorov predkladá návrh na vymenovanie 

pani magistry Zuzany Bartovičovej na pozíciu riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku dňom 

1. septembra 2022. 

Pani Bartovičová uspela v dvojkolovom výberovom 

konaní, do ktorého sa prihlásilo sedem uchádzačov. Piati 

boli účastní prvého kola, dve účastné druhého kola. V rámci 

výberového konania vypracovali všetci zadania na víziu pre 

zariadenie do roku 2030 aj prípadové štúdie. A menovanie 

pani Bartovičovej do funkcie jednohlasne odporúča Komisia 

sociálnych vecí a rozvoja bývania a tak isto aj hodnotiaca 
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komisia výberového konania v zložení pani doktorka 

Čahojová, pani magistra Lýdia Brichtová, pani Belanová, 

riaditeľka Domova jesene života, pani Klimovská, pani 

Rothová z oddelenia ľudských zdrojov a za sekciu sociálnych 

vecí ja. Profesný životopis pani Bartovičovej je prílohou 

vašich materiálov. Môžete z neho usudzovať na kvalifikáciu 

aj skúsenosti pani Bartovičovej na pozíciu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Pani starostka Čahojová, máte slovo. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Keďže ma pani 

Sedláková menovala, tak sa vyjadrím. 

Zúčastnila som sa dvoch kôl toho osobného teda 

pohovoru s uchádzačmi a musím teda konštatovať s potešením, 

že sme vybrali skvelého kandidáta, sľubného kandidáta, 

hotového človeka. Držím naozaj novej pani riaditeľke palce 

– dúfam, že bude teda zvolená. A nie je to úplne ľahká 

práca, do ktorej vstupuje, ale myslím si, že ťažko by sme 

našli lepšiu osobu. Takže som veľmi spokojná s týmto 

výberom. Odporúčam hlasovať za jej zvolenie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja len teda veľmi sa teším tiež z tohto 

výberu aj spôsobu výberu a držím palce pani riaditeľke. 

A len taká malá poznámka: Akýkoľvek problém, sociálna 

sekcia je tu, takže sú k dispozícii a veľmi nápomocní. 

Takže v spolupráci s nimi… Tešíme sa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. A odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo vymenúva Mgr. Zuzanu Bartovičovú do funkcie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, 

Polereckého 2, dňom 1. septembra 2022. 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom 

tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

Uznesenie 1307/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

vymenúva 

Mgr. Zuzanu Bartovičovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 

Bratislava, IČO 30842344, dňom 01. 09. 2022. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Pani Bartovičová, vitajte. Ďakujem veľmi pekne, tešíme 

sa na spoluprácu. 
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Prosím o zapnutie mikrofónu… Áno, už máte. 

Mgr. Zuzana Bartovičová, riaditeľka Domu tretieho veku: 

Ešte raz veľmi pekne ďakujem a hlavne som veľmi vďačná 

za to, že na Slovensku ešte sa realizujú skutočne čisté, 

nezmanipulované, ničím a nikým ovplyvňované výberové 

konania. Vďaka tomu som v podstate to výberko aj vyhrala. 

Takže hlboko si to vážim. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme, pani riaditeľka. Tešíme sa na spoluprácu. 

Mgr. Zuzana Bartovičová, riaditeľka Domu tretieho veku: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 16: Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa… Čo som urobil? 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Tú technickú prestávku, ak by som teda mohol poprosiť 

päť minút. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, pardon. Bolo mi povedané… Dajme si, prosím vás, 

dvojminútovú technickú prestávku. Iba sa sústreďme, 

neutečte do bufetu, lebo to budú iba dve minúty, aby sme 

mohli pokračovať. Idú osobitné zretele. Takže dve až tri 

minúty. Dobre? 

Takže všetci ujdú aj tak… (poznámka: smiech) 

(Poznámka: technická prestávka od 11.32 do 11.42) 

 

BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme pokračovať…? Tak poďme ďalej. Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemkov v Bratislave. Je to celý balík. Nech sa páči, 

odovzdávam slovo Andrejovi Bednárikovi a jeho sekcii, 

kolegyniam. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Dobre, takže prvý materiál, ktorý máme v balíku, je 

predaj pozemkov do vlastníctva spoločnosti BRS. Jedná sa 
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o pozemky vo výmere 405 m2, kúpna cena 101 250 eur. Jedná 

sa o pozemok, ktorý sa nachádza v uzatvorenom areáli 

a prístup na pozemok je možný len cez pozemky vo 

vlastníctve kupujúceho. 

Ďalší materiál, ktorý je v poradí, je to predaj 

pozemku v katastrálnom území Lamač do vlastníctva manželov 

Poltárskych za kúpnu cenu celkove 8 525 eur a 18 centov. 

Cena bola stanovená podľa cenovej mapy, a teda podľa 

realitných portálov. Pozemok sa nachádza za oplotením 

vybudovaným k stavbe vo vlastníctve vlastníkov, vo 

vlastníctve kupujúcich, a je využívaný ako prístupová cesta 

k domu. 

Ďalší materiál, ktorý máme, je predaj pozemkov do 

vlastníctva spoločnosti APOLLO ARENA. Jedná sa o pozemky, 

ktoré sú prevažne v bezprostrednom dotyku s pozemkami vo 

vlastníctve žiadateľa. Ich lokalizácia, výmera, ako aj tá 

priestorová konfigurácia nasvedčuje tomu, že pre mesto nie 

sú využiteľné. Navrhovaná kúpna cena je 320 eur za m2, teda 

celková kúpna cena je 491 840 eur. 

Ďalší materiál v tomto balíku je predaj pozemkov 

v Ružinove do vlastníctva pána Banáša, kde je kúpna cena 

stanovená… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon, pardon, pardon… Tie sú vyňaté, tie budeme 

samostatne. 
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Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Samostatne? Dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Až siedmy bod je v balíku. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Uhm. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

4, 5, 6 sú vyňaté. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Tým pádom teda posledný bod je predaj pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto do vlastníctva spoločnosti 

SU living za kúpnu cenu 580 eur a 98 centov, kde kúpna cena 

predstavuje sumu 47 384 eur a 28 centov; pričom v tomto 

prípade sa vlastne jedná o predaj pozemkov v okolí 

rozostavanej stavby vo vlastníctve žiadateľa. Pričom teda 

upozorňujeme na to, že sa jedná iba o predaj pozemkov, 

ktoré prislúchajú k stavbe a nie o predaj pozemkov v okolí 

teda – ani chodníky a ostatné prístupové cesty. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Berka. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja predložím jeden pozmeňujúci 

návrh k materiálu číslo 3 tohto balíku 16. My sme to 

v podstate prerokovali a otvorili túto tému aj na finančnej 

komisii. Ja by som navrhol vymeniť text – za zmenu textu za 

kúpnu cenu 320 eur na m2 navrhujem „za kúpnu cenu 1 000 eur 

za m2“ a prečítam odôvodnenie: Pri predaji pozemkov 

s osobitným zreteľom mestskej časti Staré Mesto žiadateľom 

z radov obyvateľov – to je že fyzickým osobám – máme 

v mestskej časti v roku 2022 dohodou stanovenú cenu 700 eur 

na m2. Túto cenu rešpektujeme a v prípade nižšieho návrhu 

cenu navyšujeme. K týmto postupom sme prišli na finančnej 

komisii mestskej časti, aby sme vniesli do procesu 

odpredaja pozemkov v tejto lokalite konzistentnosť. Takto 

postupujeme pri odpredaji kúskov pozemkov napríklad pod 

existujúcimi garážami, pri scelovaní stavebných pozemkov, 

ale aj pri žiadostiach o odkúpenie zbytkových plôch 

susediacich so záhradami žiadateľov – sa s cenou dostávame 

vyššie, pričom našou snahou je priblížiť sa trhovým cenám. 

Považujem preto za správe postupovať rovnako pri všetkých 

žiadateľoch a na základe toho navrhujem stanovenú cenu 

navýšiť na vyššie uvedených 1 000 eur za m2. Samospráva 

potrebuje financovať školy, škôlky, verejné priestory, 

zeleň, infraštruktúru a potrebuje na to prostriedky. Pri 

odkúpení mestských pozemkov má kupujúci istotu, že sa mu 
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vynaložené prostriedky vrátia v podobe lepšie fungujúceho 

mesta a mestskej časti. 

Ja len na doplnenie poviem, že týka sa… bavíme sa 

o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú na mieste bývalého 

zbúraného amfiteátra, kde developer plánuje postaviť 

rezidenčné bývanie, ktoré bude jedno z najdrahších 

v Bratislave. Toto miesto sa nachádza medzi Horským parkom 

a štátnym archívom a ako som povedal, my máme istú cenovú 

mapu, podľa ktorej postupujeme pri bežných žiadateľoch 

z radov obyvateľov. A preto si myslím, že by nebolo fér aj 

voči obyvateľom ísť takto nižšie s cenou aj v prípade 

žiadateľov z radov developerov. Čiže toto je môj návrh na 

zmenu a ja predložím tento pozmeňujúci návrh aj komisii. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou pani starostka 

Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za tento návrh, ja ho určite 

podporím. Nechcem sa vracať do minulosti – ako majitelia 

došli k tomuto pozemku – neviem či súčasní alebo bývalí… 

rôznymi pochybnými zámenami, vždy v neprospech hlavného 

mesta. 

Ale mala by som otázku, že načo alebo prečo predávame 

aj tú prícestnú zeleň vedľa Búdkovej cesty. Medzi 
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momentálne parkoviskom alebo odstavnou plochou – či ako to 

nazvať – a cestou je úzky pás zelene, je to možno meter-dva 

šírka. Prečo sa zbavujeme aj tejto prícestnej zelene? 

Zostal by možno zachovaný v prípade rozširovania 

komunikácie chodník alebo čokoľvek – aj tá zeleň. To dosť 

dobre nechápem, že prečo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Poprosím o reakciu. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Môžem sa spýtať, ku ktorému z tých bodov to bolo? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

To je trojka. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno, už to vidím pred sebou. Ono v podstate všetky tie 

pozemky, ktoré sme preverovali a ktoré sú súčasťou predaja, 

tak sú v podstate ako keby v tom celku neupotrebiteľné. 

Čiže keby sme ich aj delili geometrickým plánom, tak 

hlavnému mestu zostane zachovaná iba úzka časť, o ktorú už 

nemá význam sa starať. V tej celosti toho pozemku, ktorý 

vlastní žiadateľ, keďže on to scelí vlastne s tým pôvodným 
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amfiteátrom, ktorý tam bol. Takže by to mal využívať ako 

celok – a tým pádom sa starať aj o túto časť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. S faktickou pani starostka. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. No ja si myslím, že to 

je chyba. Pretože to je Búdková cesta – a to je prícestná 

zeleň. To je úzky pás zelene. Na tej opačnej strane 

nespochybňujem – tam to má význam pre developera. Tu on sa 

síce o to bude starať, ale možno zeleň zruší, možno si tam 

rozšíri parkovisko a mesto vlastne stratí možnosť 

rozšírenia tej komunikácie do budúcna – a to je pomerne 

dôležitá cesta – Búdková – frekventovaná. Na druhú stranu – 

do Horského parku – sa asi rozširovať neplánuje, takže či 

predsa len by to nestálo za úvahu po tomto – však je to len 

pár metrov – zúžiť rozsah predaja. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ja by som potrebovala teraz reakciu, ako sa to 

prakticky dá zariadiť, ak by teda sme chceli túto zmenu 

robiť. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 
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Tak maximálne asi tak, že z uznesenia by vypadli tie 

plochy, ktoré sa nachádzajú na tej teda hornej pravej 

strane a schválila by sa len tá ostatná časť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

A dá sa to? 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Podľa mňa – áno – keď sa zmení uznesenie tým, že sa 

vyškrtnú odtiaľ tie parcelné čísla, ktoré sú hore uvedené, 

tak áno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči, pán Košťál. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Pani starostka, možno vedeli by ste špecifikovať, 

ktoré presne tie… ktorý úsek? Lebo máme tu tú mapu – keďže 

tam nie je jedno parcelné číslo, ale je tam viacej, takže 

to – čo navrhla aj kolegyňa – že by sa z uznesenia vyhodili 

tie časti toho územia, ktoré žiadate prehodnotiť. Či viete 

možno špecifikovať… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Možno by v tom pomohli kolegovia, ktorí teda poznajú 

ten materiál detailne. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ale myslel som, že ktorá časť iba – povedať, že… 

Ženský hlas: 

Nevidno. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Uhm. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Na strane 11. Pozrite si, kolegovia, obrázok na 

strane 11 materiálu – a tam pekne vidno – ten červený pás 

vedľa Búdkovej cesty. Na druhej strane je depo Dopravného 

podniku. Strana 11, rovno oproti Horskému parku. Parkovisko 

je súkromné. My im predávame len tú zeleň. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Takže poprosím o reakciu pána riaditeľa. Zapnite 

mikrofón. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  
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Áno, takže keďže nie sme schopní teraz presne 

identifikovať v tom uznesení tie parcelné čísla, takže by 

sme… keby sme teraz niečo z toho vyhadzovali, tak by sa 

ľahko mohlo stať, že vyhodíme niečo navyše, respektíve 

nevyhodíme to, čo ste, pani starostka, požadovali. Tak 

navrhujem, že teraz ten materiál stiahneme a predložíme ho 

na iné zastupiteľstvo, iné rokovanie. Takže sťahujeme tento 

materiál, ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Pokračuje pani Pätoprstá. Nech sa páči. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, máte slovo. 

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

Ja sa chcem spýtať – teraz som hovorila s pani 

starostkou, ona vravela, že oni dávali zamietavé 

stanovisko. Ale ja som nenašla to stanovisko, ale opravte 

ma, ak tam je. Je tam zamietavé? 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Súhlasné, dátum 15. marec 2022. Dokonca je teda 

v stanovisku aj napísané, že mestská časť odporúča zvážiť 

využitie inštitútu osobitného zreteľa. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Dobre, ďakujem. Ale tým pádom, že pán Košťál práve 

povedal, že sťahuje ten materiál, tak ukončujem diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ:  

Takže budeme hlasovať o dvoch materiáloch, ktoré 

zostali v tomto balíku. Najskôr je to návrh, ktorý sa týka 

Nového Mesta. Čiže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj pozemku v katastrálnom území Nové Mesto spoločnosti 

BRS, a. s., za cenu 250 eur na m2, to znamená za kúpnu cenu 

celkovo 101 250 eur s tými podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Môžete dať 

o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 31 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 2, 

nehlasovalo: 2, prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného 

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

Mesto, parc. č. 23086/1, ulica Stará Vajnorská, spoločnosti 

BRS, a. s., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1308/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 23086/1 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 405 m², k. ú. Nové Mesto, LV č. 1274, 

spoločnosti BRS, a. s., so sídlom Hraničná 18 v Bratislave, 

IČO 35721243, za cenu 250,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 101 250,00 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa z dôvodu, že kupujúci je vlastníkom susedných 

nehnuteľností, zapísaných na LV č. 2566 a LV č. 2828, 

pozemok sa nachádza v uzatvorenom prevádzkovom areáli a 

prístup na pozemok parc. č. 23086/1 je možný len cez 

pozemky vo vlastníctve kupujúceho. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme ďalej bodom 16a. 

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

poslanec MsZ: 

Ešte budeme musieť hlasovať o tom druhom podbode 

a potom ešte o siedmom podbode pôvodnom, on sa presunul ako 

tretí podbod. Čiže ešte dve hlasovania v rámci tohto 

balíka. 

Takže ideme na ten druhý… Musím si tu zapínať, vypínať 

ten mikrofón hore-dole. 

Čiže ideme na ten druhý podbod: Mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný 
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osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom územní 

Lamač do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra 

Poltárskeho a Ing. Jany Poltárskej za kúpnu cenu celkovo 

8 525 eur aj 18 eurocentov s tými podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo: 2, prítomných: 36. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

1769/3, ulica Pod násypom, manželom Poltárskym 

Uznesenie 1309/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3 – ostatná 

plocha vo výmere 43 m², LV č. 3758, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Petra Poltárskeho a Ing. Jany 

Poltárskej, obaja bytom Pod násypom 6, Bratislava, za kúpnu 

cenu celkove 8 525,18 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 

1769/3, k. ú. Lamač, do vlastníctva kupujúcich spočíva v 

polohe daného pozemku a možného spôsobu využitia. Pozemok 

sa nachádza za oplotením vybudovaným k stavbe rodinného 

domu so súpis. č. 1622 na parc. č. 1769/1 vo vlastníctve 

kupujúcich a je využívaný ako prístupová plocha do domu. 

Pozemok nie je súčasťou verejného pešieho chodníka ani 

dopravnej komunikácie. 
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koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem, nech sa páči, návrhová komisia. 

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

poslanec MsZ: 

Budem musieť vždy čakať, Táňa, aby som ťa nevypínal, 

lebo ja keď sa zapnem, teba vypnem – to som teraz zistil, 

takže… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ahá… Takže, dobre. 

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

poslanec MsZ: 

Si ma vypla ty, takže budeme musieť počkať, kým 

dohovoríme, lebo inak potom po tých podbodoch nemôžeme 

súvislo hlasovať. Takže tak to funguje – sme zistili dnes. 

Dobre… 

Takže ideme ešte na tú pôvodnú sedmičku v tomto bode 

16 – teda pôvodný podbod 7, ale už teda podbod 3 po tých 

zmenách. Čiže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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predaj pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto 

spoločnosti SU living, s. r. o., za kúpnu cenu 550 eur 

98 eurocentov na m2, to znamená za kúpnu cenu celkovo 

47 384 eur aj 28 eurocentov – s tými podmienkami, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia. Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 1 poslanec, 

nehlasovalo: 3, prítomných: 36. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

registra „C“ KN parc. č. 2280/6 a parc. č. 2285/6, 

spoločnosti SU living, s. r. o., so sídlom v Nitre 

Uznesenie 1310/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2280/6 – 

záhrada vo výmere 67 m², LV č. 1656, a parc. č. 2285/6 – 

záhrada vo výmere 19 m², vzniknutého podľa GP č. 12/03/2021 

odčlenením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 2287, LV č. 

8925, spoločnosti SU living s.r.o., so sídlom Štefánikova 

9, Nitra, IČO 50374893, za kúpnu cenu 550,98 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 47 384,28 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

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

obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že 

prevádzané pozemky sú priľahlé k pozemkom a stavbe vo 

vlastníctve žiadateľa. Predajom pozemkov do vlastníctva 
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žiadateľa, ktorých lokalizácia, výmera alebo priestorová 

konfigurácia neumožňujú ich samostatné využitie, sa 

dosiahne scelenie pozemkov, ktoré sa historicky využívali 

vo vzájomných súvislostiach a vytvoria sa predpoklady na 

vznik kompaktného celku. 

koniec poznámky) 

 

BOD 16A NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 

6029/1, PARC. Č. 6029/2, PARC. Č. 

6029/3, ANDREJOVI BANÁŠOVI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz ideme na bod 16a: Návrh na predaj pozemkov ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa – pozemky v katastrálnom 

území Ružinov, parcelné číslo 6029/1, parcelné číslo 6029/2 

a 6029/3, Andrejovi Banášovi. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Tak, ako už bolo spomínané, jedná sa o predaj pozemkov 

v katastrálnom území Ružinov do vlastníctva pána Banáša za 

cenu 305 eur 85 centov za m2, ktorá je stanovená na úrovni 

znaleckého posudku. Celková kúpna cena tak predstavuje sumu 
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141 914 eur a 40 centov. Jedná sa o pozemky, ktoré sa 

nachádzajú za oplotením vybudovaným vo vlastníctve 

žiadateľa a prislúchajú k stavbe rodinného domu. Na 

pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza aj 

stavba záhradnej chatky, ktorá je taktiež vo vlastníctve 

kupujúceho, pričom uvedené pozemky žiadateľ v súčasnosti 

využíva ako súčasť svojej záhrady. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pani námestníčka. Ja sa chcem v tomto 

prípade opýtať, že keďže sa jedná o vysporiadanie pozemku 

pod stavbou, toto musí ísť osobitným zreteľom? Toto by 

nemalo ísť tým paragrafom 9b – ak sa nemýlim? Lebo je to 

pod stavbou a plus teda priľahlý pozemok… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Poprosím spracovateľa, nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ja že… A, pardon, dobre no… Takto len, aby som to 

vysvetlil: lebo to zvyšovanie cien a predávanie za 

relevantné ceny je úplne na mieste. A tu tá cena je 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

194 

 

dosiahnutá v poriadku. Ale na druhej strane – ako keby my 

sme na tú debatu sa aj s pánom doktorom Bednárikom 

niekoľkokrát rozprávali, že je veľký rozdiel, keď sa 

vysporiadava pozemok pod stavbou – to je práve ten paragraf 

9b – kedy jednoducho je to výsledok socializmu, že je 

odlišné vlastníctvo stavby a odlišné vlastníctvo pozemku – 

tak v takom prípade ako keby mám za to, že má byť tá cena 

nejako zohľadnená, hej? Že takto to je, hej? V prípade, keď 

sa nerozprávame o tomto variante, v takom prípade je tá 

cena úplne v poriadku. Ďakujem za vysvetlenie vopred. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Tak k tej cene: Tá je vlastne zohľadnená v tom, že je 

to na úrovni znaleckého posudku, nakoľko sa tam nachádza 

stavba tej záhradnej chatky. S tým, že osobitný zreteľ sme 

zvolili v tomto prípade kvôli tomu, pretože prevažná časť 

pozemku nie je zastavaná a iba tá chatka sa nachádza na 

veľmi malej časti pozemku. Čiže… podľa nás to úplne spĺňa 

tú definíciu, že sa jedná o priľahlý pozemok. Keďže tá 

výmera dokopy presahuje takmer nejakých 500 m2. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa neprihlásil. Prosím 

návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa predaj pozemkov v katastrálnom území Ružinov 

Andrejovi Banášovi za kúpnu cenu 305 eur 85 eurocentov na 

m2, to znamená za kúpnu cenu celkove 141 914 eur aj 

40 eurocentov – s tými podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. Môžete dať o tom 

hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo: 4, prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

č. 6029/1, parc. č. 6029/2, parc. č. 6029/3, Andrejovi 

Banášovi 

Uznesenie 1311/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1 – záhrada 

vo výmere 360 m², parc. č. 6029/2 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 38 m² a parc. č. 6029/3 – záhrada vo 

výmere 66 m², LV č. 1201, Andrejovi Banášovi, bytom 

Bradáčova 6, Bratislava, za kúpnu cenu 305,85 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 141 914,40 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemkov registra „C“ KN v k. ú. 

Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2 a parc. č. 

6029/3, spočíva v polohe pozemkov a spôsobu ich využitia. 

Pozemky sa nachádzajú za oplotením vybudovaným k stavbe 

rodinného domu súpis. č. 5479 na parc. č. 6031/3 a pod 

záhradnou chatkou súpis. č. 9201 na parc. č. 6029/2, ktoré 

sú vo vlastníctve kupujúceho a sú využívané ako záhrada. 

Predajom pozemkov dôjde k zosúladeniu faktického stavu so 

stavom právnym. 

koniec poznámky) 

 

BOD 16B NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, VRAKUNSKÁ CESTA, 

PARC. Č. 15711/1, ŽIADATEĽOVI ŽELEZNICIAM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod 16b: Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa, pozemok v Bratislave, v katastrálnom 

území Trnávka, Vrakunská cesta, parcelné číslo 15711/1, 

žiadateľovi Železniciam Slovenskej republiky so sídlom 

v Bratislave. 
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Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

V tomto prípade sa teda jedná o predaj pozemku do 

vlastníctva Železníc Slovenskej republiky za kúpnu cenu 

89 eur a 31 centov za m2, stanovenej na úrovni znaleckého 

posudku. Predaj spočíva v tom, že železnice potrebujú tento 

pozemok na vybudovanie novej dopravne, ktorá bude slúžiť na 

odbočku železničných tratí zo ŽST Bratislava Nové Mesto 

smer Podunajské Biskupice – a teda na vybudovanie nového 

TIOP-u Bratislava – Ružinov. Táto dopravňa bude budovaná na 

mieste odbočenia v lokalite za nákupným centrom Hornbach. 

A úprava koľají bude riešená v rozsahu celého toho daného 

predmetného územia pozdĺž súčasnej električkovej – teda 

pardon – železničnej trate. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Tu len považujem za potrebné povedať, 

že toto je po dlhom čase prvý dobrý krok, kde vidím, že 

železnice sa idú vrátiť k svojmu asi dvanásťročnému 

projektu TIOP-u na Vrakunskej ceste. Všetci vieme, že ako 

je to veľmi dôležitá stavba. Takže som rád, že im to môžeme 
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predať a dúfam, že to znamená, že sa teda ten proces naozaj 

pohne významnejšie dopredu. Vďaka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Odpoviem pánovi Buocikovi. Pred rokom bola 

u nás v Ružinove podpísaná zmluva o zhotovení nového 

projektu. Dnes sme už vydali územné rozhodnutie na výstavbu 

toho TIOP-u, ale železnice sa rozhodli, že prerobia ten 

projekt, pridajú tam jedno ďalšie nástupište. Práve z toho 

dôvodu, že ho dávajú medzi druhú a tretiu koľaj, tak musia 

prerábať v podstate posun celej koľaje na pomerne dlhom 

úseku, lebo tam nemôžu byť, samozrejme, pravouhlé zákruty. 

Preto je aj získanie tohto pozemku nevyhnutnou podmienkou 

na teda na „Durku“ na získanie nového územného rozhodnutia, 

stavebného povolenia. A mala by byť tá dokumentácia pre 

územné rozhodnutie s projektom hotová do konca tohto roka 

a povolenie by potom mohlo byť niekedy v priebehu budúceho 

roka. Ja verím, že o dva roky začnú železnice stavať. 

Súčasťou riešenia by malo byť aj výrazné zlepšenie 

križovatky Ivanská cesta, aj nejaká protihluková stena, 

ktorá by mala byť zo strany minimálne Ostredkovej. Ešte 

žiadame, aby aj zo strany Trnávky niečo také vzniklo. A ja 

pevne verím, že s pánom starostom Kurucom sa nám podarí 

spoločne zabojovať aj s pánom primátorom, aby sa aj ďalší 

kľúčový bod riešenia dopravy v tejto oblasti – a to je 
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nadjazd ponad Hradskú, ponad Vrakunskú cestu podaril ešte 

v dohľadnej dobe vybaviť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán starosta Kuruc s faktickou, nech sa páči. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel nadviazať na pána 

starostu Chrena. Vrakuňa by mala mať budúci rok dokončený 

TIOP vo Vrakuni, takže už budeme len potom očakávať, kedy 

bude TIOP v Ružinove, aby Vrakuňa a Biskupice mala aj 

železničnú dopravu – jednou zastávkou – prístup do 

Ružinova, takže držím im palce – celému miestnemu úradu na 

čele s pánom starostom Chrenom, aby sa im to podarilo. 

A samozrejme, ako spomenul, v spolupráci s magistrátom 

rokujeme, aby sa tam aj dokončil ten nadjazd, ktorý tam mal 

už byť pred desiatimi rokmi – a tým pádom celú danú 

lokalitu odbremenil od dopravy, ktorá je tam dnes naozaj 

veľmi zahustená. Takže určite tento bod podporím. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ukončujem diskusiu. Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ:  
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Ďakujem pekne za slovo. Čiže budeme schvaľovať 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo ako prípad hodný 

osobitného zreteľa po prerokovaní materiálu schvaľuje 

predaj pozemku v katastrálnom území Trnávka Železniciam 

Slovenskej republiky za kúpnu cenu 89 eur aj 31 eurocentov 

na m2, to znamená celkovo za kúpnu cenu 122 176 eur aj 

8 eurocentov – s podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. 

A tri pätiny všetkých poslancov. Môžete dať o tom 

hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 23. 06. 2022: 
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Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 

Vrakuňská cesta, parc. č. 15711/1, žiadateľovi Železniciam 

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1312/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „E“ KN, k. ú. Trnávka, parc. č. 15711/1 – orná 

pôda vo výmere 1 368 m², ktorý je zapísaný na LV č. 5109, 

Železniciam Slovenskej republiky so sídlom Klemensova 8, 

Bratislava, IČO 31364501, za kúpnu cenu 89,31 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 122 176,08 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
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Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „E“ KN, k. ú. 

Trnávka, parc. č. 15711/1, spočíva v tom, že žiadateľ 

potrebuje pozemok na vybudovanie novej dopravne na odbočke 

železničných tratí č. 127C, úsek ŽST Bratislava-Nové Mesto 

smer Ústredná nákladná stanica a trať č. 124A, úsek ŽST 

Bratislava-Nové Mesto smer Podunajské Biskupice, z dôvodu 

zaistenia lepšej priepustnosti trate, ako aj prípravu na 

zriadenie Terminálu integrovanej osobnej prepravy č. 6 (ŽST 

Bratislava-Ružinov). Nová dopravňa bude budovaná v mieste 

odbočenia železničných tratí za nákupným centrom HORNBACH, 

úprava koľají bude riešená v rozsahu celého predmetného 

pozemku pozdĺž železničnej trate. 

koniec poznámky) 

 

BOD 16C NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, UL. HRADSKÁ, 

PARC. Č. 3141/1, ŽIADATEĽOVI SPOLOČNOSTI 

DEVELOPMENT 3, S. R. O., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 16c: Návrh na predaj pozemku ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, pozemku v katastrálnom území 

Vrakuňa, ulica Hradská, parcelné číslo 3141/1, žiadateľovi 

spoločnosti DEVELOPMENT 3, s. r. o., so sídlom 

v Bratislave. 
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Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

V tomto prípade teda ide o predaj pozemkov do 

vlastníctva spoločnosti DEVELOPMENT 3, kde kúpna cena 

predstavuje necelé dva milióny eur. Žiadateľ má uzatvorenú 

budúcu kúpnu zmluvu na pozemky nachádzajúce sa v tesnej 

blízkosti týchto pozemkov, ktoré sa po prípadnom predaji 

scelia za účelom vybudovania občianskej vybavenosti pre 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá je 

v súčasnosti takýmto typom obsluhy vlastne nedostatočne 

obsluhovaná a vybudovanie určitého typu obchodného centra, 

pričom v súčasnosti máme všetky stanoviská k tomuto predaju 

kladné. Zároveň taktiež Komisia územného plánovania 

odporúča tento predaj. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ sa jedná o predaje 

maličkých kúskov, pásikov, tak nemám absolútne žiadny 

problém. Pokiaľ sú to vysporiadania pozemkov, kde sú to 

nejaké staré rany, tak isto nemám problém. Tu sa však jedná 

o pozemok, ktorý je skutočne veľký. Aj napriek tomu, že sa 
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deklaruje, že ho hlavné mesto teda zatiaľ nevie využiť, tak 

vôbec sa neprikláňam k názoru, že takýchto veľkých pozemkov 

by sme sa mali zbavovať – aj napriek tomu, že možno po 

najnovšom schválení zákona budeme peniaze potrebovať. Skôr 

sa prikláňam k tomu, že ak aj starosta Vrakune alebo 

celkovo pokiaľ sa zhodneme, že to je prínosný projekt, tak 

sa radšej zamyslime nad tým, že či tento pozemok neprenajať 

a za nejakú – povedzme – zvýhodnenú cenu pod osobitným 

zreteľom. Ale určite sa nepodpíšem za to, aby sme ho 

predali. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Samozrejme, prenajať… 

Dôležitý je ten výsledok, aby tam naozaj nám to nákupné 

centrum vzniklo, lebo vo Vrakuni chýba akékoľvek. Máme tam 

jedny potraviny na pešej zóne, kde sa nedá dostať ani 

poriadne autom a iné potraviny nemáme. Čiže obyvatelia 

Vrakune musia chodiť mimo Vrakune za nákupmi. Či už to bude 

predajom alebo nájmom, z môjho pohľadu je to v podstate 

jedno, pre mňa je podstatné, aby to tam bolo. 

My sme sa k tomu vyjadrovali – daný pozemok nie je 

možné zastavať žiadnou bytovou zástavbou, je tam regulatív 

502. Z pohľadu letiska je tam náletový kužeľ, čiže 

maximálna výška päť a pol metra myslím zastavanosti, takže 

nie je to nejaký lukratívny pozemok. Zozadu to obkolesuje 
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skládka chemického odpadu bývalých závodov Juraja 

Dimitrova, čiže nemyslím si, že by tu niekto iný mal nejaký 

zásadný význam stavať. Developer má skúpené alebo teda má 

zmluvu o budúcej zmluve na vedľajšie pozemky. A na pozemku 

od mesta by malo stavať – myslím – iba parkovisko. My 

s developerom komunikujeme na túto tému skoro tri roky. 

Máme tam aj požiadavku na vybudovanie detského ihriska, 

lebo nie je v danej lokalite žiadne detské ihrisko. Takže 

aj toto je nejaká jedna naša podmienka. V prípade, že 

nebude schválený predaj, tak dúfam, že sa teda podarí aspoň 

dohodnúť nejaký nájom alebo niečo podobné dlhodobé, lebo 

naozaj tento pozemok je dnes zarastený náletovou zeleňou, 

slúži ako semenište narkomanov a bezdomovcov, nakoľko 

v blízkosti je ubytovňa pre bezdomovcov a oni tam radi toto 

miesto navštevujú a skrývajú sa tam v noci a podobne. Takže 

ja by som potom bol rád, keby ste to podporili – chcel by 

som vás o to poprosiť. V prípade, že nie, tak potom prosím 

magistrát, aby pristúpil k dohode s developerom na nájomnej 

zmluve. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ja sa chcem spýtať, či ten DEVELOPMENT 3 má už nejakú 

investíciu obchodného domu – to je prvá otázka. 

A druhá otázka: Ako máte legislatívne zabezpečené, že 

tam bude práve táto investícia? Pretože my hovoríme 
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o osobitnom zreteli a v tomto prípade ten osobitný zreteľ 

je práve toto centrum. Čiže my ho musíme nejakým spôsobom 

zaviazať, pretože inak to ten prípad hodný osobitného 

zreteľu nie je nejakým spôsobom zabezpečený. Čiže to je 

moja otázka: Akým spôsobom je zabezpečené? Inak potom, ak 

nie je zabezpečené legislatívne, tak sa tam môže urobiť 

aukcia alebo súťaž na ten predaj. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Poprosím o reakcie na záver. Teraz má slovo 

pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pani námestníčka. V zásade to, čo tu 

zaznelo najmä zo strany Jána Karmana – tiež keď som si ten 

materiál pozrel, tak som tieto isté otázky mal. Ale som sa 

o tomto rozprával s pánom starostom. Vysvetlil mi tú 

situáciu – tam je objektívne fakt, že hneď v bezprostrednej 

blízkosti je tá skládka – to je jeden parameter – a druhý 

parameter je ten – neviem, či ste to počuli – že to je 

priamo v dráhe pristávacej dráhy. To znamená, že tam naozaj 

nikdy nič iné nebude ako takáto malá stavba. Napriek tomu 

ani ja som s tou cenou nebol teda úplne vysporiadaný. 

A preto ja navrhnem zmenu uznesenia, kde tá kúpna cena sa 

zmení na cenu 250 eur na m2, čo znamená celkovo za kúpnu 

cenu 2 140 750 eur. A ak ten rozdiel narátame, tak sa 

bavíme o 181 tisícoch – 181 792 eur pre hlavné mesto, 

z čoho sme vyrátali, že Vrakuňa z tohto zinkasuje podľa 

štatútu hlavného mesta 18 000 eur. Takže keď sa to za túto 
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cenu podarí, pán starosta nás pozve na zmrzlinu všetkých, 

dve. Takže ja predkladám pozmeňovací návrh. Ak si ho 

predkladateľ osvojí autoremedúrou, bude to jednoduchšie. Ak 

nie, v takom prípade teda predkladám pozmeňovací návrh na 

cenu 250 eur za m2. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Buocikovi. 

Samozrejme, každé euro naviac do rozpočtu je určite 

prijateľné aj pre mesto, aj pre mestskú časť. Mestská časť 

ešte dostane aj nejaké financie z developerského poplatku, 

takže jeho pozmeňujúci návrh, samozrejme, vítam a dúfam, že 

si ho teda predkladateľ osvojí. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne, pani viceprimátorka. Asi Vrakuňa 

potrebuje nákupné nejaké stredisko alebo obchod, kde si 

môžu obyvatelia Vrakune nakúpiť, a lokalita je asi aj veľmi 

vhodná. 
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Mňa by zaujímalo ale, prečo tento pozemok predávame 

a zdôvodňujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa. Je to 

nezastavaná plocha, celistvá, záujemca zatiaľ nemá 

v susedstve – aspoň tomu tak rozumiem, zdôvodnenie – nemá 

zatiaľ vlastné nehnuteľnosti. Takže či by nebola výhodná 

pre takýto predaj skôr verejná obchodná súťaž. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak poprosím o reakcie kolegov. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Zodpoviem teda tie prvé otázky, ktoré smerovali 

k tomu, ako je to zabezpečené. Ono v podstate zabezpečené 

je to tým, že tam je v súčasnosti uzatvorená budúca kúpna 

zmluva žiadateľa na tie okolité pozemky. Zmluva je 

nastavená tak, že s ním bude podpísaná až vtedy, ak sa 

takýmto vlastníkom stane – čo znamená, že vlastne v tom 

území bude vlastniť všetky okolité pozemky. Ďalšia vec – 

ako je to zabezpečené – sú samostatné orgány a to, čo tam 

povoľuje postaviť územný plán. Taktiež rôzne povoľovacie 

konania – či už územné alebo stavebné a taktiež samotný 

Stavebný úrad, pretože územný plán tam povoľuje iba určitý 

typ zástavby. Čiže ak mu bude vydané stavebné povolenie na 

tento typ – tak ten pozemok, ktorý vlastní v súčasnosti 

mesto, ak by sme si ho ponechali, už tak či tak nemôže byť 

zastavený ničím iný. 
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To parkovisko teda, ktoré tam má vzniknúť – aby som 

ešte odpovedala aj na tú prvú otázku – my neodporúčame 

veľmi uzatvárať na to formu nájmu, keďže sa jedná o trvalú 

stavbu. A v prípade ak teda ten pozemok má byť zaťažený, 

mestu už nastalo, tak nájomný titul – podľa nás – nie je 

dostatočný pre mesto. 

A k tej poslednej otázke, ktorá odznela… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

…osobitný zreteľ. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. A ten osobitný zreteľ teda spočíva v tom, čo som 

spomínala už ako tú prvú vetu. Teda, že v súčasnosti 

vlastník budúci teda má uzatvorené budúce kúpne zmluvy 

s tým, že mesto pristúpi k tomu predaju až v okamihu, keď 

to vlastníctvo nadobudne. Takže všetky ostatné pozemky 

v okolí vlastní vlastne žiadateľ. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Ďakujem. S faktickou pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ja som si len tak 

myslela, že ako je taká súťaž medzi týmito jednotlivými 
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podnikateľmi v obchodnom sektore, že možno by sa prihlásili 

aj iní záujemcovia a mesto by z toho mohlo viacej získať 

ako takýmto predajom. Takže by som ešte odporučila zvážiť 

aj túto možnosť. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýtať, že aký je dôvod na to, že 

tam má byť tá stavba trvalo zastavaná – že neodporúčate 

nájom? Však takých stavieb máme v Bratislave desiatky – ak 

nie stovky – a práve ja ich považujem za veľmi hospodárne 

a efektívne, pretože sú z nich dlhodobé nájmy. Tak neviem – 

možno keby ste mi vysvetlili proste tú logiku, prečo toto 

neodporúčate, lebo mne to teda zmysel nedáva. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Keď čítam územný plán hlavného mesta, tam 

hovorí, že je to funkčné využitie: distribučné centrá, 

sklady, stavebníctvo, stabilizované územie, … obchod, 

služby, výrobných, nevýrobných a tak ďalej. Čiže vy tam 

nikde nemáte v územnom pláne zabezpečené, že to bude 

obchodné centrum takéhoto typu, aj keď si viem predstaviť, 
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že samozrejme, ak je tam tá požiadavka, tak to dáva logiku. 

Ale ten osobitný zreteľ – musíte si uvedomiť – že to… a 

keby to bol váš pozemok, hej, keby ste ho predávali, 

a chceli by ste tam, aby tam bolo obchodné centrum, tak 

nejakým spôsobom zabezpečíte to, že to dávate práve tomuto 

jednému uchádzačovi. Inak by ste urobili normálne súťaž 

a je vám jedno, čo sa tam postaví. 

To znamená, ak by mesto robilo súťaž s takouto 

podmienkou, že nájom za takú a takú sumu a bude tam 

obchodné centrum, tak by to bolo to, čo spomínal pán Hrčka, 

že prečo nie. Takto to predáme a my nemáme žiadnu garanciu, 

žiadnu, žiadnu legislatívnu, že tam bude obchodné centrum. 

Kľudne tam môžu byť sklady, distribučné centrá, 

stavebníctvo, hocičo. Nemusí tam to byť. Môže to na budúci 

rok developer predať. Takže toto je to, čo sa nenaplní. 

Nenaplní sa tá podstata – prípad hodný osobitného zreteľa. 

Nie je nijak garantovaná legislatívne. Čiže ja odporúčam 

buď nájom na túto funkciu, alebo potom súťaž, čo získa 

mesto viacej financií. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o reakciu pána starostu Kuruca a potom 

kolegov. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som skôr teda dal tam tú podmienku do 

uznesenia, že s podmienkou vybudovania nákupno-obchodného 

centra – a mať tam predkupné právo. V prípade, že to teda 
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nevybudujú, tak mesto to môže odkúpiť naspäť. Alebo teda 

naozaj ten nájom, lebo v podstate na tomto pozemku, ktoré 

mesto predá, bude len parkovisko, tam nič iné nebude. To 

nákupné centrum bude na pozemkoch toho developera. Čiže na 

tom pozemku, ktoré od mesta chce kúpiť, bude len 

parkovisko. Tak buď mu tam dať podmienku vybudovania 

parkoviska pre nákupno-obchodné centrum – s touto 

podmienkou mu to predávame. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. S faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ono si treba uvedomiť, že v momente – pokiaľ 

máte nájomnú zmluvu – a teda ja som určite za nájomnú 

zmluvu a určite s tým, že pokiaľ – lebo to je jediný 

nástroj, ktorým viete niekoho donútiť, čo na vašom pozemku 

má mať postavené. V momente – akonáhle to predáte, tak 

strácate akékoľvek právo a teraz niekto scelí pozemok, môže 

to kľudne predať. Samozrejme, bude tam musieť byť to, čo je 

v súlade s územným plánom, ale nie to, čo je momentálne 

deklarované. Takže v tomto prípade netvrdím, že… ono to 

vždycky je, samozrejme, vec kompromisu. Keď niekomu 

určujete, čo tam chcete mať, tak potom si, samozrejme, zas 

nemôžete žiadať trhovú cenu, ale musíte tú cenu prispôsobiť 

tomu, že niekomu určujete účel. Ale určite som za to, keďže 

to tá Vrakuňa chce, aby to tam stálo. Som za to, aby sa to 

prenajalo. Som za to, aby sa ten prenájom podmienil tým, že 

to je vlastne za týmto účelom, a tým pádom sú splnené 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

214 

 

všetky veci. My neprichádzame o majetok, máme z toho nájom. 

Samozrejme ten nájom prispôsobený danej veci. Treba si 

uvedomiť, že ten nájom, samozrejme, bude trochu nižší ako 

by bola predajná cena – čo je podľa mňa úplne OK. Ale 

presne vieme tým pádom ovplyvniť, čo tam bude. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja si kladiem otázku teraz: Podľa akého 

vzorca sa určuje to predkupné právo? Či bude zaradené alebo 

teda bude podmienkou v zmluve alebo nebude. V Rusovciach 

sme mali zastupiteľstvo tento týždeň v utorok, kde sa mali 

predať štyri pozemky v záhradkárskej oblasti. Všetci štyria 

dostali túto podmienku predkupného práva za nákupnú cenu 

pre hlavné mesto, ale na veky vekov – čiže žiadne časové 

obmedzenie. Ešte vnúčatá vnúčat budú musieť – ak budú 

chcieť predať ten pozemok – tak ho budú musieť najprv 

predať alebo teda predať mestu za nákup. Ja sa teda fakt 

pýtam: Podľa akého vzorca sa mesto rozhoduje, že niekto 

túto podmienku dostane a niekto nie? Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o reakciu.  
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Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Tak asi teda k tej prvej časti týkajúcej sa toho 

nájmu, že prečo áno a prečo nie. Ono v podstate tak – ako 

sme už spomínali – pod trvalými stavbami my neodporúčame 

dlhodobo dávať nájmy, pretože je to taká skôr historická 

vec, ktorá sa na meste diala. My sa snažíme tomu v takýchto 

veľkých developerských projektoch vyhýbať, pretože nám to 

potom spôsobuje problémy v tom, že nájomné zmluvy sú 

vypovedateľné, čo sa môže potom stať, že developer to 

vybuduje, nájomnú zmluvu vypovie, a tým pádom nám vlastne 

vzniká cudzia stavba na pozemku vo vlastníctve hlavného 

mesta. To je najzásadnejší dôvod, prečo pristupujeme buď 

k predaju, alebo k zriadeniu vecného bremena pri trvalých 

stavbách. 

A neviem, či som teda ešte na nejakú otázku 

neodpovedala… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Osobitný zreteľ… Jaj, nie. Predkupné právo. Pán Jenčík 

sa pýtal na predkupné právo. 

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Čo sa týka toho konkrétneho predkupného práva – tam sa 

k tomu pristúpilo na základe rozhodnutia pravidelnej porady 

primátora, kde bol predmetný materiál prerokovaný. 

V ostatných prípadoch – pokiaľ to mesto vníma ako účelné – 
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tak to navrhne priamo do materiálu a je to prerokované 

v príslušných komisiách. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Ja len že – práve že tá nájomná zmluva umožňuje 

začleniť do nej rôzne podmienky a vynútiť si tak – čo tam 

bude postavené, ako dlho to tam… Respektíve tá nájomná 

zmluva nám práveže takéto veci umožňuje, aby sme sa tomu 

vyvarovali. Akože nechápem, kedy nastal nejaký taký obrat 

v našej filozofii, že OK, tak teraz aby sme si 

nespôsobovali problémy, že zrazu na našich pozemkoch niečo 

vyrastie, tak radšej to celé ideme predať. Príde mi to 

absurdné, úplne absurdné. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Tak ja len tak z tej pamäti vám pripomeniem: 

A benzínová pumpa SHELL na Panónskej – na našom pozemku 

postavená stavba. BILLA objekt na Žehrianskej – na našom 

pozemku postavená stavba. Na Nobelovom námestí BILLA objekt 

– postavená na našom pozemku. Koľkí z nich vypovedali, 

prosím vás, zmluvu, a máte ten problém, o ktorom hovoríte? 
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Môžete nám dať to štatisticky, aby sme to vedeli? Lebo ja 

chápem, že to je teória, ktorá sa môže stať. Mňa by 

zaujímalo, koľkokrát sa vám to stalo a aký problém vám tam 

vznikol. Pretože v momente, keď on prestane mať vzťah 

k pozemku, tak vy si tieto veci viete ešte pri stavebnom 

povolení ako vlastník pozemku ošetriť rôznymi inými vecami. 

Prosím, akože mne to naozaj príde… práve naopak, ja 

absolútne nerozumiem, prečo toto mesto súvislé pozemky 

predáva. Pretože my sa tu x-krát potom sťažujeme občanom, 

že prepáčte, naši predchodcovia to predali, my na to nemáme 

vplyv. To je to, čo opakujem všetkým, prečo neviem 

ovplyvniť niečo na Draždiaku. Lebo tam sa to niekomu 

predalo, je tam vlastník a my k tomu nemáme vzťah. A my už 

môžeme len proste rôznymi veľmi hraničnými nástrojmi tlačiť 

niekoho do toho, aby tam niečo postavil. V momente, keď ste 

vlastníkom pozemku, tak absolútnym spôsobom ovplyvňujete, 

čo tam je. A rovnako pri záväznom stanovisku – rovnako sa 

vyjadrujete ako vlastník pozemku v stavebnom konaní – tam 

máte že nekonečné množstvo nástrojov, ktorými si viete 

ošetriť svoje vlastnícke práva. Čiže ja tomuto naozaj tiež 

nerozumiem a považujem to za absurdné, lebo toto tu nikto 

nikdy so zastupiteľstvom neprerokoval. A práve naopak – mal 

som za to, že po skúsenostiach predaja sme sa poučili 

a budeme prenajímať. Ja teda – neviem, neoveroval som – ale 

počul som, že napríklad taká Moskva vraj nepredáva žiadne 

pozemky, radšej to prenajme na deväťdesiatdeväť rokov. Ale 

je to stále prenájom. Lebo keď raz niečo predáte, je to 

absolútne. Toto mesto alebo nejaká forma samosprávy bude 

existovať aj o sto, stopäťdesiat, dvesto rokov – ak bude 

existovať táto planéta… Ale to znamená, že v akomkoľvek 

časovom horizonte sa vám tie peniaze vrátia naspäť pri 
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prenájme, aj pri tretinovej cene – síce za trojnásobne 

dlhšiu dobu – ale vrátia sa, raz sa vrátia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Len tak – keď sa pozrieme na tie 

supermarkety ktorékoľvek – to sú dnes dočasné stavby. To 

nie sú stavby trvalého charakteru. Raz prídu, raz odídu. Je 

to otázka času. Čiže tiež by som sa prikláňala k forme 

nájmu. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o slovo pána riaditeľa Košťála. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem za slovo. Ja som sa najprv chcel prihlásiť, 

autoremedúrou si teda osvojiť ten návrh pána Buocika, ale 

teda tá diskusia to nejakým spôsobom rozvinula, tak 

samozrejme vnímam tú dynamiku, ktorá tu je. Zároveň trocha 

som prekvapený, že táto diskusia sa neuskutočnila na 

komisiách, prípadne na mestskej rade, prípadne na 

gremiálke. Ale takže… Keďže to je osobitný zreteľ, tak 

tento bod navrhujem alebo teda respektíve sťahujem a budeme 

všetky tie možnosti, ktoré ste tu spomenuli, budeme musieť 

interne ešte prehodnotiť a prídeme s novým návrhom na 
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niektorom z ďalších zastupiteľstiev. Takže sťahujem tento 

bod. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To je ešte v rámci diskusie, tak 

s faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Môžem sa len tak procedurálne spýtať, že keď na 

začiatku sme schvaľovali program a pán primátor chcel 

stiahnuť nejaký bod, tak sme o tom museli hlasovať, že či 

sa ten bod z programu stiahne. A vy teraz sťahujete nejaký 

bod len tak bez hlasovania, že… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tomáš Malec zareaguje. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Predkladateľ môže stiahnuť svoj bod do doby 

hlasovania. Tak hovorí rokovací poriadok. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

No a prečo potom sme pri schvaľovaní programu museli 

hlasovať o tom, že či stiahne predkladateľ body nejaké… 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zareaguje pán Vetrák. 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., poslanec MsZ:  

Pán starosta, správne sa pýtate. Je to také 

nedotiahnuté v zmysle zákona pri tom schvaľovaní programu. 

Lebo schvaľovanie programu nešpecifikuje, čo znamená zmena 

programu; a tým pádom za zmenu programu v zmysle komentáru, 

ktorý urobilo Ministerstvo vnútra, sa považuje v zásade 

akákoľvek zmena vrátane sťahovania. Ale ja si myslím, že 

ten zákon – ako je nakoncipovaný – nie je dobre 

nakoncipovaný pri tom schvaľovaní programu, len museli by 

sme ho zmeniť v parlamente, na čom zatiaľ nebola politická 

dohoda. Čiže toto je skôr nezrovnalosť tej novely z roku 

2018, ktorú robila ešte bývalá vláda. A musíme to 

dotiahnuť, lebo máte pravdu. Pýtate sa dobre. My máme časť 

rokováku, do ktorej nezasiahol zákon, a časť rokováku, do 

ktorej zasiahol zákon. A nie je to zjednotené, no. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ešte k tomu prebieha diskusia, ale musíte počkať. 

Pán starosta, teraz pán Hrčka, pán Krúpa, potom vy. Dobre? 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Áno, veľmi dobrá poznámka. Lebo v minulosti 

sa to robilo tak, že predkladateľ nám na začiatku iba 

oznámil, ktoré body sťahuje, nemuseli sme o tom hlasovať. 
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Ale teraz zákon hovorí o tom, že musíme schváliť program 

ako celok a akékoľvek zmeny môžu prejsť iba nadpolovičnou 

väčšinou. Takže, áno, principiálne sa stalo to, že počas 

rokovania ho predkladateľ môže stiahnuť, ale v bode 

programu ho môže stiahnuť iba nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov. Čiže áno, myslím, že to vysvetlenie od Milana 

Vetráka je asi správne – i keď absolútne súhlasím s kolegom 

Chrenom, že to je nelogické, ale je to tak. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán Krúpa. Potom vy. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ja som v podstate chcel povedať to isté, čo kolega 

Hrčka, takže… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Tak ešte pán Chren s poznámkou. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Áno. Ja len procedurálne mám teda návrh – keďže to 

rokovanie a hlasovanie o sťahovaní bodov programu pri 

hlasovaní o programe nám vždy zaberie desať minút – tak 

teraz desať sekúnd: na budúce, keď chcete stiahnuť body 

z programu, nehovorte o tom pri schvaľovaní, nechajte 

schváliť program. A potom nám oznámte, že ste ich stiahli, 
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a ušetríme desať minút života na každom zastupiteľstve. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem aj ja. Praktická poznámka. 

Takže pokračujeme ďalej. 

 

BOD 17 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V 

BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom 17. A tak, ako sme boli dohodnutí, 

to je Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave. 

Ideme vlastne na bod 17.2 – a to je z úvodného slova. 

A k tomu prosím hneď návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ:  

No ale ešte diskusia by mala byť otvorená predsa len. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, sa ospravedlňujem. Ešte diskusia, áno, k tomuto. 

Teraz už naozaj prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Takže budeme hlasovať o materiáli, ktorý bol 

v pôvodnom programe ako druhý podbod bodu 17, ale z toho 

prvého podbodu sa stal 17a. Čiže – aby sme vedeli, že ktorý 

je to materiál – tí, čo máte teda ten pôvodný program. 

Čiže je to uznesenie: Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania v tom zmysle, v akom sú tam tie 

parcely potom spresnené, ktoré sú predmetom zámen, celkovo 

v hodnote 602 768 eur aj 67 eurocentov v zmysle znaleckého 

posudku – za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

tak, ako sú tam špecifikované v návrhu uznesenia v hodnote 

– celkovo v hodnote 618 226 eur aj 20 eurocentov v zmysle 

znaleckého posudku. A s tými podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. 

Tri pätiny všetkých poslancov. Môžete o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo: 0, prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave s 

Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku Bratislava Legionárska so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1313/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu 
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nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou so sídlom Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 

00603481, a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska 

so sídlom Legionárska 4 v Bratislave, IČO 42267145, ktorej 

predmetom sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemky 

registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, 

- parc. č. 10372 – ostatná plocha vo výmere 257 m², LV č. 

1656, 

- parc. č. 10374/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

989 m², LV č. 1656, 

- parc. č. 10374/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

791 m², vytvorený GP č. 30095/2016 z pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 10374/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

1 165 m², LV č. 1656, v hodnote 295,91 eur/m², t. z. 

celkove v hodnote 602 768,67 eur podľa znaleckého posudku 

č. 17/2022, za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku Bratislava Legionárskaso sídlom Legionárska 4 

v Bratislave, a to pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové 

Mesto, 

- parc. č. 11903/284 – ostatné plochy vo výmere 723 m², LV 

č. 5426, 

- parc. č. 11903/283 – ostatné plochy vo výmere 27 m², LV 

č. 5426, 
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- parc. č. 22000/36 – ostatné plochy vo výmere 1 757 m², 

vytvorený GP č. 526/2022 z pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 22000/14 – ostatné plochy vo výmere 7 302 

m², LV č. 5426, v hodnote 246,60 eur/m², t. z. celkove v 

hodnote 618 226,20 eur podľa znaleckého posudku č. 17/2022, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska 

podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Cirkevným 

zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Bratislava Legionárska v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradí 

finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľnosti 15 

457,53 eur Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska 

naraz do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti zámennej 

zmluvy. 

Zámena sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu, že zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

vzťahu k pozemkom okolo stavby kostola na Legionárskej 

ulici, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu 

revitalizácie daného územia na náklady žiadateľa. 
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zámenou 

majetkovoprávne usporiada vzťah k pozemkom na Račianskej 

ulici, na ktorých plánuje výstavbu cyklochodníka. 

koniec poznámky) 

 

BOD 17A NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V 

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

3726/7 A NASL., VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, ZA POZEMKY PARC. Č. 

3725/2 A NASL., VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI 

MB TRADE EU, S. R. O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz ideme na bod číslo 17a: Návrh na zámenu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa, pozemky v katastrálnom 

území Petržalka, parcelné číslo 3726/7 a nasledujúce, vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

za pozemky parcelné číslo 3725/2 a nasledujúce, vo 

vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s. r. o., so sídlom 

v Bratislave. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 
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V danom prípade sa teda – ako bolo spomínaní – jedná 

o zámenu pozemkov, a to pozemkov vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti MB trade EU a na druhej strane vo výlučnom 

vlastníctve hlavného mesta. Táto zámena sa vlastne 

uskutočňuje ako osobitný zreteľ z dôvodu nevyhnutnosti 

majetko-právneho usporiadania vzťahov k pozemkom, ktoré sa 

nachádzajú pod pripravovanou úpravou a rekonštrukciou 

križovatky Kopčianska, Vranovská, Röntgenova s cieľom 

vybudovania odbočovacieho pruhu z Kopčianskej ulice na 

Vranovskú ulicu, ktoré sú teda dôležité pre mestskú časť. 

S tým, že doplatok v sume 10 337 eur a 54 centov, ktorý 

vzniká medzi jednotlivými všeobecnými hodnotami pozemkov, 

doplatí hlavnému mestu uvedená spoločnosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja len… Samozrejme, mne to bolo vysvetľované, 

lebo tiež som sa na to pýtal, že prečo sa to zamieňa. Bolo 

mi to vysvetlené – presne kvôli tomu, že tam má byť nejaký 

odbočovací prúd križovatky. Ja som tú križovatku nevidel, 

lebo vlastne to je magistrátna komunikácia, robí to 

magistrát. Čiže ja si len chcem potvrdiť, že ak to tam 

v tej križovatke je, tak to samozrejme je veľmi dôležité, 

aby sa to spravilo. Ale nevidel som samotný ten profil 

križovatky, lebo ten išiel cez mesto. Tak len si to chcem 
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potvrdiť, ak to tak je, tak určite som, samozrejme, za, 

lebo je to tam veľmi potrebné rozšíriť. Len nemal som ten 

podklad križovatky – ešte u nás nebol. Aspoň teda ja som ho 

nenašiel, pardon. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja sa chcem spýtať: Ak sa rozšíri tá 

križovatka, vlastne zanikne ten chodník? Alebo akým 

spôsobom zabezpečí mesto priechodnosť tohto územia, pretože 

tá hrana už je súkromný pozemok. Čiže moja otázka je: Ja 

som nevidela nikde tú rekonštrukciu, že čo sa tam vlastne 

chce urobiť, akým spôsobom sa ten odbočovací pruh urobí. 

Len chcem upozorniť, aby sa nezrezal, lebo sú tam dva 

priechody pre chodcov. Akým spôsobom sa chce urobiť ten 

odbočovací pruh, keď sa chce rozšíriť o ten chodník, ktorý 

tam je – ten bledomodrý akože? Alebo teda nech mi niekto 

vysvetlí, akým spôsobom sa to urobí, aby sa zabezpečila tá 

priechodnosť toho územia. Ja – toto bola len jedna moja 

otázka. Nič nemám proti zámene, nemám s tým vôbec žiaden 

problém. Ale už som videla pár nešťastných rekonštrukcií, 

kde sme prišli o chodníky. Takže to je moja otázka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja by som na to krátko reagovala: Nepredpokladám, že 

bude táto projektová dokumentácia vypracovaná v rozpore 

s normou. Norma – Projektovanie miestnych komunikácií – 

vždy počíta aj s chodníkmi a zimným vybavením. Samozrejme, 

k dispozícii je táto projektová dokumentácia – je určite 

k dispozícii. Naši kolegovia ju vedia poskytnúť aj vám, 

pani poslankyňa, aj pánovi starostovi. Ak k tomu nie sú 

ďalšie otázky, tak ja prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ:  

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad osobitného 

zreteľa zámenu pozemkov v katastrálnom území Petržalka, vo 

výlučnom vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s. r. o., vo 

všeobecnej hodnote 11 402 eur aj 75 eurocentov – teda to je 

hodnota tých pozemkov súkromnej spoločnosti – za 

novovytvorený pozemok vo výlučnom vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy vo všeobecnej hodnote 21 740 eur aj 

29 eurocentov s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia. S tým, že jednou z tých podmienok je aj už to 

spomenuté finančné vyrovnanie v hodnote 10 337 eur aj 

54 eurocentov, ktoré tá súkromná spoločnosť doplatí 

hlavnému mestu. 

Môžete dať o tom hlasovať. Tri pätiny všetkých 

poslancov. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

nehlasovalo: 0, prítomných: 34. 

Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, za pozemky parc. č. 3725/2 a nasl., vo 

vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s. r. o., so sídlom v 

Bratislave 

Uznesenie 1314/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, a to novovytvoreného 

pozemku parc. č. 3724/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m², ktorý vznikol podľa GP č. 265/2021 zo dňa 27. 

04. 2022, úradne overeného dňa 09. 05. 2022 pod číslom G1-

892/22, od pozemku registra „C“ KN parc. č. 3724/1 

evidovaného na LV č. 2347, a novovytvoreného pozemku parc. 

č. 3725/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 57 m², 

ktorý vznikol podľa GP č. 265/2021 zo dňa 27. 04. 2022, 

úradne overeného dňa 09. 05. 2022 pod číslom G1-892/22, od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 3725 evidovaného na LV č. 

2347, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti MB trade EU s. r. 

o., Mliekarenská 8, Bratislava, IČO 47691638, vo všeobecnej 

hodnote 11 402,75 eur, 

za novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 3726/7 – 

zastavané plochy a nádvorie vo výmere 28 m², ktorý vznikol 

podľa GP č. 65/2021 zo dňa 28. 04. 2022, úradne overeného 

dňa 06. 05. 2022 pod číslom G1-893/22 od pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 3726/5 evidovaného na LV č. 4953, 

novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 3726/8 – 

zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m², ktorý vznikol 

podľa GP č. 65/202, zo dňa 28. 04. 2022, úradne overeného 

dňa 06. 05. 2022 pod číslom G1-893/22, od pozemku registra 

„E“ KN parc. č. 4526/1 evidovaného na LV č. 4833, a 

novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 3726/9 – 

zastavané plochy a nádvorie vo výmere 78 m², ktorý vznikol 

podľa GP č. 65/2021 zo dňa 28. 04. 2022, úradne overeného 

dňa 06. 05. 2022 pod číslom G1-893/22, od pozemku registra 

„E“ KN parc. č. 4531/2 evidovaného na LV č. 4833, a pozemok 
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registra „C“ KN parc. č. 3724/2 – zastavané plochy a 

nádvorie vo výmere 32 m², k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 

č. 4833, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, vo všeobecnej hodnote 21 740,29 eur, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude zo strany spoločnosti MB trade EU 

s. r. o., podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude 

zo strany spoločnosti MB trade EU s. r. o., v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Zámena pozemkov sa zrealizuje s finančným vyrovnaním v 

hodnote 10 337,54 eur, ktorú doplatí hlavnému mestu 

Slovenskej republike Bratislave spoločnosť MB trade EU 

s. r. o., v lehote do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. 

Zámena pozemkov sa navrhuje schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

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

znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ navrhovanej 

zámeny pozemkov spočíva v nevyhnutnosti majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahov k pozemkom pod pripravovanou úpravou a 

rekonštrukciou križovatky Kopčianska/Vranovská/Röntgenova 

Bratislava s cieľom vybudovať odbočovací pruh z Kopčianskej 

na Vranovskú ulicu. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE MIMOSÚDNEJ DOHODY AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO 

SA POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA 

VES, SO SPOLOČNOSŤOU MTI A. S., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 18: Návrh na schválenie 

mimosúdnej dohody ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so 

spoločnosťou MTI, a. s., so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči, úvodné slovo.  

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Takže v danom prípade, tak ako už bolo spomínané, sa 

jedná o mimosúdnu dohodu, ktorá sa bude realizovať formou 

rozdelenia nehnuteľnosti medzi hlavné mesto a spoločnosť 

MTI. A to z toho dôvodu, že v súčasnosti je medzi hlavným 

mestom a danou spoločnosťou vedený súdny spor o určenie 

vlastníctva k pozemkom, s tým, že v súčasnosti sa na liste 

vlastníctva nachádza táto spoločnosť. V súčasnosti sú ako 

keby šance mesta na víťazstvo pol na pol vzhľadom na to, že 

existuje určitý druh judikatúry, kde je vlastne už 

rozhodnuté o dobromyseľnosti novonadobúdateľa.  
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Takže vzhľadom na túto skutočnosť sa hlavné mesto 

dohodlo so spoločnosťou, že predložia tento návrh 

mimosúdnej dohody, kde teda hlavné mesto nadobudne do 

vlastníctva tie pozemky, ktoré sa nachádzajú vo verejnom 

priestore, pričom žiadateľ, spoločnosť MTI, nadobudne 

pozemky nachádzajúce sa pod stavbou potravín, ktoré sú 

v ich vlastníctve. Zároveň teda spoločnosť, ako aj mesto, 

sa zaviazali následne k tomu stiahnutiu tejto žaloby 

a taktiež k uzatvoreniu alebo teda k zriadeniu vecného 

bremena – práva pochôdznej terasy. Po tom priestore 

bývalých potravín s tým, že spoločnosť MTI taktiež 

v spolupráci s MIB-om pripravujú to, ako by mohol tento 

verejný priestor byť revitalizovaný, rekonštruovaný. A ako 

by mohol teda slúžiť širokej verejnosti po tom, čo bude 

táto žaloba ukončená.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

Pani starostka Čahojová, nech sa páči. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Za tento materiál by som sa 

chcela veľmi pekne poďakovať oddeleniu. Niekoľkokrát som si 

ho musela prečítať. Je to veľmi komplikovaný problém, 

dlhodobý problém a je súčasťou ešte väčšieho problému. A to 

je priestor Jurigovho námestia. Takže považujeme to za 

jeden z významných krokov ako sa tento priestor bude 
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kultivovať tak, aby tam ľudia, ktorí tam žijú a nie je ich 

málo, aby teda videli a zažili, že sa tento priestor dáva 

postupne do poriadku. Lebo je vo veľmi, veľmi nevyhovujúcom 

stave. A toto bola jedna z príčin, prečo sa tam nemohlo 

konať a prečo tam aj zanikla predajňa potravín. Takže veľmi 

pekne ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Uzatváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa mimosúdnu dohodu, 

realizovanú formou zámeny nehnuteľností medzi hlavným 

mestom SR Bratislavou a spoločnosťou MTI, a. s., ktorej 

predmetom sú nehnuteľnosti uvedené v návrhu uznesenia za 

pozemky v katastrálnom území Karlova Ves, bez vzájomného 

finančného vyrovnania a s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia.  

Tri pätiny všetkých poslancov.  

Môžete dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a. s., so sídlom v 

Bratislave 

Uznesenie 1315/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mimosúdnu 

dohodu realizovanú formou zámeny nehnuteľností medzi 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, 

Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, a 

spoločnosťou MTI a.s., so sídlom Sabinovská 12 v 

Bratislave, IČO 35697393, ktorej predmetom sú 

nehnuteľnosti, 

a to pozemky registra „C“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísané 

na LV č. 4971, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

- parc. č. 1171/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

191 m², 

- parc. č. 1171/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

489 m², 

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1160/26 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1 195 m², LV č. 4971, 

definovaná GP č. 10/2022 ako diel č. 11 vo výmere 401 m², 

za pozemky registra „C“ KN, k. ú. Karlova Ves, vo 

vlastníctve spoločnosti MTI a.s., so sídlom Sabinovská 12 v 

Bratislave, IČO 35697393, a to 

- parc. č. 1307/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

503 m², 

- parc. č. 1307/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

46 m², 
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- parc. č. 1160/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

594 m², 

- parc. č. 1160/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

34 m², 

- parc. č. 1167/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 

m², 

- parc. č. 1168/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

11 m², 

- pozemok registra „E“ KN parc. č. 4386/1 – orná pôda vo 

výmere 780 m², vytvorené GP č. 10/2022 z pozemku registra 

„E“ KN parc. č. 4386/1 – orná pôda vo výmere 2 242 m², 

k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 5240, bez vzájomného 

finančného vyrovnania, 

s podmienkami: 

1. Mimosúdna dohoda bude spoločnosťou MTI, a. s., podpísaná 

do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že mimosúdna dohoda nebude spoločnosťou MTI, a. s., v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Spoločnosť MTI, a. s., sa zaväzuje zriadiť bezodplatne 

na dobu neurčitú vecné bremeno spočívajúce v práve strpieť 

pochôdznu terasu na streche konštrukcie stavby vo 

vlastníctve žiadateľa, súpis. č. 444, a vstupu s cieľom 

užívať pochôdznu terasu verejnosťou na pozemku registra „C“ 
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KN parc. č. 1171/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

944 m², k. ú. Karlova Ves, vytvoreného GP č. 10/2022. 

3. Spoločnosť MTI, a. s., a hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava doručia Okresnému súdu Bratislava IV 

späťvzatie žaloby, alebo vzájomnej žaloby o určenie 

vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 

4386/1, k. ú. Karlova Ves, LV č. 5240, vedenej na uvedenom 

súde pod sp. zn. 21C/2/2020 najneskôr do 15 dní odo dňa 

účinnosti mimosúdnej dohody, o čom predložia druhej 

zmluvnej strane doklad o doručení späťvzatia na uvedený 

súd. Spoločnosť MTI a.s., nebude žiadať náhradu trov 

konania sp. zn. 21C/2/2020, ani právneho zastúpenia. Návrh 

na vklad práv vyplývajúcich z mimosúdnej dohody bude do 

evidencie katastra nehnuteľností podaný až po preukázaní 

doručenia späťvzatia určovacej žaloby vedenej na Okresnom 

súde Bratislava IV pod sp. zn. 21C/2/2020. 

4. Spoločnosť MTI, a. s., sa zaviaže spolupodieľať sa na 

rekonštrukcií strechy stavby súpis. č. 444, 

k. ú. Karlova Ves, v jej výlučnom vlastníctve, keďže ide o 

verejné priestranstvo, ktoré je súčasťou Jurigovho 

námestia.  

5. Všeobecná hodnota všetkých zamieňaných nehnuteľností 

bude pred podpísaním mimosúdnej dohody stanovená na základe 

znaleckého posudku, pričom tieto všeobecné hodnoty predmetu 

zámeny budú v mimosúdnej dohode uvedené. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k 

ukončeniu súdneho konania o určenie vlastníckeho práva k 
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nehnuteľnosti pozemku registra „E“ KN parc. č. 4386/1, LV 

č. 5240, k. ú. Karlova Ves, vedeného na Okresnom súde 

Bratislava IV pod sp. zn. 21C/2/2020 formou mimosúdneho 

urovnania a k odstráneniu poznámky na LV č. 5240 o 

spochybnení hodnovernosti údajov katastra o práve k 

uvedenému pozemku podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon) duplicitou vlastníctva na základe právnych listín. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI 

POZEMKOV V BRATISLAVE: 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍNSKA NOVÁ VES, 

DÚBRAVKA, NOVÉ MESTO, STARÉ MESTO, POD 

KONTAJNEROVÝMI STOJISKAMI 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 3228, 

PETROVI KERTÉSZOVI A RÓBERTOVI KERTÉSZOVI 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, PARC. Č. 1240 A 

PARC. Č. 1198, JÁNOVI ŠTEFANŠICHOVI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ideme na bod číslo 19.  

Tam sme sa dohodli bez úvodného slova. Okrem bodu 8, 

ktorý je vlastne teraz ako 19.a. 

Tak ešte raz, prosím. 

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

poslanec MsZ:  

Devätnásty bod. Až potom pôjdu… 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Áno, tak. Takže ideme teraz bez úvodného slova 

bod 19. 

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja sa omlúvam. Ja som úvod nestihol. Ja sa 

len chcem spýtať. Bod číslo 7, kde sa teda prenajímajú 

mestskej časti pozemky pod ihriskami, chcem sa spýtať, 

prečo sa pristúpilo k takémuto modelu. Prečo sa im to rovno 

nezverilo? Tak ako sa to robievalo v minulosti. Podľa 

mojich informácií tam časť tých pozemkov aj musela byť 

zverená v minulosti, lebo tam boli robené rekonštrukcie. Aj 

na stavebné povolenia. Či už to bolo v období, keď už som 

ja starosta nebol alebo aj potom v mojom období. Takže len 

teda sa chcem spýtať, že či to je nejaký nový úzus, že sa 

im to len prenajíma. A teda Či už sa takéto typy pozemkov 

nezverujú mestským častiam. Viem, že tam bola v minulosti 

nejaká obava, že aby to mestská časť nepredala bez súhlasu 

zastupiteľstva. Ale to sme ešte za primátora Ftáčnika 

a potom aj za primátora Nesrovnala tam dávali klauzulu, že 

sa tam nesmie odpredať ten pozemok. A myslím si, že každá 

mestská časť to akceptovala. Takže tam sa jedná o ihrisko 

na Kadnárovej. To bolo zrekonštruované. Jedná sa o ihrisko 

na Kafendovej. To bolo tiež zrekonštruované. A rovnako je 

to ihrisko na Plickovej. To sú vlastne dve. Jedno to horné, 
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kde je tá fontána a potom to spodné pri tých bývalých 

potravinách. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Augustinič.  

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem za slovo. Ja by som chcela kolegov poprosiť. 

V bode 4 je prípad hodný osobitného zreteľa. Je to prenájom 

Bielej 6 pre spoločnosť Donet. A je to vlastne obchod 

v múzeu. Neviem, či ste tam, kolegovci, boli. Keď nie, 

určite sa tam choďte pozrieť. Je to veľmi pekný priestor, 

kde je taký historický mobiliár. Okrem toho je tam predajňa 

slovenských výrobkov, kde súčasní prevádzkovatelia toho 

múzea majú taký dobový obchodík pre turistov. Ale nie také 

tie suveníry, na aké sme, bohužiaľ, zvyknutí v rámci mesta, 

ale veľmi, veľmi vkusné slovenské výrobky. To znamená, že 

podporujú aj slovenských umelcov. Je tam veľmi príjemná 

atmosféra. Plus, samozrejme, je to obchod v múzeu a múzeum 

v obchode. Majú tam zapožičaný rôzny mobiliár z múzea. Je 

to veľmi pekné.  

A my v zásade máme v tomto bode dve alternatívy, kedy 

schvaľujeme buď nájom, niečo okolo 5 000, alebo potom nájom 

ročný, okolo 22 000. To je alternatíva dva. A ja by som, 

kolegovci, chcela poprosiť, aby sme schválili alternatívu 

jedna. Lebo v prípade, že by sme schválili alternatívu dva, 

tak bohužiaľ, tento nájomca bude musieť skončiť. Lebo nie 

sú schopní to utiahnuť. Keďže na väčšine tej plochy je 
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vlastne múzeum. A ten obchodík tvorí len veľmi malú časť 

toho priestoru. Takže ak chceme, aby takéto niečo zaujímavé 

v Bratislave ostalo a ďalej robilo radosť nielen nám, ale 

aj turistom, a hlavne dobré meno turistom, lebo naozaj je 

to veľmi pekný taký suvenír-shop. Tak by som vás chcela 

poprosiť o tú alternatívu jedna. Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Pani poslankyňa Svoreňová.  

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja len nadviažem na pani poslankyňu 

Augustinič, ktorá už veľa povedala. A poviem len toľko, že 

to je názor, dovolím si povedať, celej komunity cestovného 

ruchu. Pretože je to jediný alebo maximálne jeden z dvoch 

priestorov, kde naozaj môžete spoľahlivo poslať akéhokoľvek 

turistu a viete, že nebude žiadna hanba. Že jednoducho tie 

suveníry, ktoré tam nájde, alebo to, čo tam nájde, je čisto 

slovenská produkcia. A neskočia tam naňho žiadne čínske 

dovozové univerzálne suveníry, plastové z celého sveta. 

Hlavne som ešte chcela zdôrazniť to, čo povedala vlastne 

pani poslankyňa Augustinič. V podstate neviem to odhadnúť, 

ale možno 25 % priestoru sa reálne používa na obchodík 

a zvyšok je múzeum. A to múzeum má vlastne bezplatný alebo 

dobrovoľný vstup. Čiže je to nejaká, dovolím si povedať, 

služba, ktorá pridáva hodnotu tej prehliadke mesta. Pridáva 

hodnotu pre tých turistov. Lebo je to veľmi pekná 
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a zaujímavá expozícia. A je v podstate dostupná bez 

akéhokoľvek povinného vstupného. Takže myslím si, že toto 

by sme mali zohľadniť a určite teda hlasovať za tú 

alternatívu jeden. Ďakujem pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán starosta Chren, nech sa páči. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Podobne by som chcel poprosiť pri 

19.11. To je prenájom tej časti záhrady Csákyho kaštieľa. 

Hlasovať za alternatívu číslo 1. Je to teda v prospech 

organizácie Kultus, ktorá tam plánuje urobiť také malé 

verejné priestranstvo, kde sa budú napríklad robiť svadby 

alebo nejaké komorné koncertíky a podobne. Je to naša 

miestna organizácia. A tá alternatíva je jedno euro ročne. 

A zároveň by som využil túto príležitosť. Mám takú dobrú 

správu, že môžem oznámiť, že minulý týždeň bola záhrada 

Csákyho kaštieľa vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

Podarilo sa nám dosiahnuť, že nie len ten samotný 

historický kaštieľ v Prievoze, ale aj jeho záhrada a brána 

už sú označené ako „NKP“ a sú teda pamiatkovo chránené.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

pekne. Ja teraz poprosím spracovateľov o reakciu pre 

pána Pilinského.  
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Prosím, mikrofón.  

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Dobrý deň. Tak pokiaľ ide o nájom pre mestskú časť, 

tak v podstate žiadosť bola pre mestskú časť teda dlhodobý 

nájom. S tým, že v podstate na revitalizáciu týchto ihrísk 

teda pravdepodobne mestská časť, teda aspoň podľa žiadosti, 

čerpá grant, ktorý bolo potrebné na tú dobu určitú 

uzatvoriť. Takže aj žiadosť od mestskej časti prišla na 

nájomcu uvedených pozemkov. Takže tak bol spracovaný aj 

materiál.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Teraz prosím návrhovú komisiu.  

Nech sa páči, pán Pilinský. Ešte ste niečo chceli? 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. V tom prípade by som sa chcel spýtať, že 

o ktorej tej alternatíve vždy bolo povedané, keď sa ide 

hlasovať. Lebo myslím, že aj tuná boli dve alternatívy. Tak 

aby sme vedeli, ktorú odporúča hlavné mesto a o ktorej 

ideme hlasovať ako prvé. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je odporúčanie v materiáli? Nech sa páči. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Teraz hovoríme o tom materiáli k tým mestským 

častiam. Teda pokiaľ ide o nájom pozemkov, tak tu sú 

odporúčané… vlastne kde samotné uznesenie je rozdelené na 

tri časti. Teda ide o samostatné pozemky na účely nájmu, 

ktoré sú tam uvedené. A pokiaľ ide o alternatívy, tak 

vlastne v každom je uvedená aj doba nájmu. Teda doba určitá 

aj doba neurčitá. A rovnako pri každej dobe nájmu sú 

v alternatívach a výšky nájomného. Takže odporúčame, 

rovnako aj finančná komisia, hlasovať vlastne za dobu 

určitú 10 rokov. A alternatívu číslo jedna, teda jedno euro 

za rok za celý predmet nájmu. Pri každom jednom bode. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. K bodu 19.4. máme prihláseného občana. 

Tak prosím… Súhlasíte s tým, aby vystúpil? Áno?  

Tak nech sa páči, máte slovo. Pán Tibor Bogdan. 

Tibor Bogdan, občan: 

Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcel 

by som len pár slovami podporiť schválenie návrhu prípadu 

hodného osobitného zreteľa pre obchod v múzeu na Bielej 6. 
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Za obdobie našej existencie sa nám podarilo urobiť poctivo 

reklamu nielen našej prevádzke, ale aj nášmu mestu. 

Prezentácia v televíznych a rozhlasových reláciách 

v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku i Maďarsku. Takisto články 

v periodikách a zmienky v cestovateľských brožúrach 

a cestovateľských blogoch po celom svete. Keď prichádzajú 

turisti z Číny až po Floridu s tým, že k nám mieria pri 

návšteve mesta vyslovene cielene, je to skvelý pocit, že to 

asi robíme dobre. Pandémia zasiahla na dva roky každého 

z nás. A samozrejme, aj nám chýbajú turisti, no náš nájom 

v plej sezóne v septembri uplynie. Ironicky: turisti začali 

chodiť až v apríli. Požiadali sme Bratislavu o predĺženie 

nájmu v septembri 2021. Predzmluvné rokovania prebiehali 

dosť dlhý čas. Napriek našej požiadavke o nájom na dva roky 

ostala ponuka na stole v trvaní jedného roka. Samozrejme, 

rešpektujeme vôľu hlavného mesta. Chcem vás poprosiť 

o možnosť pokračovať v nájme aspoň teda ten jeden rok za 

nezmenených podmienok. Máme za to, že terajšia spolupráca 

s hlavným mestom Bratislava prináša pozitívny účinok 

spočívajúci v kvalitnej propagácii nášho mesta. S troškou 

nadsázky povedané: v celosvetovom merítku. A to prevádzkou, 

starostlivosťou o múzeum a propagáciou výrobkov so 

zemepisným označením „zo Slovenska“. Ďakujem za pozornosť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa 

Augustinič. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ:  
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Ja sa chcem len spýtať, že vlastne prečo tieto nájmy 

nemôžeme dať na dva roky, tak ako žiadali? Prečo je to len 

na rok s opciou? Že či to naozaj nemôžeme prehodnotiť na 

dva roky? Oni sú tam naozaj dlhodobo. Tak nevidím dôvod to 

možno každý rok obnovovať. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Potom na záver to zhrnieme všetky odpovede. 

Nech sa páči, pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poprosiť bod 

19.3. Tam je nájom pozemku, kde teda vlastník alebo teda 

stavebník má podmienku vybudovať komunikáciu, časť. A má 

tam uvedené skutočne 30 eur za meter za rok nájom, čo je 

v tomto prípade naozaj veľmi veľká suma. Nakoniec jedná sa 

o mladého človeka, ktorý vlastne kvôli tejto nájomnej 

zmluve musel stavbu nejakým spôsobom pozastaviť. A skutočne 

čaká na toto rozhodnutie. Čiže ja by som chcela pozmeniť, 

teda dať pozmeňovací návrh, tých 30 euro na 5 euro za rok.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán poslanec Berka.  

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ:  
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Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len poďakovať 

pánovi Bogdanovi za skvelú robotu, ktorú doteraz odvádzal. 

A chcel by som len poprosiť o podporu tohto materiálu. 

Možno viacerí poznáme tieto priestory aj tohto múzea 

a obchodu. Je to obľúbené miesto a myslím si, že za tým 

stojí veľa energie aj nadšenia. Čiže ja za to ďakujem 

a poprosím o podporu. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som chcela reagovať aj na pána 

starostu Ružinova, k bodu číslo 11 týchto bodov. Ja sa 

veľmi teším, lebo ten projekt, bola som vo výberovej 

komisii, ktorý pripravil Kultus, bol naozaj skvelý. Jeden 

asi z najlepších, čo som videla. A nemám ani problém s tým, 

aby sme znížili ten nájom. Teším sa aj z toho „NKP“ pre 

Csákyho záhradu. A pevne verím, že sa dohodneme, že vlastne 

aj starú radnicu v Prievoze, ktorá je unikátnou stavbou, 

možno v kontexte európskej architektúry ešte viacej ako 

záhrada, že podporíme spolu za NKP. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne. Na starej radnici pracujeme. 

Práve tam prebieha a už sa v podstate ukončuje intenzívny 

pamiatkový prieskum. Aj také veci ako rozhodovanie 

o národnej kultúrnej pamiatke nemôžu byť robené zbrklo 

a populisticky, že niekto príde na miestne zastupiteľstvo 

a z ničoho nič zo dňa na deň hodí nejaký návrh. Ale musia 

byť nejakým spôsobom odôvodnené, opodstatnené. Napríklad 

ten pamiatkový prieskum, ktorý robíme ako mestská časť, 

a ktorý teda presne ukazuje aj ako ju máme rekonštruovať 

a aj aké sú tam pamiatkové hodnoty, môže potom slúžiť ako 

podklad pre vyhlásenie starej radnice za NKP.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja teraz poprosím návrhovú komisiu… 

Aha, pardon. Ešte reakcia na pani Augustinič. Zabudla 

som. 

Tam boli tie dva roky. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Vlastne materiál je pripravený tak, že vlastne 

jeden rok plus jeden rok opcia. Vlastne z toho dôvodu, že 

daný priestor teda plánuje mesto využiť pre svoje potreby. 

Čiže momentálne teda nevieme odhadnúť teda finančne ani 

personálne, ako teda budeme vedieť zabezpečiť projekt mesta 

v týchto priestoroch. Takže z tohto dôvodu je jeden plus 

jeden rok. Ale zároveň chcem uviesť, že v podstate ten… nie 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

253 

 

je už potrebné znova schvaľovať ten ďalší rok, že vlastne 

v porade primátora vlastne to predĺženie o ten ďalší rok, 

vlastne by sa schváli. Čiže vlastne z toho dôvodu sa dáva 

momentálne jeden plus jeden rok opcia.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte poprosím o doplnenie reakcie pána Košťála. 

Zapnite, prosím, mikrofón. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Chcel som doplniť na tú otázku pani Augustinič. Tam 

naša organizácia BKIS (poznámka: Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko) s tým priestorom a myslím, že 

s celou tou lokalitou má nejaký zámer. Takže to neznamená, 

že ten obchod tam nebude. Len keď ten zámer budú mať 

dotiahnutý, aby sme tú nájomnú zmluvu vedeli inak ako keby 

nastaviť. Takže z tohto dôvodu. Je to na rok a rok opcia. 

Takže keď sa tam tento rok nepodarí nič urobiť, tak ten 

ďalší rok, samozrejme, automaticky bude pokračovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  
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Iba by som chcela ten právny výklad. Tá opcia je, že 

zo strany mesta musí byť vyjadrený súhlas alebo zo strany 

nájomcu? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zo strany mesta, hej? 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem za info. To je pre mňa nová informácia, teda, 

že tam je nejaký záujem BKIS. Možno by bolo fajn teda 

hovoriť s tým nájomcom, lebo predsa len niekto tam podniká 

nie krátko a robí dobré meno. Čiže nebolo by fajn robiť mu 

možno niečo za chrbtom. Takže bolo by možno fajn, keby BKIS 

alebo mesto komunikovalo a vysvetlilo, aby nespôsobovalo 

u ľudí, ktorí robia dobré meno, nejakú neistotu v podnikaní 

a vo fungovaní. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Končím diskusiu.  

A dávam slovo návrhovej komisii. 

Ja len ešte jednu poznámku. Aj keď máme dohodnutý obed 

o trinástej, tak dokončíme ešte bod 19 aj so samostatným 

rokovaním bodu 19a. Dobre? 

Nech sa páči, pán Vetrák.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Takže pani námestníčka, teraz, keďže 

z toho bodu 19 nám vypadli dva podbody a budú samostatné 

body 19 a 19b, tak budeme mať po sebe teraz 11 hlasovaní 

a budeme sa musieť vzájomne povypínať… 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, ja som už vedľa. Už sa nemusíme vypínať.  

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

poslanec MsZ: 

OK, dobre. Takže začneme tým podbodom 1. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov na 

rekonštrukciu a využívanie kontajnerových stojísk na dobu 

neurčitú za nájomné 5 euro za m2 na rok. A to v tých 

lokalitách a v tých mestských častiach, tých piatich, ktoré 

sú vymenované v návrhu uznesenia v tých konkrétnych 
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parcelných číslach. S podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Tri pätiny všetkých poslancov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Devínska Nová Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Staré Mesto, pod 

kontajnerovými stojiskami 

Uznesenie 1316/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí 

pozemkov v Bratislave na vybudovanie, rekonštrukciu a 

užívanie kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za 

nájomné 5,00 eur/m²/rok: 

1. spoluvlastnícky podiel 26644/172194 pozemku registra „C“ 

KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 50 – zastavaná 

plocha a nádvorie, ktorý predstavuje výmeru 3 m², 

zapísaného na LV č. 5310, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Hradištná 7, 9 a 11, v zastúpení 

Správcovského bratislavského družstva so sídlom na ulici 

Polianky 9 v Bratislave, IČO 35803843, 

2. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

3118/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m², 

zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Ušiakova 2, 4, 6 a 8, v zastúpení 

Správcovského bratislavského družstva so sídlom na ulici 

Polianky 9 v Bratislave, IČO 35803843, 

3. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. 

č. 12142/1 – ostatná plocha, ktorá je súčasťou pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 12172/1 – orná pôda vo výmere 17 

m², zapísaného na LV č. 5567, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Račianska 1526/79, v 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

258 

 

zastúpení správcom bytového družstva NOVBYT, s.r.o., so 

sídlom na ulici Hálkova 11 v Bratislave, IČO 31369332, 

4. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 7938/2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je súčasťou 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 7915 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 33 m², zapísaného na LV č. 8925, pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Björnsonova 12, 14, 16, v zastúpení správcovskej 

spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom Povraznícka 4 

v Bratislave, IČO 35722924, 

5. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 4746/69 – ostatné plochy vo výmere 6 m², zapísaného na 

LV č. 1656, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Lovinského 37, v zastúpení správcovskej 

spoločnosti Lubahaus, s.r.o., so sídlom na ulici 

Mlynarovičova 1594/6 v Bratislave, IČO 50538357, 

s podmienkou: 

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

ktorákoľvek nájomná zmluva podľa jednotlivých bodov 

uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť. 

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob 
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prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom 

charakterizujú, by nebol účelný. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Takže druhé hlasovanie, druhý materiál. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Ružinov na vybudovanie vjazdu 

a výjazdu Petrovi Kertészovi a Róbertovi Kertészovi na dobu 

neurčitú za nájomné 7 eur na m2 na rok, čo pri výmere 14 m2 

predstavuje ročne sumu 98 eur, s tou podmienkou, ktorá je 

uvedená v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 35.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Ružinov, parc. č. 3228, Petrovi Kertészovi a Róbertovi 

Kertészovi 

Uznesenie 1317/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemku v k. ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 3228 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m², zapísaného na 

LV č. 1, na vybudovanie a užívanie vjazdu a výjazdu, 

Petrovi Kertészovi, bytom Ľaliová 30, Bratislava 

a Róbertovi Kertészovi, bytom Tupolevova 24, Bratislava, na 
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dobu neurčitú, za nájomné 7,00 eur/m²/rok, čo pri výmere 14 

m² predstavuje ročne sumu 98,00 eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcami podpísaná v uvedenej 

lehote, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 3228 v k. ú. Ružinov je predložený ako prípad 

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

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

znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom Peter 

Kertész a Róbert Kertész budú realizovať a užívať vjazd a 

výjazd na pozemky parc. č. 2393, parc. č. 2394/1 a parc. č. 

2394/2, ktoré majú v podielovom vlastníctve, pretože 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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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Pokračujeme ďalším materiálom. Podbod 3. Tam bol 

podaný pozmeňujúci návrh pani poslankyne Ferenčákovej, 

ktorý spočíva v tom, že v tom bode 2, ktorý máte v návrhu 

uznesenia, sa cena 30 eur na m2 na rok mení na 5 eur na m2 

na rok. Celková suma za túto položku sa potom zmení z 3.600 

eur na 600 eur na rok. Takže najprv budeme hlasovať o tomto 

návrhu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Čunovo, parc. č. 1240 a parc. č. 1198, Jánovi Štefanšichovi 
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Uznesenie 1318/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v 

k. ú. Čunovo, a to časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 

1240 – ostatné plochy vo výmere 35 m² a časť pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 1198 – orná pôda vo výmere 85 m², 

LV č. 1469, spolu vo výmere 120 m², Jánovi Štefanšichovi, 

rod. Štefanšich, bytom Záhumenná 299/62, Bratislava, s 

cieľom vybudovať časti verejnej výhľadovej cesty funkčnej 

triedy C3 v súlade so záväzným stanoviskom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na dobu určitú do 

bezodplatného odovzdania časti verejnej výhľadovej cesty, 

do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, za nájomné: 

1. 5,00 eur/m²/rok od nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 

predstavuje ročne sumu 600,00 eur, 

2. 5,00 eur/m²/rok od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí 

právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu na predmete 

nájmu do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
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kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 

predstavuje ročne sumu 600,00 eur, 

 

3. 4,00 eur/m²/rok od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu na 

predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 480,00 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 v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov parc. č. 1240 a 

parc. č. 1198 v k. ú. Čunovo Jánovi Štefanšichovi ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie 

do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy z dôvodu, že nájomca je povinný 

vybudovať verejnú výhľadovú cestu funkčnej triedy C3 (trasa 

„T2“ s obojstrannými chodníkmi) na častiach pozemkov parc. 

č. 1240 a parc. č. 1198 v k. ú. Čunovo, s cieľom zabezpečiť 

prístup a dopravné napojenie nehnuteľností vo vlastníctve 

nájomcu, ako aj z dôvodu, že na vydanie stavebného 

povolenia na vybudovanie prístupovej cesty bude stavebník 

musieť preukázať vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
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stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

koniec poznámky) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme. 

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

poslanec MsZ: 

Áno. A už v duchu tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý 

sme schválili, budeme schvaľovať uznesenie ako celok. Takže 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov 

v katastrálnom území Čunovo na dobu určitú do bezodplatného 

odovzdania časti verejnej výhľadovej cesty do vlastníctva 

hlavného mesta SR Bratislavy Jánovi Štefanšichovi, s tými 

údajmi, ktoré sú v návrhu uznesenia. A to za nájomné, ktoré 

je rozdelené do troch bodov v návrhu uznesenia. 

S podmienkou, ktorá je tiež uvedená v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Ďalším… To je ten podbod 4. Ďalším materiálom je návrh 

uznesenia. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

nebytových priestorov v katastrálnom území Staré Mesto pre 

spoločnosť Donet, s. r. o., s cieľom prevádzkovať obchod 

z prelomu 19. a 20. storočia a nepredajnú expozíciu 

dobových predmetov v múzeu na dobu určitú od 22.9. 2022 do 

22.9. 2023 s možnosťou opcie o ďalší rok so súhlasom 

prenajímateľa, za nájomné… To je tá prvá alternatíva ako 

navrhovala pani poslankyňa Augustinič. Čiže 4 876,80 eur 

ročne za celý predmet nájmu a s tou podmienkou, ktorá je 

uvedená v návrhu uznesenia.  

Môžete o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so 

súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie 1319/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 151,60 m² nachádzajúcich sa na prízemí 
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stavby súpis. č. 419 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21 

na Bielej 6 v k. ú. Staré Mesto pre spoločnosť DONET, 

s. r. o., so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35732636, s 

cieľom prevádzkovať obchod z prelomu 19. a 20. storočia a 

nepredajnú expozíciu dobových predmetov (múzeum), ktorá 

bude umiestnená na podlahovej ploche nebytových priestorov 

minimálne 60 m², na dobu určitú od 22. 09. 2022 do 22. 09. 

2023 s možnosťou opcie o ďalší rok so súhlasom 

prenajímateľa, za nájomné 4 876,80 eur ročne za celý 

predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 151,60 m² 

nachádzajúcich sa na prízemí stavby súpis. č. 419 na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 21 na Bielej 6 v k. ú. 

Staré Mesto pre spoločnosť DONET, s.r.o., predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť 

DONET, s.r.o., ako nájomca na základe zmluvy o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0523 12 00 už odo dňa 21. 09. 

2012 užíva predmetné nebytové priestory na Bielej 6 v k. ú. 

Staré Mesto na prevádzkovanie obchodu v múzeu, čím výrazne 

prispieva k rozvoju turistického ruchu v Bratislave. 

Nájomca v predmete nájmu vytvoril netradičnú prevádzku, kde 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

269 

 

v jednom celku funguje obchodná aj muzeálna časť. Obchodná 

časť je zariadená autentickým nábytkom zo začiatku 20. 

storočia v štýle prešporského koloniálu a ponúka výhradne 

produkty slovenskej výroby, ktoré sú pre Bratislavu, ako aj 

celé Slovensko typické. V dvoch miestnostiach múzea sa 

návštevníci zoznámia s predmetmi používanými v 

bratislavských obchodoch a podnikoch do 30. rokov 20. 

storočia, pričom táto časť tvorí dve tretiny plochy 

obchodných priestorov a po celý čas je sprístupnená zdarma. 

Návrh na nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v 

Bratislave ďalej 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 i z dôvodu, že spoločnosť DONET, 

s. r. o., ako nájomca požiadala o predĺženie doby nájmu 

z dôvodu výpadku tržieb počas uplatňovania 

protipandemických opatrení, preto by nájomca pokračovaním v 

nájme veľmi ocenil možnosť zmierniť finančné straty z 

obdobia pandémie, ktorá najviac postihla práve segment 

turizmu. Z uvedeného vyplýva, že nájomca sa vďaka svojej 

prevádzke od roku 2012 podieľa na pozitívnom obraze mesta 

Bratislavy a má záujem naďalej prispievať k príjemným 

zážitkom návštevníkov Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Takže ďalší materiál. Je to podbod piaty v bode 19. 

Máme tam nové znenie uznesenia, ktoré vám bolo rozoslané. 

Je to návrh uznesenia: mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom nebytových priestorov v katastrálnom území 

Staré Mesto pre neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvátora, 

n.o. s cieľom poskytovať lekárenskú starostlivosť vo 

verejnej lekárni a všetky tie ďalšie činnosti, ktoré sú 

uvedené v návrhu uznesenia, na dobu neurčitú za nájomné, 

ktoré je potom rôznym spôsobom podrobne rozpísané v štyroch 

bodoch návrhu uznesenia. Spoločne za 17.694,60 eur ročne za 

celý predmet nájmu, s podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so 

súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s. r. o., so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1320/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 126,68 m² nachádzajúcich sa na prízemí 

a medzipodlaží stavby súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto, vrátane 

historického mobiliáru (barokový lekárenský nábytok), pre 

neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom 

Nová Rožňavská 12922/3, Bratislava, IČO 54675812, s cieľom 

poskytovať lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, 

prezentovať priestor oficíny a historický mobiliár širokej 

verejnosti, poskytovať odborný výklad a sprevádzať 

návštevníkov lekárne, inštalovať a sprístupniť stálu 

expozíciu zameranú na históriu Lekárne u Salvatora a jej 

mobiliáru, ako aj sprístupniť umelecké diela autorov z 
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prostredia zdravotníctva, realizovať osvetové a vzdelávacie 

aktivity pre farmaceutov a verejnosť, zdieľať priestor pre 

aktivity hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu 

a ďalšie aktivity vhodne zapadajúce do daného priestoru pri 

zachovaní konzervatívneho charakteru lekárne zamerané najmä 

na priblíženie histórie farmácie a medicíny, ako aj 

prezentovanie moderných a nových liečiv a terapeutických 

postupov, na dobu neurčitú, za nájomné: 

1. 210,00 eur/m²/rok za nebytový priestor užívaný ako 

oficína (verejná lekáreň), čo pri výmere 49,83 m² 

predstavuje sumu ročne 10 464,30 eur, 

2. 63,00 eur/m²/rok za nebytové priestory užívané ako WC, 

umyváreň, schodiská, chodba, predsieň, strojovňa VZT, čo 

pri celkovej výmere 38,00 m² predstavuje sumu ročne 2 

394,00 eur, 

3. 110,00 eur/m²/rok za nebytový priestor užívaný ako 

kancelária, čo pri výmere 10,71 m² predstavuje sumu ročne 1 

178,10 eur, 

4. 130,00 eur/m²/rok za nebytové priestory užívané ako 

sklady a laboratórium, čo pri celkovej výmere 28,14 m² 

predstavuje sumu ročne 3 658,20 eur, spolu 17 694,60 eur 

ročne za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 
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nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m² 

nachádzajúcich sa na prízemí a medzipodlaží stavby súpis. 

č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 

35 v k. ú. Staré Mesto, vrátane historického mobiliáru 

(barokový lekárenský nábytok), pre neziskovú organizáciu 

Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom Nová Rožňavská 

12922/3, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný 

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

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

znení neskorších predpisov z dôvodu, že nezisková 

organizácia Lekáreň u Salvatora, n.o., poskytujúca 

všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany a rozvoja 

zdravia obyvateľstva, duchovných a kultúrnych hodnôt a 

vzdelávania, je subjektom založeným organizáciou stavovskej 

samosprávy Slovenskou lekárnickou komorou, ktorých 

spoločným záujmom je prinavrátenie historického účelu 

priestorom národnej kultúrnej pamiatky známym ako Lekáreň 

u Salvatora a jeho mobiliárnemu príslušenstvu, a to 

zachovaním a využitím tohto priestoru a jeho vybavenia ako 

miesta poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej 

lekárni a rozšírením jeho potenciálu na tvorbu, rozvoj, 

obnovu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt, 

edukačné a osvetové aktivity smerujúce k ochrane zdravia 

obyvateľstva a regionálneho rozvoja. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie, a to bodbod 5. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka Jaserovi Mustafimu na 

majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stánkom vo 

vlastníctve nájomcu na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy za nájomné 120,45 eur na m2 za rok, čo 

predstavuje ročne sumu 2.168,10 eur, s tou podmienkou, 

ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 35. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Dúbravka, parc. č. 3352, Jaserovi Mustafimu 

Uznesenie 1321/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3352 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m², LV č. 847, 

Jaserovi Mustafimu s adresou miesta činnosti podniku 

zahraničnej osoby Černyševského 1274/13 v Bratislave, IČO 

51273136, na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod 

stánkom vo vlastníctve nájomcu a prevádzkovanie stánku na 

predaj zmrzliny a nealko nápojov ako stavby dočasnej, na 

dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 

120,45 eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 2 168,10 eur, 

s podmienkou: 
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 3352, k. 

ú. Dúbravka, Jaserovi Mustafimu ako prípad hodný osobitného 

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

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

neskorších predpisov predkladáme na schválenie do Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 

vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy pod stánkom vo vlastníctve Jasera Mustafiho, ako 

aj z dôvodu, že na vydanie stavebného povolenia na 

umiestnenie nového stánku bude nájomca musieť preukázať 

vlastnícke 

alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

poslanec MsZ: 

Potom tu máme podbod 7. Tam budeme schvaľovať návrh 

uznesenia. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemkov v katastrálnom území Rača. Tam je tých pozemkov 

viac, čiže je tam j viac účelov. Čiže po prvé je to časť 

pozemku, tie, ktoré sú tam vymenované, s cieľom 

rekonštruovať a revitalizovať existujúcu zeleň, vrátane 

výsadby novej zelene. Potom v bode 2 tu máme pozemky, kde 

je cieľ revitalizovať detské ihrisko a rozšíriť hracie 

prvky. Potom v bode 3 máme časti pozemkov s cieľom 

rekonštruovať spevnenú plochu, revitalizovať existujúcu 

zeleň a výsadbu novej okrasnej zelene. A v súvislosti 

s týmito pozemkami máme vždy rôzne alternatívy. A pán 

poslanec Pilinský navrhoval alternatívu 1. To znamená 

u všetkých týchto pozemkov v tých troch balíkoch, ktoré sú 

tam v návrhu uznesenia uvedené, to bude alternatíva 1. 

Jedno euro za rok za celý predmet nájmu. A s tou 

podmienkou, ktorá je uvedená potom na záver v návrhu 

uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

žiadateľovi mestskej časti Bratislava-Rača 

Uznesenie 1322/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom častí pozemkov v k. ú. Rača, a to: 

1. časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 1543/2 – vinica vo 

výmere 48 m², zapísaného na LV č. 400, ktorý v stave 

registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku s parc. č. 

1007/112, bez založeného listu vlastníctva, a pozemkov 

parc. č. 1554 – orná pôda vo výmere 75 m², parc. č. 1551 – 

orná pôda vo výmere 431 m², parc. č. 1549 – záhrady vo 

výmere 890 m², parc. č. 1547/1 – vinica vo výmere 611 m², 

parc. č. 1548/1 – vinica vo výmere 55 m², parc. č. 1546/1 – 

záhrada vo výmere 695 m², parc. č. 1545 – ostatná plocha vo 
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výmere 114 m², parc. č. 1542/101 – vinica vo výmere 500 m², 

parc. č. 1539 – ostatná plocha vo výmere 78 m², parc. č. 

1540 – záhrada vo výmere 268 m², parc. č. 1538 – vinica vo 

výmere 60 m², parc. č. 1541 – ostatná plocha vo výmere 255 

m², parc. č. 1013 – ostatná plocha vo výmere 195 m², parc. 

č. 1014/1 – vinica vo výmere 145 m², parc. č. 1012/1 – 

vinica vo výmere 15 m², parc. č. 1543/2 – vinica vo výmere 

1 234 m², zapísaných na LV č. 400, ktoré v stave registra 

„C“ KN zodpovedajú časti pozemku s parc. č. 1007/1, bez 

založeného listu vlastníctva, spolu vo výmere 5 669 m², s 

cieľom rekonštruovať a revitalizovať existujúcu zeleň 

vrátane výsadby novej zelene, na: 

dobu určitú 10 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za 

nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu, 

2. pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 1514/18 – ostatná 

plocha vo výmere 90 m², parc. č. 1514/19 – ostatná plocha 

vo výmere 78 m² a časti pozemku parc. č. 17330/13 ostatná 

plocha vo výmere 2 878 m², zapísaných na LV č. 1248, spolu 

vo výmere 3 046 m², s cieľom revitalizovať detské ihrisko a 

rozšíriť hracie prvky, na: 

dobu určitú 10 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za 

nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu, 

3. časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 907/1 – vinica 

vo výmere 50 m² – spoluvlastnícky podiel k pozemku vo 

veľkosti ½, zapísaný na LV č. 11171, parc. č. 930/5 – orná 

pôda vo výmere 99 m², zapísaný na LV č. 11173, parc. 908/1 

– vinica vo výmere 70 m², parc. č. 913/1 – vinica vo výmere 

81 m², parc. č. 913/2 – orná pôda vo výmere 80 m², parc. č. 
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930/4 – vinica vo výmere 33 m², parc. č. 914/2 – vinica vo 

výmere 142 m², parc. č. 914/101 – vinica vo výmere 155 m², 

parc. č. 918/3 – vinica vo výmere 175 m², parc. č. 919/3 – 

vinica vo výmere 141 m², parc. č. 927/2 – vinica vo výmere 

152 m², parc. č. 930/101 – vinica vo výmere 163 m², parc. 

č. 935/2 – vinica vo výmere 87 m², parc. č. 936/2 – vinica 

vo výmere 104 m², parc. č. 937/2 – vinica vo výmere 170 m², 

parc. č. 942/1 – vinica vo výmere 192 m², parc. č. 943/3 – 

vinica vo výmere 153 m², parc. č. 949/2 – vinica vo výmere 

81 m², parc. č. 952/2 – vinica vo výmere 26 m², zapísaných 

na LV č. 400, ktoré v stave registra „C“ KN zodpovedajú 

časti pozemku s parc. č. 891/138, bez založeného listu 

vlastníctva, spolu vo výmere 2 154 m², s cieľom 

rekonštruovať spevnenú plochu, revitalizovať existujúcu 

zeleň a výsadbu novej okrasnej zelene, na: 

dobu určitú 10 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za 

nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu, mestskej časti 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

ktorákoľvek nájomná zmluva podľa jednotlivých bodov 

uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov uvedených v návrhu 

uznesenia mestskej časti Bratislava-Rača predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
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zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na schválenie z dôvodu 

záujmu žiadateľa o zachovanie a zveľaďovanie verejného 

priestoru a zvyšovania kvality bývania pre obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

koniec poznámky) 

 

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

poslanec MsZ: 

Ďalej tu máme materiál, ktorý bol v pôvodnom programe 

uvedený ako podbod 9. Čiže mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti pozemku v katastrálnom území Staré 

Mesto na zriadenie a prevádzkovanie verejného detského 

ihriska občianskemu združeniu Zóna Svetlá – Tichá – 

Slávičie, o.z. na dobu neurčitú za nájomné a predkladateľ 

uprednostňuje tú alternatívu 1. Čiže 12 euro za rok za celý 

predmet nájmu. A stou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

282 

 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-

Tichá- Slávičie, o. z., na zriadenie detského ihriska 

Uznesenie 1323/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2243/1 – záhrady vo výmere 40 m², zapísaného na LV č. 1656, 

na zriadenie a prevádzkovanie verejného detského ihriska 

občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so 
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sídlom na Tichej 28 v Bratislave, IČO 52629988, na dobu 

neurčitú, za nájomné 12,00 eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2243/1 – záhrady vo výmere 40 m², zapísaného na LV 

č. 1656, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z toho dôvodu, že zriadením verejného detského ihriska na 

danom mieste sa sfunkční a zlepší využiteľnosť daného 

priestoru nielen pre členov občianskeho združenia Zóna 

Svetlá-Tichá-Slávičie, o. z, ale aj pre obyvateľov 

z priľahlých domov, a vytvorí sa zázemie na vybudovanie 

funkčnej komunity. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

poslanec MsZ: 

Áno. Čiže pôvodný podbod 10. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom nebytových priestorov v katastrálnom území 

Staré Mesto neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha 

Hviezdoslava, n. o. na prípravu a realizáciu umeleckej 

činnosti mestského divadla, s cieľom naplniť hlavné 

poslanie umeleckej scény mestského divadla na dobu určitú 

od 31.8. 2022 do 31.8. 2032 za nájomné. A tam sa 

uprednostňuje alternatíva číslo 1 predkladateľom. Čiže 

v sume 1 euro za rok, s tou podmienkou, ktorá je uvedená 

v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na 

Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla 

Országha Hviezdoslava, n. o. 

 

Uznesenie 1324/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 5 675,29 m², v stavbe so súpis. č. 478 

na Gorkého 17 a Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, 

zapísaných na LV č. 1656, neziskovej organizácii Divadlo 

Pavla Országha Hviezdoslava, n. o., so sídlom Gorkého 17, 

Bratislava, ktorej založenie bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava č. 1237/2022 zo dňa 26. 05. 2022, na 

prípravu a realizáciu umeleckej činnosti mestského divadla 

s cieľom naplniť hlavné poslanie umeleckej scény mestského 
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divadla, na dobu určitú od 31. 08. 2022 do 31. 08. 2032, za 

nájomné v sume 1,00 euro/rok, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude nájomcom 

podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme nebytových 

priestorov nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 5 675,29 

m² v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17 a Laurinskej 20 

v k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 

105, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha 

Hviezdoslava, n. o., so sídlom na Gorkého 17, Bratislava, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

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

že mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko, ktorá má v súčasnosti prenajaté 

predmetné nebytové priestory, končí nájom dňa 30. 08. 2022, 

a novovznikajúca nezisková organizácia Divadlo Pavla 

Országha Hviezdoslava, n. o., bude pokračovať v činnosti, 

ktorú prevádzkovalo Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je umeleckou 

scénou. Za obdobie jeho prevádzkovania Bratislavským 

kultúrnym a informačným strediskom na jeho doskách ponúkli 

mnohé výnimočné inscenácie z repertoáru českých a 
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slovenských divadiel, ale aj vlastných divadelných premiér 

a premiér v koprodukcii. 

V predmetných nebytových priestoroch prebehli bezbariérové 

úpravy, vďaka ktorým sa divadlo stalo prístupné aj telesne 

handicapovaným návštevníkom a došlo k sprevádzkovaniu 

priestorov nachádzajúcich sa v prvom nadzemnom podlaží 

divadla. Z tohto dôvodu má hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava aj naďalej záujem prevádzkovať 

predmetné nebytové priestory na uvedený účel, a preto 

zriadilo v máji 2022 neziskovú organizáciu Divadlo Pavla 

Országha Hviezdoslava, n. o. 

 

koniec poznámky) 

 

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

poslanec MsZ: 

Ďalej pokračujeme materiálom, ktorý bol pôvodne vedený 

ako podbod 11. Čiže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemku v katastrálnom území Ružinov spoločnosti 

CULTUS Ružinov, a. s., na kultúrne, voľnočasové aktivity, 

založenie a prevádzkovanie komunitnej záhrady, ako víťazovi 

súťaže ideový zámer a prenájom verejného priestranstva 

Csákyho záhradníctva – Záhrada Parková na dobu určitú od 

1.8. 2022 do 30.9. 2025 s opciou jeden rok za nájomné a tam 

navrhol pán poslanec, pán starosta Chren, 1 euro za rok za 
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celý predmet nájmu. To je tá alternatíva 1. S podmienkami, 

ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 34, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s., so 

sídlom v Bratislave (ako víťazovi súťaže o ideový zámer 

Csákyho záhradníctvo – Záhrada Parková) 

Uznesenie 1325/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku, k. 

ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 2895/1 – záhrada vo 

výmere 1 947 m², zapísaného na LV č. 2101, spoločnosti 

CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 

Bratislava, IČO 35874686, na kultúrne, športové, 

voľnočasové aktivity, založenie a prevádzkovanie komunitnej 

záhrady ako víťazovi súťaže „Ideový zámer a prenájom 

verejného priestranstva Csákyho záhradníctvo – Záhrada 

Parková“, na dobu určitú od 01. 08. 2022 do 30. 09. 2025 s 

opciou na 1 rok, za nájomné 1,00 eur/rok za celý predmet 

nájmu, 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca je oprávnený uplatniť opciu, t. z. predĺženie 

nájmu o ďalší 1 rok len v prípade, že minimálne 3 mesiace 

pred uplynutím doby nájmu písomne požiada prenajímateľa o 

uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. 
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Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 2895/1, ako prípad hodný osobitného 

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

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

neskorších predpisov predkladáme na schválenie z dôvodu, že 

v dňoch 08. 04. 2022 až 11. 05. 2022 sa uskutočnila súťaž 

formou verejného obstarávania „Ideový zámer a prenájom 

verejného priestranstva Csákyho záhradníctvo – Záhrada 

Parková“, ktorej víťazom sa stala spoločnosť CULTUS 

Ružinov, a.s., a preto je potrebné upraviť vzťah k 

predmetnému pozemku, ktorý je dotknutý danou súťažou. 

koniec poznámky) 

 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Buocik ma upozornil, 

že v tom predchádzajúcom materiáli to navrhoval nielen pán 

starosta Chren, ale aj pán poslanec Buocik. Tak aby tu 

nevznikla nejaká nespravodlivosť. 

Ale ideme na ďalší materiál. To je podbod 12 

v pôvodnom návrhu programu. Čiže ideme schvaľovať 

uznesenie: mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa rozšírenie 

predmetu nájmu v zmluve o nájme s číslom, ktoré je uvedené 

v návrhu uznesenia so spoločnosťou Dopravný podnik 

Bratislava, a.s. z dôvodu realizácie stavby sociálneho 

zariadenia pre vodičov MHD (poznámka: mestská hromadná 
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doprava) v Slávičom údolí. Je to v katastrálnom území 

Karlova Ves, ostatná plocha a tak ďalej. S podmienkou, 

ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 

088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s 

obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre 

vodičov v Slávičom údolí, k. ú. Karlova Ves 

Uznesenie 1326/2022 
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zo dňa 23.06.2022 

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 rozšírenie 

predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej 

dodatkov uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na 

Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00492736, z dôvodu 

realizácie stavby sociálneho zariadenia pre vodičov MHD v 

Slávičom údolí, na časti pozemku registra „C“ v k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 2985/2 – ostatná plocha vo výmere 20 

m², zapísaného na LV č. 46, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 088300691412 k zmluve o nájme č. 088300691400 

bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude v tejto 

lehote nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 

088300691400 v znení jej dodatkov z dôvodu realizácie 

stavby sociálneho zariadenia pre vodičov MHD v Slávičom 

údolí, na časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

293 

 

parc. č. 2985/2, vo výmere 20 m², predkladáme ako prípad 

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

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

znení neskorších predpisov, pretože nájomca k stavebnému 

konaniu na stavbu realizovanú na predmete nájmu potrebuje 

preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo 

podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aby sme dokončili bod 19, tak ešte máme dva body na 

prerokovanie.  

BOD 19A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 

21895/1, SPOLOČNOSTI TANK-O-MAT 

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

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod 19a. Nech sa páči. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku:  

Pokiaľ ide o tento bod, tak jedná sa o nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Nivy. Účelom nájmu je 

vybudovanie a využívanie výjazdu zo stavby kontajnerová 

čerpacia stanica pohonných látok Tank-o-mat Engineering na 

Záhradnícku ulicu pre spoločnosť Tank-o-mat na dobu 

neurčitú za nájomné, ktoré je stanovené podľa tridsať 

trojky z 2015. k uvedenému by som ešte uviedla, že pokiaľ 

ide o túto stavbu, tak Mestská časť Bratislava – Ružinov 

vydala aj rozhodnutie o umiestnení tejto kontajnerovej 

čerpacej stanice. A rovnako aj stavebné povolenie. 

A súčasťou tejto stavby je práve tento spomínaný výjazd 

z čerpacej stanice, ktorá je na miestnu komunikáciu II. 

triedy na Záhradnícku ulicu. Pokiaľ ide o výjazd, tak je 

z komunikácie III. triedy – Bazová ulica, ktorú rieši 

Mestská časť Bratislava – Ružinov. V prípade vybudovania 

tohto výjazdu došlo by potom k bezodplatnému odovzdaniu do 

majetku hlavného mesta. K tomu si ešte dovoľujem uviesť, že 

daný nájom bol predložený na prerokovanie do komisie 

územného a strategického plánovania, a tento návrh tam 

nebol schválený. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

A chcem ešte teraz poprosiť poslancov, aby sa 

vyjadrili. Chce vystúpiť aj pán Marek Roth v rámci 

diskusie. Takže predpokladám, že je to v poriadku.  
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Nech sa páči, pán Matej Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Chcel by som upozorniť. V tomto návrhu 

ide o to, že… To sme sa dozvedeli na našej komisie územného 

plánu a strategického a životného prostredia, že toto je 

vybudovanie benzínovej pumpy priamo na križovatke 

Záhradnícka – Karadžičova. A priznám sa, že je to problém. 

To je proste rezidenčná štvrť a tam na rohu býva kopec 

ľudí. Je tam taký ten malý parčík a kúsok odtiaľ je 

materská škola. Mne sa zdá, že v dnešnej dobe budovať 

v centre mesta benzínovú pumpu takéhoto typu… S tým mám 

proste problém na hranici Starého Mesta a Ružinova. Neviem 

teda. My sme sa to dozvedeli ako poslanci na našej komisii. 

Ale neviem, nakoľko tí ľudia vôbec tušia, že tam bude 

benzínová pumpa. A ako dobre vieme, tak benzínové pumpy sa 

stavajú skôr mimo tých rezidenčných štvrtí. Ale prinášajú 

nielen smrad a hluk, a emisie, ale sú v podstate… ja 

neviem, tá prevádzka môže byť 24/7 otvorená.  

A teraz hluk v meste je naozaj problém. Tí ľudia tam 

budú chcieť spať a vôbec žiť. A teraz tam by mala byť tá 

prevádzka, tam budú chodiť celú noc autá a motorky, a tak 

ďalej. To znamená, že takto predložený návrh… Ja teda budem 

hlasovať proti. Presne tak, ako to neprešlo našou komisiou 

územného plánu a životného prostredia. A poprosím vás, keby 

ste tiež nehlasovali za takto predložený návrh, lebo to je 

posledná poistka na to, aby tam tá benzínová pumpa vôbec 

nevznikla. A nerozumiem, že prečo by týmto spôsobom by sme 

do centra mesta mali dať pumpu. Ak si možno spomínate, že, 

tuším, na Brnianskej sa takto postavila pumpa a potom tam 
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vznikol nejaký občiansky odpor. Robila sa tam nejaká 

protihluková stena. Toto je proste vec, ktorá nepatrí do 

centra mesta. Ďakujem zatiaľ.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ja sa len chcem opýtať, že ak bolo také zásadné 

stanovisko komisie, že prečo sa to potom predkladalo na 

zastupiteľstvo. Že či si nejak ďalej nekomunikoval v tejto 

veci, lebo ten materiál sa nemusel predkladať. Mohol sa 

pomeniť rôzne, a tak ďalej.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pani starostka Aufrichtová.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Rovnako by ma zaujímalo v podstate ten motív, 

že prečo to máme takto predložené. Či to bolo na žiadosť 

alebo sa tým len reaguje. Tým pádom je naozaj voľné 

rozhodnutie zastupiteľstva. Alebo má mesto na tom nejaký 

podiel? Vysvetlite nám to. Ale chcem povedať, že je úplne 

bežné, že máme detské ihriská pri pumpe alebo pri sieti, 

ktorá je tiež hlučná a spôsobuje exhaláty. Takže pumpy 
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patria takisto ako iné čerpacie stanice do organizmu mesta. 

Ale zaujíma ma, že prečo je to takýmto spôsobom.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak poprosím o krátku reakciu a potom dostane slovo 

pán Roth. 

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Áno. Tak vlastne dali sme to do mestského 

zastupiteľstva. V podstate prešlo to aj cez ostatné komisie 

zastupiteľstva, teda cez finančnú komisiu. Boli vlastne 

všetky súhlasné stanoviská. Takže z uvedeného dôvodu sme 

predkladali vlastne aj do zastupiteľstva uvedený materiál.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Roth, máte slovo. 

Marek Roth, občan:  

Dobrý deň prajem. Tak v prvom rade ďakujem za 

poskytnutie priestoru. Moje meno je Marek Roth a chcel by 

som sa vyjadriť v mene spoločnosti Tank-o-mat, ale aj vo 

svojom mene, keďže za tých pár rokov som si k tomu projektu 

už vytvoril nejaký vzťah. My sa tomu venujeme už šiesty 

rok. To znamená, že šesť rokov sa venujeme tomu, aby sme 

ten projekt pripravili a zrealizovali. V priebehu tých 
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šiestich rokov sme získali tri kladné záväzné stanoviská 

mesta Bratislava. Získali sme súhlasné stanovisko 

k napojeniu na príslušnú komunikáciu. Máme tri právoplatné 

stavebné povolenia. A ten výjazd a nejaký vzťah k nemu, 

ktorý sa pred pár rokmi mohol ešte riešiť formou vecného 

bremena, nemusel to byť nájom, sme považovali naozaj za 

nejakú formalitu. Z pohľadu takmer každého to formalita je. 

Lebo jediné negatívne stanovisko je z príslušnej komisie. 

A to vyjadrenie tej komisie… A my napriek tomu, že 

rešpektujeme, že každý môže mať svoj názor, veď nie každému 

sa musí páčiť všetko. Ani mne sa nepáči všetko, čo sa 

v meste stavia a realizuje, ale to neznamená, že fakticky 

má niekto na ten môj názor brať ohľad. Tak aj vyjadrenie 

tej komisie je podľa nášho názoru značne subjektívne.  

To, že teda by sa nemali stavať čerpacie stanice 

v rámci miest, to je vecou diskusie. Tie čerpacie stanice 

všetci používame. A keďže táto konkrétna parcela v zmysle 

územného plánu je na toto vhodná, k čomu tiež máme nejaké 

oficiálne stanovisko, že tá čerpacia stanica tam postavená 

môže byť, tak my naozaj by sme chceli apelovať skôr na 

zastupiteľstvo, aby sa rozhodlo na základe faktov. A nie na 

základe nejakého subjektívneho názoru, ktorý, ja zopakujem, 

rešpektujem. Každý môže mať svoj názor. Ale zároveň si 

myslím, že po tých šiestich rokoch, kedy sme zohľadnili 

naozaj každú jednu požiadavku úradov, inštitúcií, 

organizácií, prerábali sme dokumentáciu. Dve z tých 

stavebných povolení prešli „odvolačkou“ na okrese. Čiže tam 

naozaj bolo preskúmané všetko a každý detail.  

Sme názoru toho, že by tá nájomná zmluva mala byť 

uzavretá. A malo by nám byť umožnené, aby sme ten projekt 

realizovali. A zároveň teda aj pani, ktorá vlastní tento 
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pozemok, tak ja som toho názoru, že má právo s tým svojím 

majetkom nakladať v zmysle nejakých právnych predpisov a 

noriem. A teda aby nejakým spôsobom podnikala so svojím 

majetkom. A na základe toho, že sa to niekomu nepáči, my 

nepovažujeme za správne a korektné. A okrem toho teda sme 

názoru, že čerpacia stanica tam neprinesie žiadny hluk ani 

emisie navyše. Tá križovatka je značne vyťažená. My sme tam 

robili aj hlukovú štúdiu okrem toho. Keď sme tú hlukovú 

štúdiu zadávali, tak sa všetky firmy pýtali, že na čo to 

tam, preboha, robíme? Žiadny hluk z dôvodu samotnej 

čerpacej stanice predsa nemôže vzniknúť. Napriek tomu sme 

to urobili. Štúdia samozrejme vyšla, že to žiadny problém 

nepredstavuje. Ak poznáte to miesto, tak viete, čo to bolo 

predtým. Bolo to obsypané billboardami, bol tam megaboard, 

bola tam… 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku pre 

občana) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prešli tri minúty. Také sú pravidlá. Ale asi ste 

povedali všetko.  

Nech sa páči, pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Asi by bolo naozaj zaujímavé zistiť názor verejnosti.  

Môžem dať doplňujúcu otázku? 
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Myslím, že tak to bolo zvykom, že sme vedeli sa spýtať 

občana. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to sme už minule riešili, že tu by mohla vzniknúť 

diskusia medzi občanom a zastupiteľstvom. 

Tomáš kýva hlavou. Takže ak budete mať nejaké otázky… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

V tom prípade navrhujem ento bod stiahnuť a dorokovať 

ho. Lebo komisia finančná možno bola, ale územnoplánovacia 

o tom vôbec nemá páru. Staré Mesto o tom nemá páru. Takže 

spravme to tak, že stiahnime ten bod a dajme ho na 

september. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, kto je predkladateľ. Že či budeme sťahovať 

tento bod.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Môžem zareagovať? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Na tú otázku, ktorú ste mali, že prečo sa to dostalo 

na zastupiteľstvo. Tak bolo to spomenuté, myslím, že aj pán 

Roth to spomenul. Mesto vydalo záväzné stanoviská na túto 

investíciu. Je tam stavebné povolenie. Z tohto dôvodu vy 

ako zastupiteľstvo rozhodujete o nájomných vzťahoch a iných 

majetkových vzťahoch. Takže je to predložené na vaše 

rozhodnutie. To je celá logika za tým. My si takisto 

nemyslíme, že rozhodnutie jednej komisie, keď predtým mesto 

aj magistrát vydali záväzné stanovisko, že má ovplyvniť to, 

že to vôbec nepredložíme do zastupiteľstva. Komisia je 

poradný orgán. Zastupiteľstvo rozhoduje, preto sme to 

predložili. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

V poriadku. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti pozemku v katastrálnom území Nivy za 

účelom vybudovania a využívania výjazdu zo stavby 

kontajnerová a čerpacia stanica pohonných látok Tank-o-mat 

na dobu neurčitú za nájomné, ktoré je tam rozpísané v dvoch 
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bodoch podrobnejšie v návrhu uznesenia. S tou podmienkou, 

ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. Tri pätiny všetkých 

poslancov. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 11, proti: 5, zdržalo sa: 10, nehlasovali: 8, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou)  

Ďakujem. 

BOD 19B NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA, TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU KOZA V HÁJI SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A máme ešte bod 19b. Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v 
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Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v 

Háji so sídlom v Bratislave. 

Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Áno. Tak ako bolo spomínané, vlastne ide o nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Petržalka občianskemu 

združeniu KoZa v Háji. Účelom je prevádzkovanie komunitnej 

záhrady, pričom teda je v alternatívach stanovená aj doba 

nájmu, aj nájomné. Pričom teda odporúčame, rovnako ako 

finančná komisia, dobu určitú 3 roky s opciou na ďalšie 3 

roky. A pokiaľ ide o nájomné, tak nájomné 1 euro za celý 

rok za celý predmet nájmu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

Veľmi kratučko. Chcem sa spýtať, či toto občianske 

združenie dostane aj podporu mesta. Lebo viem, že je tam 

možnosť financovať to z toho prenájmu zelene. Čiže či 

dostanú aj nejakú podporu. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Vetrák, nech sa páči. 

Potom poprosím spoločnú reakciu. 

Milan. 

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

poslanec MsZ: 

Už mi to práve dovysvetľovali. Lebo som sa pýtal na 

tie alternatívy ako sú tam podelené. Ale už viem. Takže 

nebudem zdržiavať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak poprosím o reakciu na otázku pani 

Pätoprstej. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Bohužiaľ, na toto ja neviem reagovať. Môžeme, 

samozrejme, preveriť. Ale neuvádzajú to vo svojej žiadosti. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Preveríme to. Alebo mi napíš, dobre? Dostaneš odpoveď. 

Lebo to nespadá do kompetencie tejto sekcie.  
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Ďakujem veľmi pekne.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Čiže ja teraz budem čítať… Teda na 

začiatku budeme hlasovať o tej alternatíve tak, ako to 

vyplýva z toho materiálu, ako bol zostavený. Keby náhodou 

to bolo inak, tak rýchlo mi dajte vedieť, dobre? 

Takže mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Petržalka občianskemu 

združeniu KoZa v Háji s cieľom prevádzkovať komunitnú 

záhradu. 

A teraz ideme na tú prvú alternatívu, teda na dobu 

určitú – na 3 roky, s opciou na ďalšie 3 roky, odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy. A v tejto alternatíve tiež na 

alternatívu 1 – to znamená za nájomné 1 euro za rok za celý 

predmet nájmu. S tými podmienkami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Tri pätiny všetkých prítomných poslancov. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 7, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

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

občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1327/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 

pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 971 – 

ostatná plocha vo výmere 436 m², zapísaného na LV č. 1748, 

občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom Hrobákova 

1638/13 v Bratislave, IČO 51641721, s cieľom prevádzkovať 

komunitnú záhradu, na dobu určitú 3 roky s opciou na ďalšie 
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3 roky, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 1,00 

euro/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca je oprávnený uplatniť predĺženie nájmu (opciu) o 

ďalšie 3 roky len v prípade, ak najneskôr 3 mesiace pred 

uplynutím doby nájmu písomne požiada prenajímateľa o 

uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. 

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

ú. Petržalka, parc. č. 971 – ostatná plocha vo výmere 436 

m², zapísaného na LV č. 1748, občianskemu združeniu KoZa v 

Háji so sídlom Hrobákova 1638/13 v Bratislave ako prípad 

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

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

znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie z 

dôvodu, že koncept komunitnej záhrady skrášli a oživí danú 

lokalitu, prispieva k pozitívnym interakciám medzi susedmi 

prostredníctvom organizovania komunitných aktivít, čo má za 

následok zlepšenie kvality životnej úrovne danej komunity. 

 

koniec poznámky) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Takže do 14.25 je obedňajšia prestávka. 

14.25, keďže máme veľa bodov, tak súste byť dochvíľni. 

Pokračujeme v zasadnutí. 

 

BOD 20.1 NÁVRH NA ZMENU UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči. Poprosím o úvodné slovo. Návrh na zmenu 

uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 740/2021 zo 

dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými 

stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so 

spoločnosťou Akzent BigBoard, a. s., so sídlom v 

Bratislave.  

Poďme úvodné slovo k bodu číslo 1.  

Poprosím, aby sme sa počúvali. Ďakujem.  

 

Máte slovo. Nech sa páči, spracovatelia, máte slovo.  
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Dobre. Tak idem teda pravdepodobne k tomu bodu 20.1. 

Tak v tomto prípade vlastne sa jedná o prípad hodný 

osobitného zreteľa. Vlastne ide len o presun reklamných 

stavieb z pozemkov, na ktoré boli teda umiestnené.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja poprosím poslancov, aby sme sa počúvali. Stále sa 

pozerám jedným smerom a asi ma tam nie je počuť. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Nie, nie. Organizačné nie.  

Tak môžete pokračovať, kolegovia, nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Áno. Teda ide o presun reklamných stavieb a to 

z dôvodu, teda realizácie projektov mesta. Teda konkrétne 

ide o presun reklamného zariadenia na Harmincovej ulici. 

V podstate ide teda o presun z jednej strany na druhú tej 

Harmincovej ulice. Realizuje sa tam projekt rozšírenia 

ulice. Potom teda ďalšie reklamné zariadenie sa presúva 

z rohu ulice Májková a Krížna na Dunajskú ulicu. A to 

z dôvodu povrchu a mobiliáru na úseku Krížnej ulice. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči.  

Keďže sa nikto neprihlásil, prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Pôjdeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje návrh uznesenia ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v rámci uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 740/2021 zo dňa 18. 2. 2021. 

Nahradenie prílohy číslo 1 novým znením tejto prílohy, tak 

ako je uvedené v návrhu uznesenia. A j s tou podmienkou, 

ktorá je v návrhu uznesenia uvedená.  

Môžete o tom dať hlasovať. Tri pätiny všetkých 

poslancov. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovali: 5, 

prítomných: 32. Ďakujem.  
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Ja som hlasovala. Takže prosím ešte raz. Zmätočné 

hlasovanie.  

 Takže poprosím ešte raz návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Dobre. Čiže ešte raz ideme hlasovať? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Asi netreba čítať.  

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

poslanec MsZ: 

Čiže máme tam osobitný zreteľ. Nahrádzame prílohu 

číslo 1 novým znením prílohy, tak ako je uvedené v návrhu 

uznesenia. S tou podmienkou, ktorá je uvedená v návrhu 

uznesenia.  

Môžete o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Takže nebolo prijaté uznesenie. Poďme pokračovať 

ďalej.  

 

BOD 20.A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA Č. 660/2016 ZO DŇA 

16.11.2016, KTORÝM SA SCHVÁLIL AKO PRÍPAD 

HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA NÁJOM POZEMKOV V 

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

818/20 A PARC. Č. 818/21 PRE OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE PEDÁL SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 3. To sme mali inak bez úvodného 

slova.  

Takže ja otváram k tomu diskusiu.  

Takže ideme pokračovať ešte bodom 20.A. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol 

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

Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom 

v Bratislave.  

Prosím úvodné slovo. Aha. Tak prepáčte, hneď si berie 

slovo pán riaditeľ magistrátu, Ctibor Košťál. 
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Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ďakujem. Tento bod sťahujem z rokovania.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Takže sa posúvame ďalej.  

Ja teraz pre istotu sa pýtam našich kolegov, že ideme… 

 

BOD 20B NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA Č. 660/2016 ZO DŇA 16.11. 

2016, KTORÝM SA SCHVÁLIL AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA NÁJOM POZEMKOV V 

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

818/20 A PARC. Č. 818/21 PRE OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE PEDÁL SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, pokračujeme bodom 20.B. Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva č. 660/2016 zo dňa 16.11.2016, 

ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 

818/20 a parc. č. 818/21 pre občianske združenie Pedál so 

sídlom v Bratislave.  

Prosím o úvodné slovo. 
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Mgr. Klaudia Lušpaiová, poverená vedením referátu nájmov 

majetku: 

Áno. Tak ako bolo spomenuté, ide o zmenu uznesenia, 

ktorým bol schválený návrh pozemkov v katastrálnom území 

Petržalka pre občianske združenie Pedál. Zmena uznesenia sa 

týka zúženia predmetu nájmu. A to z pôvodnej výmery 

4 954 m2 na 2 947 m2. Žiadosť o zúženie vlastne bola 

odôvodnená tým, že na predmetnej parcele sa nachádza lesík, 

v ktorom pôvodne občianske združenie Pedál plánovalo 

vybudovať dráhy pre horských cyklistov. Ale v zásade 

upustilo od tohto svojho zámeru. A z toho dôvodu vlastne 

požiadalo o zúženie toho predmetu nájmu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja chcem teda len upozorniť, že máme tu 

osobitné zretele, kde potrebujeme nejakú nadpolovičnú 

väčšinu a teda dvojtretinovú v tomto prípade. Toto je bod, 

ktorý by som bol rád, keby prešiel. Lebo je dôležitý. 

Dokonca ani ten bod pred tým, nebol nejaký veľmi 

problematický, tam sa len premiestňovali zariadenia. Ja ako 

bojovník proti vizuálnemu smogu som si to dobre pozrel 

a nemal som s tým zásadný problém. Teraz nám to trochu 

skomplikuje niektoré veci. Tak poprosím, ak je možné, sa 
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sústrediť. Je nás tu tuším úplne tesne 27 ľudí alebo 28. 

Tak aby sme to hlasovanie, tie body prešli. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ja som sa tam chcel, teda požiadať o spresnenie. Teda 

oni pôvodne mali nejaký súhlas mesta, že môžu ďalej v rámci 

lesa budovať nejaké dráhy? Lebo však my hovoríme v podstate 

o tom areáli, ktorý občianske združenie nejakým spôsobom 

vybudovalo. Teda nejaké partnerské združenie. Áno. Lebo 

viem, že my sme pred časom dokonca riešili, že niekto v tom 

lesíku budoval dráhy. Ja dúfam, že to neboli oni, akože 

nelegálne. Tak iba aby sme si rozumeli. Ja si myslím, že to 

nie sú oni. Len dúfam, že sa nechce ísť ďalej do toho 

lesíka, lebo tam tá dráha je pomerne veľká.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Košťál, nech sa páči.  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem. Ide o zmenšenie toho pôvodného nájmu. Na 

žiadosť toho subjektu, ktorý ten nájom mal od mesta. Takže 

to nie je ten subjekt, ktorý by tam chcel stavať nejakú inú 

dráhu v lese. Len oni nám vracajú tú časť, ktorú zistili, 
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že zaberá lesík. A pre nich je ako keby nevyužiteľná 

z hľadiska toho ich zámeru. Takže ide o zmenšenie nájmu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 

660/2016 zo dňa 16.11. 2016. Tak, že sa nahrádza časť toho 

uznesenia novou časťou textu. Ale tá zmena spočíva vlastne 

v znížení plochy nájmu. Lebo pôvodná výmera bola 4 954 m2 

a teraz má byť 2 947 m2. A s podmienkou, ktorá je uvedená 

v návrhu uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať. Tri pätiny všetkých 

poslancov. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

Je nejaký technický problém?  

Pýtam sa.  
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 32. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 660/2016 zo dňa 

16. 11. 2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre občianske 

združenie Pedál so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1328/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
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republiky Bratislavy č. 660/2016 zo dňa 16. 11. 2016, 

ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. 

č. 818/21, pre občianske združenie Pedál so sídlom Holubyho 

5 v Bratislave, IČO 42269164, takto: 

pôvodný text v znení: 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov 

registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 

818/20 – ostatné plochy vo výmere 4 954 m² v celosti, parc. 

č. 818/21 – ostatné plochy vo výmere 2 947 m² v celosti, 

spolu 7 901 m², pre občianske združenie Pedál so sídlom 

Holubyho 5 v Bratislave, IČO 42269164, za účelom 

revitalizácie a prevádzkovania bicrosového areálu na 

Haanovej ulici v Bratislave, na dobu určitú 10 rokov, za 

nájomné 1,00 Eur/rok s tým, že investícia nájomcu za prvé 3 

roky doby nájmu bude predstavovať čiastku minimálne 20 

000,00 Eur“, 

sa nahrádza novým textom v znení: 

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

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 818/21 – 

ostatné plochy vo výmere 2 947 m² v celosti, pre občianske 

združenie Pedál so sídlom Holubyho 5 v Bratislave, IČO 

42269164, s cieľom revitalizovať a prevádzkovať bicrosový 

areál na Haanovej ulici v Bratislave, na dobu určitú 10 
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rokov za nájomné 1,00 eur/rok s tým, že investícia nájomcu 

za prvé 3 roky doby nájmu bude predstavovať čiastku 

minimálne 20 000,00 eur“, 

s podmienkou: 

Zmluvné strany v súlade so znením tohto uznesenia podpíšu 

dodatok k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83- 0931-16-00 zo 

dňa 16. 12. 2016, a to v lehote do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok 

podľa predchádzajúcej vety nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 660/2016 zo dňa 16. 11. 

2016 predkladáme na schválenie ako prípad hodný osobitného 

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

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

neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca požiadal o 

zúženie predmetu nájmu o pozemok registra „C“ KN, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 818/20 – ostatné plochy vo výmere 4 954 

m². Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil tým, že na predmetnej 

parcele sa nachádza lesík, ktorý slúži na rekreačné účely 

obyvateľov priľahlých bytových domov. Pri postupe prác na 

projekte si žiadateľ uvedomil, že realizáciou projektu aj v 

tejto časti by došlo k obmedzeniu užívania tohto 

rekreačného územia. Vzhľadom na to, že žiadateľ upustil od 

záujmu realizovať projekt cyklistického areálu aj na 

predmetnom pozemku, a na skutočnosť, že tento pozemok je v 

zanedbanom stave a na jeho údržbu je potrebné vynaložiť 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

320 

 

značné finančné prostriedky, požiadal o zúženie predmetu 

nájmu. 

 

koniec poznámky) 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE UKONČENIA NÁJOMNÝCH ZMLÚV 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA UKONČENIA NÁJOMNÝCH 

ZMLÚV UZATVORENÝCH S VLASTNÍKMI STÁNKOV PRED 

ŽELEZNIČNOU STANICOU BRATISLAVA HLAVNÁ 

STANICA 

NÁVRH NA UKONČENIE NÁJOMNÉHO VZŤAHU K POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, ODSTÚPENÍM OD 

ZMLUVY O NÁJME POZEMKU Č. 08 83 0491 13 00 

UZATVORENEJ SO SPOLOČNOSŤOU M.J.A., 

S. R. O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

NÁVRH NA ODSTÚPENIE OD NÁJOMNEJ ZMLUVY TÝKAJÚCEJ 

SA NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STAVBE SÚPIS. Č. 

75 NA POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, PARC. Č. 11306, BUDYŠÍNSKA 1, 

S NÁJOMCOM ĽUDOVÍTOM ZAŤKOM 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom 21. To sú vlastne spojené 3 body.  
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1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv uzatvorených s 

vlastníkmi stánkov pred Železničnou stanicou 

Bratislava Hlavná stanica 

2. Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o 

nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 uzatvorenej so 

spoločnosťou M.J.A., s. r. o., so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa 

nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na pozemku 

v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11306, 

Budyšínska 1, s nájomcom Ľudovítom Zaťkom. 

 

Tu sme sa dohodli bez úvodného slova.  

Ja poprosím rovno návrhovú komisiu. Nech sa páči, pán 

Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

A nechceme troška, že otvoríme diskusiu a potom? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja sa ospravedlňujem zase.  

Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu 21.  

Áno. Takže uzatváram diskusiu.  
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Nikto sa neprihlásil.  

Pán Vetrák, máte slovo. 

 

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

poslanec MsZ: 

Takže máme tri materiály po sebe, o ktorých budeme 

hlasovať. Začíname tým prvým podbodom bodu 21. Čím mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa ukončenie nájomných zmlúv 

prenajímateľa s trojmesačnou výpovednou lehotou. A tak 

ďalej. Tie zmluvy sú tam potom v troch bodoch vymenované. 

Sú to všetko zmluvy o nájme pozemku s rôznymi spoločnosťami 

a teda s tými podrobnosťami, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia.  

Môžete dať o tom hlasovať. Tri pätiny všetkých 

poslancov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 32. Ďakujem.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv uzatvorených s 

vlastníkmi stánkov pred železničnou stanicou Bratislava-

hlavná stanica 

Uznesenie 1329/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 ukončenie 

nájomných zmlúv výpoveďou zo strany prenajímateľa s 

trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá sa bude počítať od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

nájomcovi, a to: 

1. zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0518-15-00 uzavretej dňa 

23. 10. 2015 so spoločnosťou MC Ertls, s.r.o., ako nájomcom 

a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou ako 

prenajímateľom, 
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2. zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0497-15-00 uzavretej dňa 

23. 10. 2015 so spoločnosťou MEDIAPRESS Bratislava, spol. s 

r. o., ako nájomcom a hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou ako prenajímateľom, 

 

3. zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0494-15-00 uzavretej dňa 

23. 10. 2015 so spoločnosťou Silence Trade s. r. o., ako 

nájomcom a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

ako prenajímateľom v znení jej dodatku č. 08-83-0494-15-01. 

 

Návrh na ukončenie nájomných zmlúv formou výpovede 

predkladáme na schválenie z dôvodu potreby revitalizácie 

daného priestoru pred železničnou stanicou Bratislava-

hlavná stanica 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 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, keďže ide o zánik právnych vzťahov, 

pri ktorých aj vstup do zmluvného vzťahu bol schválený 

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 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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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej pán Vetrák.  

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

poslanec MsZ: 

 

Máme tu ďalší materiál. K nemu: mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa ukončenie zmluvy o nájme pozemku 

uzatvorenou medzi hlavným mestom SR Bratislavou, ako 

prenajímateľom, a spoločnosťou M.J.A., s.r.o., ako 

nájomcom. Tie pozemky boli prenajaté na dobu neurčitú. Na 

realizáciu obchodného domu Brestovka. Bolo tam odstúpenie 

od zmluvy. A s tými podrobnosťami, ktoré sú uvedené 

v návrhu uznesenia. Môžete dať o tom hlasovať.  

Tri pätiny všetkých poslancov.  

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

prítomných: 32. Ďakujem.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: poslanec Martin Chren hlasoval za poslankyňu 

Katarínu Augustinič – za hlasovalo nie 29, ale 28 

poslancov) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, 

k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o nájme pozemku č. 08 

83 0491 13 00 uzatvorenej so spoločnosťou M.J.A., s. r. o., 

so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1330/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 ukončenie zmluvy 

o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 zo dňa 03. 12. 2013 v 

znení dodatku č. 08 83 0491 13 01 zo dňa 22. 07. 2015 

uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou M.J.A., 
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s. r. o., Silvánska 29 v Bratislave, IČO 35950625, ako 

nájomcom, ktorá zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 07. 

06. 2016 predala časť podniku týkajúceho sa zmluvy o nájme 

pozemku č. 08 83 0491 13 00 spoločnosti SKL 104, s. r. o., 

Dvořákovo nábrežie 4E, Bratislava, IČO 50298569, ktorá 

podľa údajov obchodného registra dňa 17. 11. 2016 zmenila 

obchodné meno na M.J.A., s. r. o., Dvořákovo nábrežie 4E, 

Bratislava, IČO 50298569, pričom predmetom nájmu sú časti 

pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2928/1 vo výmere 172 m² 

a parc. č. 2932/3 vo výmere 208 m² na ulici M. Schneidera-

Trnavského pri obchodnom dome Brestovka, prenajaté na dobu 

neurčitú na realizáciu prístavby obchodného domu Brestovka 

so súpis. č. 1826, odstúpením od nájomnej zmluvy podľa 

článku II odsek 2 písm. d). 

Návrh na schválenie ukončenia zmluvy o nájme pozemku č. 08 

83 0491 13 00 v znení dodatku č. 08 83 0491 13 01 

odstúpením ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 

na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, že aj pôvodný 

nájom pozemkov bol v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy schvaľovaný 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) 

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

328 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta? Čo sa stalo?  

Mikrofón prosím zapnite pánovi Chrenovi. Tak poď. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ja som omylom ako som tu stál, zahlasoval za pani 

Augustinič, ktorá je neprítomná.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Berieme do na vedomie.  

Musíme opakovať hlasovanie?  

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

poslanec MsZ: 

Keď to bolo o jeden hlas a to bol ten rozhodujúci, tak 

to by sa dalo dať aj do zápisu rokovania zastupiteľstva. 

Ale poradíme sa, návrhová komisia. Dáme nejaký návrh.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Si to pozrite. Tomáš má hlasovanie.  

Nech sa páči, pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

poslanec MsZ: 

Tak väčšinový návrh komisie je, že keďže to nebolo ten 

jeden rozhodujúci hlas, ale bolo to o dva hlasy naviac, 

takže sa to uvedie iba do zápisu zo zasadnutia 

zastupiteľstva. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže je to záznam a bude to v zápise. Dobre. 

Pokračujeme.  

Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ešte tu máme pod týmto bodom jeden podbod. A to je 

uznesenie: mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje odstúpenie od zmluvy o nájme nebytového priestoru 

0783005919600 uzavretej medzi 11.7. 2016 medzi Ľudovítom 

Zaťkom, narodeným 6.1. 1989, ako nájomcom, a hlavným mestom 

SR Bratislavou, ako prenajímateľom, v znení dodatkov.  

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 28, proti: 0, zdržalo s:a 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 32. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa 

nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11306, Budyšínska 1, 

s nájomcom Ľudovítom Zaťkom 

Uznesenie 1331/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

odstúpenie od zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 

0059 16 00 uzavretej dňa 11. 07. 2016 medzi Ľudovítom 

Zaťkom, nar. 06. 01. 1979, ako nájomcom a hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou ako prenajímateľom v znení 

dodatkov. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 21A NÁVRH NA MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE VZŤAHOV 

K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, NA 

ROZŠÍRENIE VSTUPNEJ KOMUNIKÁCIE DO ČUNOVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom 21a. Návrh na majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, 

na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova.  

 

Nech sa páči, krátky úvod. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

V danom prípade ide teda o majetkovo právne 

usporiadanie vzťahov pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 

súkromných osôb a to rôznymi inštitútmi, kúpou, vecným 

bremenom alebo nájmom. Pričom sa jedná o vlastne o projekt, 

na rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do mestskej 

časti Čunovo. S tým, že samotná cesta je po stavebnej 

stránke dlhodobo v zlom technickom stave. Na danú stavbu je 

už vlastne vydané rozhodnutie o líniovom rozložení stavby. 

Táto líniová stavba sa navrhuje zrealizovať v rozsahu 

takmer 2.371 metrov. Teda požadujeme, aby sa schvaľovalo 

uznesenie v celku a nie v alternatívach.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Pani starostka Ferenčáková.  

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, ja by 

som vás chcela veľmi pekne poprosiť o podporu tohto 

materiálu. Ako teda tu bolo uvedené, jedná sa o vstupnú 

komunikáciu ku nám do Čunova, ktorú riešime od roku 2007, 

od novembra. To sme podávali prvú žiadosť. Podarilo sa nám 

vysporiadať medzičasom majetkovoprávne komunikáciu v dĺžke 

2,3 km po oboch stranách, 5-6 metrov. Čiže naozaj, toto je 

už len dousporiadanie a v podstate čaká sa so stavebným 

povolením, pre ktoré je potrebné teda mať podklady 

majetkovoprávne vysporiadané. A preto vás poprosím, keby sa 

odhlasovalo, materiál tak ako je predložený. Nie niektorú 

konkrétnu alternatívu. Ale tak ako to je. Aby naozaj sa 

nezbrzdilo niečo alebo nenastal nejaký problém pri 

podpisovaní zmlúv s dotknutými majiteľmi. Ďakujem veľmi 

pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ukončujem diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. To uznesenie má viac ako 7 strán, 

tak nebudem ho čítať celé, ale našťastie ho pani starostka 
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aj ozrejmila. Takže budeme schvaľovať návrh uznesenia, kde 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

podľa článku 88, odsek 2, písmeno A štatútu hlavného mesta, 

jednak kúpu časti pozemkov… sú to v zásade vo všetkých 

bodoch kúpy pozemkov a zmluvy o nájme pozemkov, tak ako to 

tam máte spresnené. Všetko sa to týka mestskej časti 

Čunovo. Keďže vám to bolo zaslané, tak to nebudem čítať 

celé, lebo naozaj to má viac ako 7 strán.  

Tak môžete dať o tom hlasovať. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 30, proti: 0, nehlasovali: 0, zdržalo sa: 3, 

prítomných: 33. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v 

Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej 

komunikácie do Čunova 

Uznesenie 1332/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

Slovenskej republiky Bratislavy s možnosťami: 

1.1 kúpu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/245 – 

orná pôda vo výmere 11 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV 

č. 1863, ktorého presná výmera bude určená následne 

vypracovaným GP, v podielovom spoluvlastníctve Adriany 

Rybanskej a Ľubomíra Rybanského, obaja bytom Hraničiarska 

12, Bratislava, v podiele 3/28, Vladimíra Slaného, bytom 

Líščie nivy 239/10, Bratislava, v podiele 3/28, Viery 

Antalovej, bytom J. Jesenského 2504/53, Zvolen, v podiele 

3/28, Henriety Milanskej a Arpáda Milanského, obaja bytom 

Schengenská 6A, Bratislava, v podiele 3/28, Ing. arch. 

Daniela Szabó, bytom Topoľčianska 19, Bratislava, v podiele 

1/14, Mgr. Martiny Martinkovičovej a Michala Martinkoviča, 

obaja bytom Osuského 3, Bratislava, v podiele 1/14, Anny 

Kňažíkovej, bytom Belinského 24, Bratislava, v podiele 

1/14, Márii Mojžišovej, bytom Vietnamská 48, Bratislava, v 

podiele 1/14, Andreja Mása, bytom Hraničiarska 32, 

Bratislava, v podiele 25/224, JUDr. Stanislavy Kertesovej, 

bytom Starorímska 1370/2, Bratislava, v podiele 1/14, 
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Martina Nýdra, bytom Čunovo 3001, Bratislava, v podiele 

1/28, Andreja Gracha a Ingridy Grachovej, obaja bytom 

Medveďovej 1, Bratislava, v podiele 1/32, a MUDr. Márii 

Petriskovej, bytom Nováky, v podiele 1/28, do výlučného 

vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, v podiele 

1/1 k celku, za kúpnu cenu 155,35 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 1 708,85 eur, presná výška kúpnej ceny bude 

určená podľa rozsahu stanoveného následne vypracovaným GP, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí v tejto časti platnosť. 

1.2 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/375 – orná 

pôda vo výmere 27 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 548/2022 zo dňa 06. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 698/245 – orná pôda vo výmere 238 m², k. ú. 

Čunovo, zapísaného na LV č. 1863, v podielovom 

spoluvlastníctve Adriany Rybanskej a Ľubomíra Rybanského, 

obaja bytom Hraničiarska 12, Bratislava, v podiele 3/28, 

Vladimíra Slaného, bytom Líščie nivy 239/10, Bratislava, v 

podiele 3/28, Viery Antalovej, bytom J. Jesenského 2504/53, 

Zvolen, v podiele 3/28, Henriety Milanskej a Arpáda 

Milanského, obaja bytom Schengenská 6A, Bratislava, v 

podiele 3/28, Ing. arch. Daniela Szabó, bytom Topoľčianska 

19, Bratislava, v podiele 1/14, Mgr. Martiny 

Martinkovičovej a Michala Martinkoviča, obaja bytom 
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Osuského 3, Bratislava, v podiele 1/14, Anny Kňažíkovej, 

bytom Belinského 24, Bratislava, v podiele 1/14, Márii 

Mojžišovej, bytom Vietnamská 48, Bratislava, v podiele 

1/14, Andreja Mása, bytom Hraničiarska 32, Bratislava, v 

podiele 25/224, JUDr. Stanislavy Kertesovej, bytom 

Starorímska 1370/2, Bratislava, v podiele 1/14, Martina 

Nýdra, bytom Čunovo 3001, Bratislava, v podiele 1/28, 

Andreja Gracha a Ingridy Grachovej, obaja bytom Medveďovej 

1, Bratislava, v podiele 1/32, a MUDr. Márii Petriskovej, 

bytom Nováky, v podiele 1/28, do výlučného vlastníctva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne 

námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, v podiele 1/1 k 

celku, za kúpnu cenu 155,35 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 4 194,45 eur, 

 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí v tejto časti platnosť. 

1.3 nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/375 – orná 

pôda vo výmere 27 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 548/2022 zo dňa 06. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 698/245 – orná pôda vo výmere 238 m², k. ú. 

Čunovo, zapísaného na LV č. 1863, od prenajímateľov Adriany 

Rybanskej a Ľubomíra Rybanského, obaja bytom Hraničiarska 

12, Bratislava, v podiele 3/28, Vladimíra Slaného, bytom 
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Líščie nivy 239/10, Bratislava, v podiele 3/28, Viery 

Antalovej, bytom J. Jesenského 2504/53, Zvolen, v podiele 

3/28, Henriety Milanskej a Arpáda Milanského, obaja bytom 

Schengenská 6A, Bratislava, v podiele 3/28, Ing. arch. 

Daniela Szabó, bytom Topoľčianska 19, Bratislava, v podiele 

1/14, Mgr. Martiny Martinkovičovej a Michala Martinkoviča, 

obaja bytom Osuského 3, Bratislava, v podiele 1/14, Anny 

Kňažíkovej, bytom Belinského 24, Bratislava, v podiele 

1/14, Márii Mojžišovej, bytom Vietnamská 48, Bratislava, v 

podiele 1/14, Andreja Mása, bytom Hraničiarska 32, 

Bratislava, v podiele 25/224, JUDr. Stanislavy Kertesovej, 

bytom Starorímska 1370/2, Bratislava, v podiele 1/14, 

Martina Nýdra, bytom Čunovo 3001, Bratislava, v podiele 

1/28, Andreja Gracha a Ingridy Grachovej, obaja bytom 

Medveďovej 1, Bratislava, v podiele 1/32, a MUDr. Márii 

Petriskovej, bytom Nováky, v podiele 1/28, v prospech 

nájomcu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 

00603481, na dobu neurčitú, za nájomné 9,557 eur/m², t. z. 

za nájomné celkove 258,04 eur/rok, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľmi podpísaná do 120 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o nájme pozemku nebude prenajímateľmi v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

1.4 zriadenie vecného bremena práva stavby „Rozšírenie 

vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ k pozemku registra 
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„C“ KN parc. č. 698/375 – orná pôda vo výmere 27 m², k. ú. 

Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 548/2022 zo dňa 06. 06. 

2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 698/245 – 

orná pôda vo výmere 238 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV 

č. 1863, v podielovom spoluvlastníctve Adriany Rybanskej a 

Ľubomíra Rybanského, obaja bytom Hraničiarska 12, 

Bratislava, v podiele 3/28, Vladimíra Slaného, bytom Líščie 

nivy 239/10, Bratislava, v podiele 3/28, Viery Antalovej, 

bytom J. Jesenského 2504/53, Zvolen, v podiele 3/28, 

Henriety Milanskej a Arpáda Milanského, obaja bytom 

Schengenská 6A, Bratislava, v podiele 3/28, Ing. arch. 

Daniela Szabó, bytom Topoľčianska 19, Bratislava, v podiele 

1/14, Mgr. Martiny Martinkovičovej a Michala Martinkoviča, 

obaja bytom Osuského 3 Bratislava, v podiele 1/14, Anny 

Kňažíkovej, bytom Belinského 24, Bratislava, v podiele 

1/14, Márii Mojžišovej, bytom Vietnamská 48, Bratislava, v 

podiele 1/14, Andreja Mása, bytom Hraničiarska 32, 

Bratislava, v podiele 25/224, JUDr. Stanislavy Kertesovej, 

bytom Starorímska 1370/2, Bratislava, v podiele 1/14, 

Martina Nýdra, bytom Čunovo 3001, Bratislava, v podiele 

1/28, Andreja Gracha a Ingridy Grachovej, obaja bytom 

Medveďovej 1, Bratislava, v podiele 1/32, a MUDr. Márii 

Petriskovej, bytom Nováky, v podiele 1/28, v prospech 

oprávneného z vecného bremena hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, 

IČO 00603481, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu v 

sume 2 496,42 eur, 

s podmienkou: 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinnými z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 
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Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena 

nebude povinnými z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

Slovenskej republiky Bratislavy s možnosťami: 

2.1 uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1238/2 – ostatná plocha vo výmere 7 m², k. 

ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 542/2022 zo dňa 01. 

06. 2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1238 – 

ostatná plocha vo výmere 6 068 m², k. ú. Čunovo, zapísaného 

na LV č. 1501, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky 

– Slovenského pozemkového fondu so sídlom Búdková cesta 36, 

Bratislava, IČO 17335345, v prospech hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, v podiele 1/1 k celku, za budúcu 

kúpnu cenu 155,35 eur/m², t. z. za budúcu kúpnu cenu 

celkove 1 087,45 eur, 

s podmienkou: 

Budúca kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 120 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude budúcim predávajúcim v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2.2 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 1238/2 – ostatná 

plocha vo výmere 7 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 542/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 
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„C“ KN parc. č. 1238 – ostatná plocha vo výmere 6 068 m², 

k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1501, vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového 

fondu so sídlom Búdková cesta 36, Bratislava, IČO 17335345, 

do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, 

IČO 00603481, v podiele 1/1 k celku, za kúpnu cenu 155,35 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 1 087,45 eur, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

 

2.3 nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1238/2 – ostatná 

plocha vo výmere 7 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 542/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1238 – ostatná plocha vo výmere 6 068 m², 

k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1501, vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového 

fondu so sídlom Búdková cesta 36, Bratislava, IČO 17335345, 

v prospech nájomcu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 

00603481, na dobu neurčitú, za nájomné 9,557 eur/m², t. z. 

za nájomné celkove 66,83 eur/rok, 

s podmienkou: 
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Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľom podpísaná do 120 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o nájme pozemku nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2.4 zriadenie vecného bremena práva stavby „Rozšírenie 

vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1238/2 – ostatná plocha vo výmere 7 m², k. 

ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 542/2022 zo dňa 01. 

06. 2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1238 – 

ostatná plocha vo výmere 6 068 m², k. ú. Čunovo, zapísaného 

na LV č. 1501, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky 

– Slovenského pozemkového fondu so sídlom Búdková cesta 36, 

Bratislava, IČO 17335345, v prospech oprávneného z vecného 

bremena hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, na dobu 

neurčitú, za jednorazovú odplatu v sume 647,22 eur, 

s podmienkou: 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinným z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena 

nebude povinným z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

Slovenskej republiky Bratislavy s možnosťami: 
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3.1 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 1618/2 – orná 

pôda vo výmere 6 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 544/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1618 – orná pôda vo výmere 16 145 m², 

zapísaného na LV č. 1754, vo výlučnom vlastníctve Dany 

Mészárosovej, bytom Studenohorská 2063/27, Bratislava, do 

výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 

00603481, v podiele 1/1 k celku, za kúpnu cenu 155,35 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 932,10 eur, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcou podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcou v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

3.2 nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1618/2 – orná 

pôda vo výmere 6 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 544/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1618 – orná pôda vo výmere 16 145 m², 

zapísaného na LV č. 1754, vo výlučnom vlastníctve Dany 

Mészárosovej, bytom Studenohorská 2063/27, Bratislava, v 

prospech nájomcu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 

00603481, na dobu neurčitú, za nájomné 9,557 eur/m², t. z. 

za nájomné celkove 57,34 eur/rok, 

s podmienkou: 
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Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľkou podpísaná do 

120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o nájme pozemku nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

3.3 zriadenie vecného bremena práva stavby „Rozšírenie 

vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1618/2 – orná pôda vo výmere 6 m², k. ú. 

Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 544/2022 zo dňa 01. 06. 

2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1618 – orná 

pôda vo výmere 16 145 m², zapísaného na LV č. 1754, vo 

výlučnom vlastníctve Dany Mészárosovej, bytom Studenohorská 

2063/27, Bratislava, v prospech oprávneného z vecného 

bremena hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, na dobu 

neurčitú, za jednorazovú odplatu v sume 554,76 eur, 

 

s podmienkou: 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinnou z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude 

povinným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 
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4. podľa článku 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy s možnosťami: 

4.1 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 691/7 – ostatná 

plocha vo výmere 65 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa 

GP č. 547/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 691/5 – ostatná plocha vo výmere 264 m², k. 

ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1137, vo výlučnom 

vlastníctve Jozefa Kovašicha, Na hrádzi 236/36, Bratislava, 

do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, 

IČO 00603481, v podiele 1/1 k celku, za kúpnu cenu 155,35 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 10 031,15 eur, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

4.2 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 691/5 – ostatná 

plocha vo výmere 264 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 

1137, vo výlučnom vlastníctve Jozefa Kovašicha, Na hrádzi 

236/36, Bratislava, do výlučného vlastníctva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, v podiele 1/1 k celku, za kúpnu 

cenu 155,35 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 41 012,40 

eur, 

s podmienkou: 
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Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

4.3 nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 691/7 – ostatná 

plocha vo výmere 65 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa 

GP č. 547/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 691/5 – ostatná plocha vo výmere 264 m², k. 

ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1137, vo výlučnom 

vlastníctve Jozefa Kovašicha, Na hrádzi 236/36, Bratislava, 

v prospech nájomcu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 

00603481, na dobu neurčitú, za nájomné 9,557 eur/m², t. z. 

za nájomné celkove 621,21 eur/rok, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľom podpísaná do 120 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o nájme pozemku nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

4.4 zriadenie vecného bremena práva stavby „Rozšírenie 

vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 691/7 – ostatná plocha vo výmere 65 m², k. 

ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 547/2022 zo dňa 01. 

06. 2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 691/5 – 

ostatná plocha vo výmere 264 m², k. ú. Čunovo, zapísaného 

na LV č. 1137, vo výlučnom vlastníctve Jozefa Kovašicha, Na 
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hrádzi 236/36, Bratislava, v prospech oprávneného z vecného 

bremena hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, na dobu 

neurčitú, za jednorazovú odplatu v sume 6 003,30 eur, 

s podmienkou: 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinným z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena 

nebude povinným z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

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

Slovenskej republiky Bratislavy s možnosťami: 

 

5.1 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 1622/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m², k. ú. Čunovo, 

ktorý vznikol podľa GP č. 543/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1622 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 93 m², k. ú. Čunovo, zapísaného 

na LV č. 1455, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky 

– Vodohospodárskej výstavby, š.p., so sídlom Karloveská 2, 

Bratislava, IČO 00156752, do výlučného vlastníctva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 

1, Bratislava, IČO 00603481, v podiele 1/1 k celku, za 
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kúpnu cenu 155,35 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 2 

640,95 eur, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

5.2 nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1622/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m², k. ú. Čunovo, 

ktorý vznikol podľa GP č. 543/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1622 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 93 m², k. ú. Čunovo, zapísaného 

na LV č. 1455, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky 

– Vodohospodárskej výstavby, š.p., so sídlom Karloveská 2, 

Bratislava, IČO 00156752, v prospech nájomcu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, na dobu neurčitú, za nájomné 

9,557 eur/m², t. z. za nájomné celkove 162,47 eur/rok, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľom podpísaná do 120 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o nájme pozemku nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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5.3 zriadenie vecného bremena práva stavby „Rozšírenie 

vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1622/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 17 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 

543/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1622 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 

m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1455, vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky – Vodohospodárskej 

výstavby, š.p., so sídlom Karloveská 2, Bratislava, IČO 

00156752, v prospech oprávneného z vecného bremena hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 

1, Bratislava, IČO 00603481, na dobu neurčitú, za 

jednorazovú odplatu v sume 1 511,82 eur, 

s podmienkou: 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinným z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena 

nebude povinným z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

Slovenskej republiky Bratislavy s možnosťami: 

6.1 kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 1175/2 – vodná 

plocha vo výmere 1 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 546/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1175 – vodná plocha vo výmere 1 850 m², k. 

ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 111, a pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1237/2 – vodná plocha vo výmere 33 m², k. ú. 
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Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 545/2022 zo dňa 01. 06. 

2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1237 – vodná 

plocha vo výmere 2 470 m², k. ú. Čunovo, 

zapísaného na LV č. 111, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 

republiky – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Karloveská 2, Bratislava, IČO 36022047, do výlučného 

vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00603481, v podiele 

1/1 k celku, za kúpnu cenu 155,35 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 5 281,90 eur, 

s podmienkou: 

Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

 

6.2 nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1175/2 – vodná 

plocha vo výmere 1 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa GP 

č. 546/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1175 – vodná plocha vo výmere 1850 m², k. 

ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 111, a pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 1237/2 – vodná plocha vo výmere 33 m², k. ú. 

Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 545/2022 zo dňa 01. 06. 

2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1237 – vodná 

plocha vo výmere 2 470 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV 

č. 111, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky – 
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Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 

Bratislava, IČO 36022047, v prospech nájomcu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, IČO 00603481, na dobu neurčitú, za nájomné 

9,557 eur/m², t. z. za nájomné celkove 324,34 eur/rok, 

s podmienkou: 

Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľom podpísaná do 120 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o nájme pozemku nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

6.3 zriadenie vecného bremena práva stavby „Rozšírenie 

vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1175/2 – vodná plocha vo výmere 1 m², k. ú. 

Čunovo, ktorý vznikol podľa GP č. 546/2022 zo dňa 01. 06. 

2022 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1175 – vodná 

plocha vo výmere 1 850 m², k. ú. Čunovo, zapísaného na LV 

č. 111, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 1237/2 – vodná 

plocha vo výmere 33 m², k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa 

GP č. 545/2022 zo dňa 01. 06. 2022 z časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1237 – vodná plocha vo výmere 2 470 m², k. 

ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 111, vo výlučnom vlastníctve 

Slovenskej republiky – Slovenský vodohospodársky podnik, 

š.p., Karloveská 2, Bratislava, IČO 36022047, v prospech 

oprávneného z vecného bremena hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, 

IČO 00603481, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu v 

sume 3 143,64 eur, 
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s podmienkou: 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinným z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena 

nebude povinným z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL VYKONANÝCH 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 22. Správa o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy.  

Nech sa páči, pán Miškanin. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór:  

Ďakujem za slovo. Takže ja vám predkladám správy 

z kontrol vykonaných v predchádzajúcom období. My sme sa 

hlavne zamerali na kontrolu plnenia opatrení, ktoré sme 

udelili alebo dali v predchádzajúcich kontrolách. Zamerali 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

352 

 

sme sa na rozpočtové organizácie a kontroly, ktoré boli 

vykonané v roku 2019 a 2020. A taktiež sme vykonali 

kontrolu plnenia opatrení vo všetkých príspevkových 

organizáciách za kontroly, ktoré boli vykonané v rokoch 

2019 – 2020. Výsledkom je, že máme 8 správ z kontrol. To 

znamená, že bez zistení. Zvyšných šesť správ, návrhov správ 

z kontrol sú uvedené v predloženom materiáli. Zatiaľ toľko. 

V prípade otázok zodpoviem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

Otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán kontrolór. Chcel som sa len 

opýtať. Tam ste hovorili, že príspevkové organizácie. 

Nadácia Bratislava sa nekontrolovala? Lebo tiež boli 

voľakedy požiadavky poslancov k týmto veciam. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o reakciu. 

Prosím, zapnite pána Miškanina. 
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Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Áno. Nadáciu máme v pláne. Kontrola nadácie sa 

otvorila. Kontrolovaný subjekt nám zatiaľ predložil len rok 

2020, ktorý máme viac-menej odkontrolovaný a čakáme, kedy 

nám dajú podklady za rok 2021, aby sme vedeli následne 

odkontrolovať aj rok 2021. Čiže pokiaľ nám kontrolovaný 

subjekt dá doklady, vieme tú kontrolu ukončiť. Ale na vašu 

otázku: áno, kontrola prebieha.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem.  

A tým pádom ukončujem diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie: mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie správu o výsledkoch 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 33. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1333/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 23 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY A 

JEHO ÚTVARU NA II. POLROK 2022 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej bod 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru na II. polrok 2022.  

Nech sa páči, pán Miškanin. 

Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór: 

Áno. Predkladám návrh plánu kontroly na najbližší 

polrok v súlade so zákonom o obecnom zriadení, kedy 

kontrolór je povinný predložiť návrh plánu kontrol. Plán 

kontrol pozostáva z… v pôvodnom znení. Je tam 5 kontrol, 

ktoré by sme chceli vykonať v najbližšom polroku. S tým, že 

samozrejme, pokiaľ mestské zastupiteľstvo uzná, je možné 

kedykoľvek dať úlohu a vykonajú sa ďalšie kontroly.  

Ja využijem možno aj to moje slovo, ktoré mám. S tým, 

že keďže dneska je to moje posledné zastupiteľstvo, to 

neznamená, že tieto kontroly, ktoré teraz schválite, sa 

nebudú vykonávať. Ja ešte do 30.6. vydám poverenia 

zamestnancom na útvare mestského kontrolóra, ktorí na 

základe týchto poverení začnú vykonávať tieto kontroly. 

Tak, aby niekedy koncom októbra – novembra v podstate mohli 

byť predložené do zastupiteľstva mohli byť predložené 

výsledky kontrol. Čiže tento proces je zabezpečený. A keďže 
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mám slovo, ja by som vám z tejto pozície chcel veľmi pekne 

poďakovať za spoluprácu a teším sa možno niekedy nabudúce 

dovidenia. 

(Poznámka: potlesk) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani viceprimátorka. No, 

asi nikto v tejto sále nezabudol, že som tu spôsobila dosť 

veľký rozruch pri vašej voľbe, pán kontrolór Miškanin. 

Takže dnes by som vám rada vyslovila svoje uznanie 

a poďakovanie za vašu prácu. Lebo musím povedať, že ste 

mňa, ale nielen mňa, ale aj mojich kolegov veľmi príjemne 

prekvapili svojím prístupom, objektívnosťou, pedantnosťou, 

systematickosťou, odbornosťou a vôbec tým, že ste si svoju 

funkciu vykonávali tak, ako sa očakávalo. Takže mýlila som 

sa na začiatku. Za to sa ospravedlňujem a želám vám do 

ďalšieho pôsobenia veľa úspechov pracovných a aj životnej 

spokojnosti. Ďakujem. 

(Poznámka: potlesk) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Polakovič. 
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Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja sa musím pridať k pani starostke Čahojovej a v mene 

nášho klubu vám chcem veľmi pekne poďakovať za tie… teraz 

neviem, či to boli celé, tri roky strávené 

v zastupiteľstve, za vašu robotu, prácu. Tiež si spomínam 

aj na rôzne články, ktoré aj na vás osobne poukazovali nie 

veľmi pekným spôsobom. A toto je asi najlepšia vec, ktorú 

ste vy osobne mohli vykonať alebo urobiť ako odpoveď. Práve 

dobrou prácou a nezávislou, niekedy aj tvrdou voči vedeniu 

mesta, čo je správne. Lebo treba poukazovať aj na prešľapy. 

Ale aj férovosťou v rámci diskusií, keď sme si veci 

potrebovali vyjasňovať. Chcem veľmi oceniť to, čo ste pre 

mesto urobili. A nech už idete kamkoľvek, nemyslím si, že 

to bude lepšie ako tu. Ale určite nech sa vám tam darí 

minimálne tak ako u nás. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ja takisto. Jedna vec sú články a druhá vec 

osobná skúsenosť. Tá je naozaj veľmi dobrá. Takže v mene 

vedenia mesta vám ďakujem, pán Miškanin.  

Tým pádom končím diskusiu.  

My máme k tomuto asi nejaké uznesenie, však? 

Návrhová komisia, nech sa páči 

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

poslanec MsZ: 
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Budeme schvaľovať uznesenie: mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru na II. polrok 2022. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 33. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 23. 06. 2022: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho 

útvaru na II. polrok 2022 

Uznesenie 1334/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru na II. 

polrok 2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 54 INTERPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Môžeme začať, pokračovať. Teraz nás čaká bod 

interpelácie. Tak ja poprosím, aby ste sa prihlásili, ak 

máte k tomuto bodu čo dodať.  

Otvoríme za chvíľočku diskusiu a potom budeme 

pokračovať riadnymi bodmi.  

Takže otváram interpelácie.  

Otváram diskusiu. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť. 

Pán Korček, ste síce nejak zvláštne prihlásený, ale 

máte slovo. 

JUD. Tomáš Korček, PhD., LL.M., poslanec MsZ:  
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Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa asi prihlásil 

skôr, ako to zariadenie nejako fungovalo. Chcem dať 

interpeláciu na pána primátora ohľadom priechodu pre 

chodcov na ulici Bajkalská v našej Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, v časti medzi bytovým komplexom 

Tri veže a Národným futbalovým štadiónom, smerom 

k základnej škole Kalinčiakova. Obrátili sa na mňa 

obyvatelia s tým, či by bolo možné na tomto priechode, 

ktorý už je, chvalabohu, aspoň osvetlený, umiestniť cestnú 

svetelnú signalizáciu, nakoľko tam chodievajú rodičia 

s deťmi do školy. V prípade, že by to nebolo možné 

z nejakého technického hľadiska, tak aspoň umiestniť tam 

nejaké prostriedky na utlmenie rýchlosti áut. Či už 

retardéry alebo nejaké iné. Takže toto by som poprosil pána 

primátora o preverenie. Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Berka. 

Mgr. Adam Berka, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja prečítam text interpelácie.: „Vážený 

pán primátor, dovoľte, aby som vás interpeloval 

v naliehavej veci týkajúcej sa nedostatočne fungujúcej 

a nedostatočne využívanej klimatizácie v prostriedkoch 

mestskej hromadnej dopravy. V snahe presvedčiť obyvateľov 

na preferenciu MHD pred inými, životnému prostrediu a klíme 

menej šetrnými dopravnými prostriedkami, mali by sme 

vyvinúť maximum úsilia k tomu, aby cestovanie v MHD bolo čo 

najpríjemnejším zážitkom. Nachádzame sa v období 
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najhorúcejších dní v roku. A žiaľ, skúsenosti cestujúcich 

a moja osobná skúsenosť poukazujú na fakt, že aj v spojoch, 

ktoré sú na chladenie vzduchu technicky uspôsobené, 

nedochádza k využívaniu klimatizácie v plnom rozsahu. Aby 

sme predišli kritickým situáciám, ktoré v letných dňoch 

môžu vyústiť až do skolabovania organizmu, chcel by som vás 

veľmi pekne poprosiť o súčinnosť pri urýchlenej náprave. Aj 

na základe rozhovoru so šoférmi MHD viem, že príčinou nie 

je nefungujúca klimatizácia, ale jej nedostatočné 

využívanie. Za cestujúcich v MHD vám chcem vopred veľmi 

pekne poďakovať.“ Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kunst.  

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Interpelácia na pána primátora. Nakoľko 

bolo pred mesiacom nejaké sedenie na Devíne: kde sa 

nachádzame – v akej fáze projektovej dokumentácie alebo 

projektu rekonštrukcie Devínskej cesty. Je to dotaz 

miestnych poslancov mestskej časti Devín. Čiže kde sa 

nachádzame v projektovej dokumentácii rekonštrukcie 

Devínskej cesty. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Monika, to je normálne prihlásenie alebo…  
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Dobre. Tak si to ešte raz prihlás. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja mám dve interpelácie na pána primátora. 

Obidve sa týkajú Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

Jedna interpelácia sa týka konania akcionára 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo veci nezákonného 

zmenšenia ochranného pásma čističky odpadových vôd Vrakuňa, 

ktorá je v majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

v prospech developmentu tohto územia. A treba zvážiť aj 

konflikt záujmov predsedu dozornej rady Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, či nekonal v rozpore so záujmami 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Je to na dlhšie, tak 

to nebudem celé čítať, ale dám to písomne.  

Druhá sa týka opatrenia mesta na predchádzanie 

ekologickej katastrofe na Malom Dunaji v spolupráci s 

Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Myslím si, že by 

tam bola dobrá aj spolupráca s Lesmi SR alebo aj s našimi 

mestskými lesmi. Dôvodom tejto interpelácie, teda podľa 

môjho zistenia a konzultáciou s odbornou verejnosťou, 

s veľkou pravdepodobnosťou dôvodom tej katastrofy je 

zaústenie potokov do kanalizácie, ktorá spadá pod túto 

čističku odpadových vôd. A v čase prívalových dažďov táto 

prívalová voda z dažďov jednoducho nestíha čistička ju 

riešiť. Čiže sa vypúšťa do Malého Dunaja. A tým bude 

vlastne spôsobované vždycky pri prívalových dažďoch riziko 

takejto katastrofy. Upozornil ma aj starosta obce Tomášov, 
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že vylovili niekoľko ton týchto udusených rýb. A keď ich 

otvorili, tak zistili, že žiabre boli zanesené. 

Pravdepodobne tým papierovým kalom z čističky. Tým sa 

vlastne tie ryby zadusili. Čiže otázka znie, akým spôsobom 

sa odklonenie toho prívalu z týchto potokov môže 

realizovať, aby sa nemusela situácia opakovať. Čiže moja 

otázka interpelácie bude: aké opatrenia bude realizovať 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci 

s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, aby sa v čase 

prívalových dažďov tlmili toky potokov zaústených do 

kanalizácie zaťažujúcej čističku odpadových vôd 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti; a predpokladaný 

termín zabezpečenia ochrany Malého Dunaja pred ekologickou 

katastrofou. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som chcela poprosiť… 

interpelujem pána primátora s otázkou, v akom stave je 

riešenie cyklotrás na území Mestskej časti Bratislava – 

Vajnory v spolupráci s našou mestskou časťou. V akom sú 

stave a čo je vlastne dohodnuté. A druhá moja otázka 

smeruje k rekonštrukcii ulice Príjazdná. Kedy sa plánuje 

celá táto ulica zrekonštruovať, prípadne ak nie je ešte 

v pláne, tak by sa tam mohla začleniť. Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aj ja ďakujem. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja by som chcela interpelovať… Teraz 

neviem, že koho. Ctibor, prosím ťa, kto má v referáte MIB 

(poznámka: Metropolitný inštitút Bratislavy). Ja nemôžem 

interpelovať MIB rovno. Môžem interpelovať primátora alebo 

rovno? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pána primátora. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Pána primátora. Dobre. V Ružinove sme nadviazali 

spoluprácu s MIB-om ohľadne verejného priestoru Mierová, 

kde teda už takmer rok… je to veľmi malý zásah. Je to 

nejaká oprava dlažby, zelené plochy a vyšrámovať nejaké 

betónové kocky. A teda ešte sa robí len zadanie na výberové 

konanie pre dodávateľa. A strašne to je dlho. To zadanie už 

malo byť pred tromi mesiacmi. Takže prosím, keby sme sa na 

to pozreli. Ďakujem pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

Dobrý deň prajem. Ja ako predseda jedného z klubov by 

som chcel požiadať, ak to je možné, a poprosím tu 

o asistenciu, o prestávku až do 15:00. lebo sme zistili, že 

niektorí poslanci pochopili ten termín nie, že začneme 

14:15, ale to pochopili, že to bude o 15.00. Čiže ja sa 

obávam, že tu nie je dostatočný počet poslancov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja poprosím o reakciu naše organizačné. Pozrime sa na 

to, lebo máme teraz osobitné zretele.  

Ešte teda máme interpelácie, zrejme.  

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

MsZ:  

Dobre. Ja len, že ak sa aspoň dvaja predsedovia alebo 

predsedníčky poslaneckých klubov na tom uznesú, teda že by 

sa na 10-15 minút prerušilo zasadnutie, tak je to 

v poriadku. Takže mám za to, že jeden predseda klubu sa 

vyjadril a vidím, že súhlasí aj pani starostka Čahojová ako 

predsedníčka ďalšieho poslaneckého klubu. Tak mám za to, že 

môže byť vyhlásená prestávka na tých 15 minút. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

366 

 

Dobre. Takže dokončíme diskusiu. 

Nech sa páči, pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela 

spýtať. Stačí mi ústna odpoveď. My končíme rekonštrukciu 

materskej školy, kde máme rôzne vodozádržné opatrenia. 

V átriu sme vybudovali dve jazierka. A bol trošku problém 

nahlásiť tieto jazierka ako miesta, kde treba robiť 

prevenciu proti komárom, nasadzovať tu chemickú alebo 

biochemickú látku. Takže by som veľmi pekne poprosila, že 

by ste nám povedali, že kde je zverejnené, kde občania môžu 

nahlásiť takéto lokality. Ale aj my ako úrady. Lebo naozaj, 

na stránke hlavného mesta sme nenašli kontakt. Takže naši 

kolegovia boli neúspešní. Ja som s tým obťažovala pána 

Konečného. Nie je tu teraz. Neviem, či sa to vyriešilo 

k spokojnosti, ale ten kontakt niekde uvedený pre verejnosť 

a záujemcov chýba.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Viem, že máme aplikáciu. Máme to na stránke 

uverejnené, ale samozrejme, konkrétny kontakt, bude 

najlepšie, ak sa spoja so sekciou životného prostredia tí 

kolegovia. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

No práve tam bol problém.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Preveríme to ešte dnes a dáme vedieť, za 

chvíľočku, dáme vedieť. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme ešte v interpeláciách?  

Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pani námestníčka. Ja nemám 

interpeláciu. Ale nakoľko bude prestávka, ja sa budem 

musieť cca. o šestnástej vzdialiť, pretože som členom rady 

školy a pripravujeme voľbu riaditeľa školy. Takže neviem 

dokedy bude tá prestávka, ale potom cca. 16.00 -16.15 budem 

musieť ísť preč. Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. Tak ako bolo navrhnuté, tak bude 

prestávka do 15.00. To znamená, že štrnásť minút. Takže 

poprosím, buďme tu, zostaňte tu. Snáď sa vrátia tí 

poslanci. 
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Už sú tu.  

Takže čo? Už som vyhlásila prestávku? 

Ešte málo.  

Čiže platí to, že pokračujeme o 15:00. Prosím, buďte 

tu. Buďte všetci dochvíľni. Ďakujem. 

 

BOD 24 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU KONTROLY NAJVYŠŠIEHO 

KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ZAMERANEJ NA OBLASŤ PODPORY CYKLISTICKEJ 

DOPRAVY VYKONANEJ V KONTROLOVANOM SUBJEKTE 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 24. Informácia o výsledku 

kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

zameranej na oblasť podpory cyklistickej dopravy vykonanej 

v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava.  

Nech sa páči, máte slovo.  

Ing. Lucia Behuliaková, vedúca oddelenie vnútorného auditu:  

Najvyšší kontrolný úrad vykonal na hlavnom meste 

kontrolu zameranú na oblasť podpory cyklistickej dopravy. 

Kontrolovaným obdobím bolo obdobie rokov 2013 – 2021. 

Účelom kontroly bolo preveriť systém a koordináciu podpory 
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cyklistickej dopravy a obmedzenia pri budovaní cyklistickej 

infraštruktúry. Kontrola bola realizovaná v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti NKÚ a bola robená ako prierezová vo 

viacerých krajských mestách, včítane ministerstva dopravy 

a výstavby. Bola vykonávaná v čase od 15. februára do 26. 

mája. Pri tejto kontrole neskonštatoval Najvyšší kontrolný 

úrad žiadne zásadné porušenia v kontrolovanej oblasti.  

A z tohto dôvodu teda nie je potrebné ani prijímať 

odporúčania a odpočtovať ich následne NKÚ. Povinnosťou je 

teda predložiť za hlavné mesto uznesenie mestského 

zastupiteľstva, že zastupiteľstvo s výsledkom kontroly bolo 

oboznámené. Protokol kontroly máte v predmetnom materiáli.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pán Vetrák. 

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

poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja som si to prebehol. Teda je 

pravda, že tam nejaké vážne nedostatky neboli, ale boli tam 

rôzne odporúčania. Aj také závery a stanoviská. Teda som si 

všimol také tri na jedno z tých odporúčaní sa chcem spýtať. 

Jedno z tých odporúčaní bolo… teda to bolo skôr 

konštatovanie, že na rozdiel od BSK (poznámka: Bratislavský 

samosprávny kraj), kde tie jednotlivé cyklotrasy nejakým 

spôsobom na seba nadväzujú, tak mesto má tie trasy veľmi 
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fragmentované, nespojité. Ale to je asi aj možno z nejakých 

objektívnych dôvodov. Ja to beriem tak, že je to určitý 

pozostatok tej minulosti. A nejde to tak rýchlo odstrániť. 

Potom tam bolo nejaké odporúčanie, zvýšiť, tuším, počet 

cykločítačov. Tomu sa tiež nechcem nejak veľmi venovať. Ale 

bolo tam tiež jedno konštatovanie, že od roku 2017, odkedy 

bol zavedený poplatok za rozvoj, tak vlastne nikdy z toho 

poplatku za rozvoj nebola financovaná žiadna cyklotrasa.  

Viem, že sme sa tu už svojho času bavili o tom, že 

akým spôsobom je na meste vytvorená komisia, ktorá má na 

starosti rozdeľovanie tých výnosov z poplatku za rozvoj. 

Lebo napríklad my v mestskej časti Petržalka to máme 

spravené tak, že sú tam zástupcovia starostu aj poslancov. 

Ale tuná myslím, že je to tak nejak interne spravené, že 

len magistrát to má ako keby pod kontrolou. Že znova dávam 

na zváženie, že nejakým spôsobom do budúcna potom 

nepreorganizovať. Lebo je škoda, že sa napríklad z tohto 

poplatku na rozvoj nefinancuje aj cyklotrasy. Ony sa, 

samozrejme, financujú z niečoho iného, ale asi keby boli do 

toho aj poslanci zapojení, lebo sú tu viacerí takí, ktorí… 

Tomáš Palkovič tu dnes nie je… Ale sú tu aj viacerí ďalší, 

ktorí sa o tieto cyklotrasy zaujímajú. Je to podľa mňa 

škoda. Takže možno k tomuto by som sa chcel spýtať, že čo 

bolo dôvodom, že ten poplatok za rozvoj nebol využívaný aj 

týmto spôsobom. Že na budovanie alebo nejaké vylepšovanie 

cyklotrás alebo všetkého, čo s tým súvisí. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Potom poprosím o reakciu.  
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Nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja využijem aj prítomnosť pána kontrolóra, aj 

teda tejto situácie, že hovoríme o Najvyššom kontrolnom 

úrade Slovenskej republiky. Ja mám takú prosbu alebo možno 

pripomienku k tej veci, ktorá sa týka čerpania financií 

z európskych zdrojov. My sme boli ako župa, aj viacerí 

poslanci župní v Bruseli. A jedna z takých najväčších 

výčitiek Európskej komisie bolo, že si strieľame trošku do 

vlastnej nohy pri kontrole a hlavne pri auditoch niektorých 

činností, týkajúcich sa čerpania financií z európskych 

zdrojov. A oni nás veľmi prosili, aby sme zjednodušili ten 

proces kontroly, aj zjednodušili samotné tie procesy. Aby 

sa nestávalo, že samosprávy dostanú súhlas z ministerstva 

na realizáciu projektu a potom príde štátny audit a obmedzí 

ich financovanie z nejakej formálnej chyby. Ja osobne si 

myslím, moja osobná skúsenosť je, že niektorí, možno, 

zamestnanci tohto auditu by tiež asi potrebovali kontrolu 

z Najvyššieho kontrolného úradu, či neprekračujú 

v niektorých veciach svoje právomoci. To je taká moja 

prosba, možno, na ďalšieho člena Najvyššieho kontrolného 

úradu, aby sa pozrel aj na toto. Či sa tu neprekračujú 

právomoci. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Neviem, kto bude reagovať. 
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Nech sa páči. 

Ing. Lucia Behuliaková, vedúca oddelenie vnútorného auditu: 

K poplatku za rozvoj poviem, že v minulom roku boli 

v podstate cyklotrasy a príprava projektovej dokumentácie 

prioritne financované z načerpaných prostriedkov z EIB-čky. 

Pretože tam sú presne určené obmedzenia, kde sa dajú 

použiť. Čiže čo sa týka realizácie, bude zapájaný aj 

poplatok za rozvoj. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

A to druhé, čo hovorila pani Pätoprstá, to beriem skôr 

ako odporúčanie.  

Ďakujem. Ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

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 výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory 

cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, aj s tými 

spresneniami, ktoré sa týkali tejto kontroly, a s ktorým 
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bol oboznámený štatutárny zástupca hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa 10.6. 2022.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 33. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 23. 06. 2022: 

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory 

cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Uznesenie 1335/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky „Podpora 

cyklistickej dopravy“ podľa poverenia predsedu Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1833/01 z 11. 02. 

2022 v kontrolovanom subjekte hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave, Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava, IČO 00603481, za kontrolované obdobie roky 2013 

– 2021, pričom výsledkom kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky je záznam o výsledku kontroly 

podpory cyklistickej dopravy KA-031/2022/1120 v 

kontrolovanom subjekte hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave, s ktorým bol oboznámený štatutárny zástupca 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 10. 06. 

2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 25 SPRÁVA O PLNENÍ AKČNÉHO PLÁNU ROZVOJA 

CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY ZA ROK 2021 A 

AKČNÝ PLÁN ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ 

DOPRAVY NA ROK 2022 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pokračujeme bodom 25. Správa o plnení ́ akčného plánu 

rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný 

plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022.  

Poprosím krátke úvodné slovo. Nech sa páči, pán Skýva. 

Stanislav Skýva, vedúci oddelenia cyklodopravy:  

Dobrý deň. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

nám ukladajú za povinnosť predložiť vyhodnotenie akčného 

plánu za rok 2021 a zároveň akčný plán na rok 2022. Ten sme 

teda predložili. V dokumente je… je štruktúrovaný podľa 

odporúčaní NKÚ (poznámka: Najvyšší kontrolný úrad SR) ako 

jednotlivé projekty za rok 2021 sú vyhodnotené, či boli 

splnené alebo teda čo bolo vykonané v tomto projekte. A je 

tam plán za rok 2022. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Materiál bol aj v príslušnej komisii.  

Ja rovno otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. 

Nech sa páči, pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal k tej tabuľke. Jednak 

za rok 21, ale aj za rok 22. Tam je uvedená tá plánovaná 

cyklotrasa na Račianskej radiále, v úseku podjazdu na 

Nobelovej. Ale teraz neviem, či je to tá, čo má byť smerom 

k Peknej ceste alebo tá smerom na Nobelovu. Tak… tam, že 
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realizácia. Tak teda by som chcel vedieť, že v akom je to 

stave. Teraz sa mi jedná od toho železničného nadjazdu po 

Peknú cestu. Lebo to sme na Metre spracovali projektovú 

dokumentáciu. Myslím, že tam bolo aj vydané stavebné 

povolenie. Čakalo sa na výsledky verejného obstarávania, 

kedy sa začne s realizáciou tejto cyklotrasy. A možno teda 

do tej tabuľky tam doplniť, že k podjazdu na Nobelovej 

smerom na Peknú cestu. Lebo hovorím, sú tam dve. Tak aby to 

nemýlilo. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Poprosím o reakciu na záver. 

Nech sa páči, pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne za slovo. Ja mám, páni, na vás dve 

otázky. Prvá smeruje k plánovanej alebo v minulosti 

navrhovanej cyklotrase smerom cesta na Železnú studienku, 

kde je odbočka na Kysuckú ulicu a to je pred tým kruháčom 

pred Červeným mostom. My sme tam spolu boli asi pred dvoma 

rokmi. Se si to pozerali, ako by o mohlo byť. A je to 

komunikácia ukľudnená, po ktorej chodí veľmi veľa rodín 

s deťmi na bicykloch. Lebo Železná studnička je jedna 

z najobľúbenejších miest na cyklo-dopravu alebo cyklo-šport 

detí. A tie parkujúce autá v tých určitých úsekoch sú 

problém chýba tam cyklotrasa. A nie úplne som to videl 

v tomto materiáli, že aký je ten súčasný konkrétny stav, čo 

na to krajský dopravný inšpektorát, a tak ďalej.  
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A moja druhá otázka smeruje k tomu, či vaše oddelenie 

v nejakej forme iniciuje alebo spolupracuje s mestom na 

nejakom projekte, ktorý by odstránil mačacie hlavy na Ceste 

mládeže spod Červeného mosta, až po odbočku na Kačín. Lebo 

z pohľadu práve rekreačnej cyklodopravy tie mačacie hlavy 

sú na väčšine tej komunikácie. Sú v hrôzostrašnom stave 

a tie cyklopruhy sú veľmi úzke. To znamená, že tí cyklisti 

sa tam nevedia obchádzať, rodiny s deťmi nevedia ísť vedľa 

seba. Neviete telom ako keby chrániť to svoje dieťa, keď 

tam ide okolo vás autobus, auto alebo iní cyklisti. Či je 

nejaká iniciatíva vyvinutá v tomto smere, aby sa tie 

mačacie hlavy odtiaľ odstránili, ktoré, ak správne chápem, 

nikdy neboli nejaká historická replika alebo niečo podobné. 

Len sa tam proste dali a už sú niečo, čo by tam byť 

nemuselo. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pán Polakovič, nech sa páči. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať, ako sa zmení váš 

život, keď od 1. júla po nadobudnutí novely zákona, ktorá 

uľahčuje povoľovacie procesy v prípade trate, ktoré sme 

mali s dopravným inšpektorátom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako sa zmení? 
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Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ako sa zmení k lepšiemu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Poprosím o reakciu, pán Skýva. Myslím, že boli 

tri dotazy. 

Tak ešte pán Kunst 

Tak počkáme, prosím. Dobre? 

Nech sa páči, pán Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež rád opýtal, čo sa 

týka toho plánu alebo súčasného stavu Karloveská radiála, 

Karloveská ulica, úsek Devínska cesta – Harmincova. Nejak 

mi to nejde dokopy. Devínska cesta do Devína neni prepojená 

ani do Devínskej. Ale robíme aj nejakú štúdiu medzi 

Devínskou cestou, Dúbravkou a Hramincovou. Čiže R41, tá 

Karloveská radiála, to by som rád vysvetlil. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Poprosím o reakciu na všetky dotazy 

poslancov. 

Stanislav Skýva, vedúci oddelenia cyklodopravy:  
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Takže. R11-ka, je to R13-ka Račianska, je to od 

podjazdu smerom na Peknú cestu. Od pondelka by mali začať 

kopať. Tam je nejaké to zdranie vždy. Železná studnička – 

projekt bol pripravený, predložený na KDI s tým, že ho 

zamietlo. Ale že úplne definitívne. Ale povedali, že musíme 

najprv vyriešiť Patrónku, čo nie je úplne v našich silách. 

Momentálne sme sa začali baviť aj s mestskými lesmi, že čo 

s tým a ako to budeme tlačiť ďalej. Možnože vyriešime len 

to prepojenie nie tú Patrónku ako takú, ale len ten vrch 

tej… neni to Opavská, ale tá prvá ulica nad železnicou 

a Patrónkou. Ale možnože to zase pôjde ďalej. Ale ako 

projekt je pripravený a opripomienkovaný. Je z našej strany 

schválený, len teda policajti ho zastavili.  

Mačacie hlavy, neiniciujeme nič. Lebo bola informácia, 

že je to historická dlažba a takto to má vyzerať. Takže 

nikdy sme neriešili odstraňovanie mačacích hláv. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale berieme to ako podnet a preveríme to.  

Stanislav Skýva, vedúci oddelenia cyklodopravy:  

Krajský dopravný inšpektorát, uvidíme ako sa zmení 

situácia. Či bude cestný správny orgán dostatočne, by som 

povedal, odvážny, teda určoval značenie aj napriek… ako je 

to? Napriek negatívnemu stanovisku krajského dopravného 

inšpektorátu.  
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A poslednú mám Karloveskú. Karloveská radiála je 

plánovaná radiála pozdĺž Karloveskej ulice. Teda od riviéry 

pozdĺž ulice, pozdĺž električky, až po Harmincovu ulicu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Čiže od cesty na Devín. Asi tam je to 

nedorozumenie. Čiže od tej križovatky Cesta na Devín smerom 

hore do Karlovej Vsi, až teda do Dúbravky.  

Devínska cesta je v rámci projektu, ktorý má sekcia 

výstavby. A to je v rámci rekonštrukcie komunikácie. K tomu 

ale môžem veľmi rýchlo zareagovať, že už sme k tomu sedeli 

s kolegami zo sekcie výstavby. A nakoľko sa to javí stále 

ako veľmi komplikované, hľadáme iné riešenie. Nie takú 

zásadnú rekonštrukciu, ale opravu tej komunikácie vrátane 

jej možného rozšírenia.  

Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

V prípade odstránenia tých mačacích hláv chcem ale 

upozorniť, aby ste brali do úvahy aj zadržiavanie vody 

v krajine. Aby sme sa nedostali do situácie, že tam 

vytvoríme nejaké veľmi silné odvodnenie toho územia. Čiže 

myslite na to, že tá cesta by mala mať nejaký potenciál 

zadržať tú vodu v krajine; nasiakavý povrch a tak ďalej. 

Len na to myslite.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ukončujem diskusiu k bodu 25. 

Prosím návrhovú komisiu.  

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

poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať uznesenie: mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu  

a) berie na vedomie Správu o plnení akčného plánu 

rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a  

b) schvaľuje Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy na rok 2022.  

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, proti: 0, zdržalo sa: 0,nehlasovali: 6, 

prítomných: 32. Ďakujem. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej a 

pešej dopravy na rok 2022 

Uznesenie 1336/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

správu o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy za rok 2021. 

B. schvaľuje 

akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 

2022. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 METODIKA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom 26. Metodika komunitného plánovania 

sociálnych služieb v Bratislave. 

Prosím o úvodné slovo. Nech sa páči. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí:  

Dobrý deň. Sekcia sociálnych vecí predkladá Metodiku 

komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave. 

Tento bod súvisí s predkladaným bodom 7 – komunitným plánom 

na roky 2023 – 2030. ide o praktický nástroj na to, ako 

komunitne plánovať v Bratislave, ktorá má dvojúrovňovú 

správu sociálnej politiky a o rámec na dialóg s mestskými 

časťami. Cieľom tejto metodiky je odborne, navzájom 

a súčasne komunitne plánovať sociálne služby. Ide 

o informačný materiál pre mestské zastupiteľstvo a našich 

kolegov na odborných útvaroch. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. A súčasne prosím, 

aby sme sa počúvali. 

Ďakujem pekne. 
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A prosím návrhovú komisiu. 

Pardon, otváram diskusiu. 

Teraz prosím návrhovú komisiu. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie metodiku 

komunitného plánovania sociálnych služieb 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: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 6, 

prítomných: 35. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb 

v Bratislave 

Uznesenie 1337/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

Metodiku komunitného plánovania sociálnych služieb v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

BOD 27 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ORGANIZÁCII DE 

PAUL SLOVENSKO, N. O. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 27. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

organizácii De Paul Slovensko, n. o.  

Nech sa páči. 

Mgr. Tatiana Sedláková, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí: 
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Predkladáme takisto žiadosť o poskytnutie organizácii 

De Paul. Stanovisko sekcie sociálnych vecí a tiež 

odporúčanie komisie sociálnych vecí a rozvoja bývania je 

schváliť dotáciu žiadateľovi v plnej výške. A to z dvoch 

nasledujúcich dôvodov.  

Prvým sú pozitívne dopady plánovanej rekonštrukcie, 

jednak na majetok mesta, ale aj na kvalitu služieb. Druhým 

je potreba podporiť prevádzku a činnosť nocľahárne počas 

rekonštrukcie. Ide o jedinú nocľaháreň na území Bratislavy, 

ktorá je veľmi dôležitá pre ostatnú sieť sociálnych 

služieb. Zo strany hlavného mesta ide o kontinuálnu 

každoročnú podporu výdavkov spojených s činnosťou, teda nie 

správou, ale s činnosťou služby nocľahárne. Prosíme mestské 

zastupiteľstvo o prerokovanie a schválenie žiadosti. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu žiadateľovi De Paul 

Slovensko, nezisková organizácia, v sume 70.000 eur. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehladovali: 5, 

prítomných: 31.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii DEPAUL SLOVENSKO, 

nezisková organizácia  

Uznesenie 1338/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotáciu žiadateľovi organizácii DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 

organizácia, v sume 70 000,00 eur. 

koniec poznámky) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem kolegom. 
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BOD 28 PLÁN IMPLEMENTÁCIE PRIORÍT A CIEĽOV 

KONCEPCIE ROZVOJA CENTIER VOĽNÉHO ČASU 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Číslo 28. Plán implementácie priorít a cieľov 

koncepcie rozvoja centier voľného času.  

Nech sa páči. 

Jakub Hrbáň, oddelenie školstva, športu a mládeže:  

Dobrý deň všetkým. Vážené poslankyne, vážení poslanci. 

Predkladaný materiál je plnením uznesenia 958/2021, ktorým 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy dňa 23. 9. 2021 schválilo koncepciu rozvoja 

centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 

mesta. Ide o plnenie uznesenia v bode C, ktorým mestské 

zastupiteľstvo požiadalo primátora a teda gestorské 

oddelenie vo vzťahu k agende centier voľného času, 

pripraviť o predložiť schválenie mestskému zastupiteľstvu 

plán implementácie priorít a cieľov. Bude súčasťou tejto 

koncepcie. Čiže predkladaný plán je štruktúrovaný prehľad 

jednotlivých, na seba nadväzujúcich priorít a cieľov, 

definovaných praktickou časťou tohto dokumentu. Pri každom 

cieli je určený garant. Subjekt alebo teda subjekty – 

útvary, zodpovedajúce za jeho plnenie. Následne je 

špecifikované opatrenie, ktorým by sa mal predmetný cieľ 

naplniť. Alebo ktorým by sa malo k jeho naplneniu prispieť. 
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A teda, samozrejme, k danému cieľu je priradený aj 

indikátor a termín plnenia.  

Pokiaľ máte, samozrejme, otázky, môžeme sa o tom baviť 

nejak špecificky. Na záver by som iba upozornil na to, že 

vzhľadom na diskusiu, ktorá prebehla na zasadnutí komisie 

pre školstvo a vzdelávanie športu dňa 16.6. Komisia navrhla 

zmeny niektorých termínov plnenia v rámci toho materiálu, 

ktorý sme si ako gestorské oddelenie osvojili. Tie zmeny, 

pokiaľ chcete, si môžete prejsť. Bol nový materiál 

vyvesený, čiže mali by ste ho mať k dispozícii.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pán Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Naozaj tento materiál sme si v rámci 

komisie dopodrobna preštudovali. Ja len dávam do 

pripomienky, že komisia žiada aby boli schválené finančné 

prostriedky na rok 2022. Aj na rok 2023, v dostatočnom 

množstve finančných prostriedkov. Aby ten plán, tak ako je 

pripravený, aj tá koncepcia ako je pripravená, bola reálne 

možná urobiť a pripraviť na tie ďalšie roky. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pani poslankyňa Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja sa chcem len opýtať. Tam boli teda 

tie zmeny termínu ako kebyže skôr, hej? Viac menej. Že aby 

sa plnil ten plán skôr. Či? Je tá zmena z 2023 na 2022. 

Podľa toho, čo som tam videla. Zmeniť termín plnenia cieľa 

z dokumentu z roku 2023 na rok 2022. Či sa akceptujú tie 

zmeny alebo? Takže by sa tie ciele mali splniť už tento 

rok, áno?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o reakciu na obidve otázky. 

Jakub Hrbáň, oddelenie školstva, športu a mládeže:  

Nie. Tie zmeny, ktoré boli teda nejakým spôsobom 

odporúčané komisiou, išlo o to, že plán implementácie 

predstavuje plnenie cieľov na celých 10 rokov, na ktorých 

je rámcovaná koncepcia. Tá koncepcia po diskusii aj s nami 

zlúčila tie ciele, tie termíny plnenia trošku rozložiť 

v čase toho desaťročného obdobia. Čiže tak, ako sme to 

predkladali my, to bolo trošku ambicióznejšie. Takto je to 

trošku realistickejšie.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ešte bola otázka. Pán Kunst. Alebo?  

V poriadku. Dobre. Ďakujem pekne.  
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Uzatváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

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

Budeme schvaľovať uznesenie, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje plán implementácie priorít 

a cieľov, ktorý bude súčasťou koncepcie rozvoja centier 

voľného času.  

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: 24, proti: 0, nehlasovali: 0, zdržalo sa: 7, 

prítomných: 31. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja 

centier voľného času 
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Uznesenie 1339/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán implementácie priorít a cieľov, ktorý bude súčasťou 

Koncepcie rozvoja centier voľného času schválenou uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 958/2021 zo dňa 23. 09. 2021. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 29 ZMLUVA O ČLENSTVE MEDZI MEDZINÁRODNOU SIEŤOU 

ICORN A HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Číslo 29. Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou 

ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou.  

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. art. Marián Tesák, oddelenie kultúry:  

Dobrý deň. Predkladáme vám medzinárodnú zmluvu 

o členstve medzi sieťou ICORN a hlavným mestom SR 

Bratislavou. Sieť ICORN vznikla v roku 2006 a združuje 

mestá, ktoré poskytujú útočisko prenasledovaným alebo 

ohrozeným umelcom. V prípade uzatvorenia zmluvy a vstúpenia 
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do siete pôjde o prvé členstvo hlavného mesta 

v medzinárodnej oblasti kultúry. S eventualitou členstva 

v sieti ICORN sme oslovili nadáciu Milana Šimečku 

a občianske združenie Literárny klub SK, ktoré dlhodobo so 

sieťou spolupracujú. Na základe požiadavky o vzájomnú 

spoluprácu pri príprave a vstupu mesta Bratislava do siete 

bola v decembri 2021 podpísaná medzi nadáciou Milana 

Šimečku, združením Literárny klub SK a hlavným mestom 

zmluva o spolupráci.  

Pravidelná porada primátora z dňa 3.11.2021, ktorá 

uzatvorenie tejto zmluvy schvaľovala, zároveň uložila 

oddeleniu kultúry vypracovanie a zaslanie oficiálnej 

žiadosti sekretariátu siete ICORN a predloženie 

medzinárodnej zmluvy o členstve do siete ICORN. Na základe 

úspešnej žiadosti predkladáme medzinárodnú zmluvu 

o členstve. Všetky záväzky vyplývajúce zo vstupu do siete 

ICORN sú predmetom zmluvy, priloženej v materiáli. Tiež 

v spomenutej zmluve o spolupráci, ktorou hlavné mesto SR 

Bratislava prenáša časť povinností vyplývajúcich zo zmluvy 

o členstve prenáša na zmluvných partnerov. A to napríklad 

štipendium, cestovné a ubytovacie náklady pre rezidenta. 

V praxi členstvo prebieha tak, že sekretariát ICORN zašle 

členskému mestu krátky zoznam umelcov, člen si jedného 

rezidenta vyberie, pričom následne tento príde do mesta na 

12 mesačnú rezidenciu. Prvú rezidenciu v Bratislave 

a náklady s ňou spojené hradia partneri zo svojho získaného 

grantu Nórskych fondov. Mesto platí len členský príspevok 

vo výške 2.300 eur, čiastkovo projekt koordinuje a pomáha 

tvorcovi s administratívou.  
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Dôležitou informáciou je, že finálny výber rezidenta 

je na meste. Pričom to si ho vyberá na základe vlastných 

možností a mesto sa členstvom v sieti nezaväzuje poskytovať 

rezidentovi každých 12 mesiacov. Za najväčšie prínosy 

členstva v sieti považujeme jasné prihlásenie sa ku 

globálnym témam demokracie, solidarity a slobody prejavu. 

Veríme, že prenasledovaný umelec môže nájsť v Bratislave 

nielen bezpečné útočisko, ale zároveň môže byť novým 

impulzom pre kultúrny život v meste. A reprezentantom 

hodnôt, ktoré mesto vyznáva a považuje ich za dôležité. 

V súčasnom kontexte vojny na Ukrajine považujem členstvo 

Bratislavy v sieti ICORN za symbolické. A verím, že 

vzhľadom naň v momentálnom pristúpení členstva do siete 

o to silnejšie. Zmluva prešla riadnym pripomienkovým 

konaním relevantných útvarov a bola odporučená na 

schválenie pravidelnou poradou primátora, komisiou pre 

kultúru, mediálneho kultúrneho dedičstva, komisiou pre 

cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu a mestskou radou. 

Členstvo v sieti ICORN je zároveň jedným z opatrení dnes 

schválenej koncepcie udržateľného rozvoja kultúry 2030. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu. Nech sa páči.  

A prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o členstve medzi 

medzinárodnou sieťou ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou.  

Môžeme hlasovať. 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 24, proti: 0, nehlasovali: 8, zdržalo sa: 0, 

prítomných: 32.Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

Uznesenie 1340/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmluvu o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN 

(International Cities of Refuge Network) a hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou. 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 30 DEKLAROVANIE FINANČNEJ SPÔSOBILOSTI 

(SPOLUFINANCOVANIE) PRIJÍMATEĽA NA PROJEKT 

„NOVÁ ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ V PETRŽALKE, 2. ČASŤ 

BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR“ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme. Bod číslo 30. Deklarovanie finančnej 

spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt 

„Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica 

– Janíkov dvor“.  

Ing. Roman Čajka, vedúci oddelenia implementácie externého 

financovania:  

Povinnou súčasťou žiadosti o NFP je deklarovanie 

finančnej spôsobilosti v celej výške spolufinancovania 5 % 

Nová električková trať v Petržalke. Týmto teda predkladáme 

materiál, ktorým budete deklarovať túto finančnú 
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spôsobilosť. Je teda možné projekt podať a mesto zabezpečí 

finančné prostriedky na spolufinancovanie tohto projektu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu. 

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

Áno. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok projektu Nová električková 

trať v Petržalke, druhá časť. Ďalej zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 595 198,76 eur.  

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené)  

 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 27, proti: 0, nehlasovali: 5, zdržalo sa: 0, 

prítomných: 32. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) 

prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

Uznesenie 1341/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť 

Bosákova ulica – Janíkov dvor“ vrátane príloh, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu v sume 5 595 

198,76 eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK NA PROJEKT – REVITALIZÁCIA 

VEREJNÝCH PRIESTOROV OKOLIA CINTORÍNA KARLOVA 

VES – DO VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO 

OPERAČNÉHO PROGRAMU (KÓD VÝZVY IROP-PO7-

SC73-2021-87) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme bod číslo 31. Predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných 

priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87).  

Nech sa páči kolegovia, máte slovo, úvodné. Môžete. 

Mgr. Tomáš Čekme, oddelenie programovania a spolupráce:  

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Materiálom je predloženie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok do integrovaného 

regionálneho operačného programu. Podmienky výzvy si 

vyžadujú, aby predloženie schválilo formálne mestské 

zastupiteľstvo. Je tam aj spolufinancovanie vo výške asi 

3.000 eur. Celková žiadosť o NFP je vo výške cca. 60.000 

eur. A materiál prešiel ako mestskou radou, tak aj 

finančnou komisiou aj komisiou životného prostredia.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt revitalizácia verejných 

priestorov v okolí cintorína Karlova Ves. Ďalej 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami, 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu vo výške 2.981,81 eur a zabezpečenie financovania 

prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujte pekne.  

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 26, proti: 0, nehlasovali: 5, zdržalo sa: 0, 

prítomných: 31. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia 

cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho 

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

Uznesenie 1342/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia 

cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho 

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

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu v sume 2 981,81 

eur, t. z. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 INFORMÁCIA O PRÁCI PRACOVNEJ SKUPINY A ZOZNAM 

PODNETOV NAVRHNUTÝCH DO ZMIEN A DOPLNKOV 

ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO 

PLÁNU ZÓNY A6 BRATISLAVA V ZNENÍ ZMIEN A 

DOPLNKOV, (SLAVÍN), MÁJ 2022 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo 32. Informácia o práci 

pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien 

a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu 

zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 

2022. 

Nech sa páči, kolegovia. Prosím. 

Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

územného rozvoja:  

Dobrý deň. Dovoľte mi v krátkosti uviesť materiál. Ide 

teda o pokračovanie procesu preskúmania plánu zóny A6, 

informačný materiál o preskúmaní k územnému plánu zóny A6 

Slavín. Pop predložení na mestské zastupiteľstvo v novembri 

2021, ktoré uznesením číslo 1039/2021 v bode B odporučilo 

zriadiť pracovnú skupinu na posudzovanie podnetov 

a žiadostí, ktoré sme ako hlavné mesto obdržali v rámci 

preskúmania tohto územného plánu zóny.  

Pracovná skupina teda bola zriadená a vytvorená 

v záujme zefektívnenia a obstarávania zmien a doplnkov 

územného plánu zóny, ako aj za účelom participatívneho 
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a transparentného postupu hlavného mesta pri preskúmavaní. 

Túto pracovnú skupinu tvorilo 7 členov a 7 náhradníkov. 

Boli vymenovaní z odborných útvarov magistrátu, 

Metropolitného inštitútu Bratislavy a Miestneho úradu 

Bratislava – Staré Mesto, ako aj z poslaneckej komisie 

mestského zastupiteľstva. Výstup pracovnej skupiny je 

spracovaný vo forme textovej, v prehľadnej tabuľke 

a v grafickej, ktorú tvorí výkres s lokalizovaním podnetov 

území zóny. Tabuľka teda obsahuje 30 podnetov, ktoré 

pracovná skupina v priebehu troch mesiacov posúdila a do 

návrhu zmien a doplnkov odporučila zahrnúť 26 týchto 

podnetov. Materiál bol prerokovaný v rámci komisie územného 

a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby, ako aj na rokovaní mestskej rady, ktoré obe 

odporučili mestskému zastupiteľstvu materiál zobrať na 

vedomie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za úvodné slovo. 

Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. Nech sa páči. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

informáciu o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov 
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navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny A6 

Slavín v máji 2022.  

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka. hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 32.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Dobre. Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. V súvislosti s hlasovaním 

63 a 64 je to bod 21. Chcel by som požiadať toto 

hlasovanie… vyhlásiť ho za zmätočné, nakoľko teda pri tom 

druhom hlasovaní zrejme mi nezafungovalo hlasovacie 

zariadenie. Takže ak by sme mohli o tomto bode hlasovať 

znova. Uvedomil som si to teraz. Lebo som si teda vybral od 

kolegov tie výpisy z hlasovaní. Takže týmto teda chcem 
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požiadať návrhovú komisiu, aby sme sa znova vrátili k tomu 

bodu 21 – hlasovanie 63 a 64. Hej. Boli zmätočné. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 20/1, tak. Hej? 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno. Bod 20/1. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Teraz to môžeme hlasovať. Teraz. Ja vás chcem 

poprosiť. Ide o posunutie City Light(u) na nami 

rekonštruovanej ulici. Teraz. Jednoduchá vec. Veľmi vás 

poprosím o podporu tohto bodu. Lebo teraz to tam 

rekonštruujeme. Čakalo sa na toto hlasovanie. Takže nie je 

to nič zlé. Potrebujeme posunúť City Light a posunúť im 

nájomnú zmluvu na iný pozemok kúsok odtiaľ. Dobre? Takže je 

to fakt akože úplne bezproblémová vec. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Teda ako? Môžeme to urobiť? Urobíme to hlasovanie ešte 

raz? 

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

No. Vraj to tu bolo konzultované aj s pánom 

kontrolórom. Vraj je to možné. Ja by som povedal, že pán 

poslanec by mal hneď po tom hlasovaní reklamovať, že mu 
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nefungovalo hlasovacie zariadenie, alebo že to tam ukázalo 

nejak ináč ako hlasoval.  

Ale dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tomáš, môžeme to urobiť? Alebo ako, 

organizačné?  

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

MsZ: 

Za nás ako som avizoval, že akože technicky a procesne 

by tam problém nemal byť. Akože je ideálne, že ak 

bezprostredne po. Ale ak aj následne zistí, tak môj názor 

je, že je to v poriadku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. S faktickou pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. Myslím si, že rokovací 

poriadok nehovorí priamo, kedy musí poslanec ohlásiť, že 

došlo k zmätočnému hlasovaniu, či po alebo neskôr. Takže ja 

Janka Buocika chápem v tomto smere. A viem asi aký je jeho 

úmysel. Myslím si, že aby to bolo čisté, ja navrhujem, aby 

sme najprv hlasovali o tom, že vyhlásime toto hlasovanie za 

zmätočné. Aby bolo nové hlasovanie a potom by bolo nové 
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hlasovanie, už v merite veci. Potom po tretie. Ja sa budem 

musieť vzdialiť. Idem na radu školy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak to je vlastne posledný osobitný zreteľ.  

Pán kontrolór nie. Tak môžeme ísť na to. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Myslím, že to nie je detailne riešené. Aj taký 

prípad by mohol nastať, že ja si spomeniem, že minulé 

zastupiteľstvo som chcel hlasovať nejak ináč. A teraz akože 

budeme sa k tomu vracať? Dobre. 

Ale toto, čo navrhol pán Korček, myslím, že je čisté. 

Takže poďme hlasovať teraz o tom, že vyhlasujeme to 

hlasovanie za zmätočné. To bol bod 21. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

20, bod 1. 

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

Áno, 20, bod 1. Dobre. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Prosím, hlasujte o zmätočnom hlasovaní. 

Áno. Teraz odhlasujeme to, že to hlasovanie bolo 

zmätočné. 

Pán Cmorej ešte. 

Čo sa deje? Aha, to už chcete hlasovať.  

Môžeme hlasovať? 

Prosím vás, hlasujte. 

Dobre, už sa ponáhľajú všetci. 

Sekundu. 

„Díky“ za trpezlivosť. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 

18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými 

stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so 

spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1344/2022 

zo dňa 23.06.2022 

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 v rámci uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021 

nahradenie „prílohy č. 1 Nájom pozemkov“ novým znením 

prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tohto uznesenia a v ktorej 

došlo k čiastočnej úprave predmetu nájmu nasledovne: 

 

- pôvodný text v znení: 

 

„Dúbravka  „C“ 2727/18, „C“ 2727/19  5920  6x3   2“ 

sa nahrádza textom v znení: 

„Dúbravka  „E“ 3102     5920  6x3   2“ 

 

- pôvodný text v znení: 

:„Staré Mesto  „C“ 21853/1   1656 citylight  2“ 

sa nahrádza textom v znení: 

„Staré Mesto  „E“ 21759    8925 citylight  2“, 
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s podmienkou: 

Dodatok k zmluve o nájme č. 08 88 0109 21 00 bude nájomcom 

podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že dodatok k zmluve o nájme č. 08 88 

0109 21 00 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

Takže teraz ideme hlasovať o tom uznesení 20.1, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom pozemkov s novým znením prílohy č. 

1. Tak ako je uvedené v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 33.  
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Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť všetkým. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov 

navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny 

Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení 

zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022 

Uznesenie 1343/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov 

navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny 

Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení 

zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 33 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, 

SEPAROVANOM ZBERE A STRATEGICKÝCH VYHLIADKACH 

DO BUDÚCNOSTI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo…  

Nahoďte mi to. 30… 36, myslím. Nie. 33. hej?  

Sme si istí. 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 

budúcnosti. 

Nech sa páči.  

Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia:  

Dobrý deň, vážené zastupiteľstvo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

32 sme prebrali? Sme si istí? 

Dobre. 

Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia:  
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Sekcia životného prostredia ako gestor spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. predkladá do rokovania 

materiál na základe uznesenia 524/2021. je to Informácia o 

nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a 

strategických vyhliadkach do budúcnosti. Materiál máte 

k dispozícii. Obsahuje prehľad činnosti spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu za rok 2021 a potom štatistické údaje. 

Je tu so mnou aj generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Ivan 

Sokáč. Takže sme k dispozícii v rámci diskusie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Ospravedlňujem sa. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o 

nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a 

strategických vyhliadkach do budúcnosti. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 9, 

prítomných: 31. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

Uznesenie 1345/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti. 

 

koniec poznámky) 
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BOD 34 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS - PRENÁJOM 

STAVBY A POZEMKU NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE ZA 

ÚČELOM PREVÁDZKY BUFETU, VONKAJŠIEHO SEDENIA 

A PREVÁDZKY VEREJNÝCH TOALIET 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Bod 34. Návrh na schválenie podmienok OVS 

- prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom 

prevádzky bufetu, vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných 

toaliet.  

Bola diskusia, že pôjdeme bez úvodných slov? 

Alebo ideme s úvodným slovom všade? 

Bez? Bez úvodného slova, hej? 

Asi sa na tom zhodneme, že o takejto hodine už. 

Pán Pilinský, pán poslanec Pilinský. 

Nič? Dobre. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Už je diskusia? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie. 
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Dobre. Otváram diskusiu k tejto téme. 

Ospravedlňujem sa. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ste hovorili, že úvodné slovo nebude. Diskusia by asi 

mala byť otvorená. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, diskusia, samozrejme. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Pán riaditeľ, ja by som sa len potreboval spýtať na tú 

rekonštrukciu horárne. V akom to je stave? Lebo viem, že sa 

tam dlho… Lebo keď som tam bol naposledy, tak tam bolo 

ticho. Či je s tým nejaký problém alebo či sa tam čaká, kým 

vytvrdne nejaký betón. Ide mi o tú… nad Peknou cestou, 

bývalé muničné sklady. Že v akom to je stave, či tam je 

nejaký posun alebo nejaký problém s dodávateľom. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Ing. Marek Páva, riaditeľ mestských lesov:  

Ďakujem za otázku. Na peknej ceste bol aj problém 

s dodávateľom. Súvisí to s tou situáciou na stavebnom trhu. 
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Boli tam niektoré položky, ktoré sa predražovali. Čiže 

museli sme tú zákazku rozdeliť. To znamená, že ten 

grilovací pavilón ideme súťažiť teraz vlastne osobitne, 

presúťažovať to. S tým, že na zvyšok areálu by mali 

nastúpiť tento rok robotníci a dokončiť v pôvodnom 

variante. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Ďakujem pekne.  

Predtým, ako budeme hlasovať a odovzdám slovo 

návrhovej komisii, máme dosť poslancov, hej? Lebo si 

nechali kartičky v zariadeniach.  

Áno, ale sú… sú kartičky v zariadeniach, takže… Dobre, 

uvidíme. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 

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

Áno. Kartičky nám ešte držia uznášaniaschopnosť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak. 

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

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom stavby a pozemku na 

Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu, pešieho 

sedenia a prevádzky verejných toaliet. 

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: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 10, 

prítomných: 30.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – 

prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke s cieľom 

prevádzkovať bufet, vonkajšie sedenie a prevádzkovať 

verejné toalety 

Uznesenie 1346/2022 
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zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby a 

pozemku na Partizánskej lúke s cieľom prevádzkovať bufet, 

vonkajšie sedenie a prevádzkovať verejné toalety podľa § 9a 

ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 

281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov s podmienkami podľa vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

prílohu tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. 

Ďakujem, páni, veľmi pekne.  

Pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 35 INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE ZABEZPEČENIA 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA 

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

261/2011 Z. Z. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 35. Informácia o aktuálnom stave 

zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona 

č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tejto téme. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom 

stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle 

zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 

Z. z. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 12, 

prítomných: 31.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

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

ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov v spojení so 

zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších 

predpisov 

Uznesenie 1347/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných 

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

ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov v spojení so 
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zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších 

predpisov. 

koniec poznámky) 

 

BOD 38 NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝPOŽIČKY DLHODOBÉHO 

HNUTEĽNÉHO MAJETKU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCII KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod 38. Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého 

hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny 

podnik Bratislava. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje výpožičku dlhodobého hnuteľného 

majetku pre organizáciu Komunálny podnik Bratislava. 

Celková suma obstarávacej hodnoty tohto majetku je 

4.490.445,60 eura. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 10, 

prítomných: 30. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej 

príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 

Uznesenie 1348/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

výpožičku dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v počte 158 ks pre mestskú 

príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy, 

Technická 6, 821 04 Bratislava, s cieľom plniť úlohy 
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vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny, na dobu 12 

mesiacov. Celková suma obstarávacej hodnoty dlhodobého 

hnuteľného majetku je 4490445,60 eur. Súpis predmetného 

majetku je prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto uznesenia, 

s podmienkou: 

Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto 

uznesenie stratí platnosť. V prípade, že zmluva o výpožičke 

nebude vypožičiavateľom podpísaná v uvedenej lehote, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Možno poprosím, ak ma je počuť dole do mezanínu, 

poprosím, aby poslanci a poslankyne sa vrátili sem. Pretože 

v sále je 20 ľudí a 10 kartičiek nebolo vytiahnutých 

z hlasovacieho zariadenia. Takže poprosím, možno aby aj 

organizačné niekoho poslalo dole, že proste máme 

zastupiteľstvo. Chápem, že je dlhé, ale máme už iba zopár 

bodov. A potom môžeme si dať spoločné občerstvenie. 

Čokoľvek.  
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BOD 39 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU VO VÝMERE 8 M² V STAVBE SO 

SÚPISNÝM ČÍSLOM 7783, NEHNUTEĽNÁ KULTÚRNA 

PAMIATKA, NA HODONÍNSKEJ 44 V BRATISLAVE, 

K. Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

To znamená, že poďme ďalej. Bod číslo 39. Návrh na 

schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m² v 

stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna 

pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

To znamená… Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytového priestoru 

nachádzajúci sa na pozemkoch v katastrálnom území Záhorská 

Bystrica formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky sú 

v materiáli. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 9, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej 

príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 

Uznesenie 1349/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytového priestoru vo výmere 8 m² nachádzajúceho sa 

v budove so súpis. č. 7783 – nehnuteľná kultúrna pamiatka –
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, nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č. 3219/4 a parc. č. 

3219/3 na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, zapísaných na LV č. 1286, na dobu neurčitú, 

s cieľom prevádzkovať predajne náhrobných kameňov, 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, ktoré upravuje 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 40 NÁVRH NA ZVERENIE BRATISLAVSKÝCH LAVIČIEK 

MESTSKÝM ČASTIAM BRATISLAVA A PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIÍ MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek 

mestským častiam Bratislava a príspevkovej organizácií 

MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislava. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje podľa čl. 82, odst. 2 štatútu 

zverenie kusov… teda zverenie rôznych kusov bratislavských 

lavičiek pre mestské časti, tak ako to je uvedené aj 

s podmienkami v materiáli. Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 6, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej 

príspevkovej organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 

Uznesenie 1350/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie: 

1. 18 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 12 225,60 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, s 

cieľom skvalitniť verejné priestory, 

2. 23 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 15 621,60 eur s DPH do správy mestskej 
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časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 

62 Bratislava, s cieľom skvalitniť verejné priestory, 

3. 36 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 24 451,20 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 

Bratislava, s cieľom skvalitniť verejné priestory, 

4. 14 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 9 508,80 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, 

s cieľom skvalitniť verejné priestory, 

5. 4 kusy bratislavských lavičiek s operadlom bez podrúčiek 

v sume 2 716,80 eur s DPH do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava, s 

cieľom skvalitniť verejné priestory, mestskej časti 

Bratislava-Rača, Kubačová 21, 831 06 Bratislava, s cieľom 

skvalitniť verejné priestory, 

7. 26 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 17 659,20 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, Mierová č. 21, 827 05 Bratislava, 

s cieľom skvalitniť verejné priestory, 

8. 14 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 9 508,80 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, 

s cieľom skvalitniť verejné priestory, 
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9. 27 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 18 338,40 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, s 

cieľom skvalitniť verejné priestory, 

10. 4 kusy bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 2 716,80 eur s DPH do správy mestskej 

časti Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 

57 Bratislava, s cieľom skvalitniť verejné priestory, 

11. 50 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez 

podrúčiek v sume 33 960,00 eur s DPH do správy mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 3, 811 02 Bratislava, s 

cieľom skvalitniť verejné priestory, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany mestských 

častí Bratislava-Devín, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-

Lamač, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, 

Bratislava-Rača, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vajnory, 

Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Záhorská Bystrica a mestskej 

príspevkovej organizácie MARIANUM – pohrebníctvo mesta 

Bratislavy v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestské časti Bratislava-Devín, 

Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Lamač, Bratislava-Nové 

Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača, Bratislava-

Ružinov, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vrakuňa, 

Bratislava-Záhorská Bystrica a mestská príspevková 

organizácia MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy 
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prestanú hnuteľný majetok užívať na uvedený účel, sú 

povinné predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť v stave 

spôsobilom na ďalšie užívanie do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Protokol o zverení hnuteľného majetku bude mestskými 

časťami Bratislava-Devín, Bratislava-Karlova Ves, 

Bratislava-Lamač, Bratislava-Mesto, Bratislava-Petržalka, 

Bratislava-Rača, Bratislava-Ružinov, Bratislava- Vajnory, 

Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Záhorská Bystrica a mestskou 

príspevkovou organizáciou MARIANUM – pohrebníctvo mesta 

Bratislavy podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestské časti Bratislava-Devín, Bratislava-Karlova Ves, 

Bratislava-Lamač, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-

Petržalka, Bratislava-Rača, Bratislava-Ružinov, Bratislava-

Vajnory, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Záhorská Bystrica a 

mestská príspevková organizácia MARIANUM – pohrebníctvo 

mesta Bratislavy na seba preberajú záväzok, že budú 

stavebné, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia 

hnuteľného majetku realizovať z vlastných finančných 

zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 

environmentálnych fondov. Vzhľadom na predmet zverenia ide 

najmä o tieto podmienky: 

4.1 raz ročne ošetrenie lavičiek teakovým olejom, ktorý je 

potrebný na ochranu dreva pred vplyvom počasia a vodou, 

podľa odporúčania odovzdávajúceho takúto údržbu preberajúci 

vykoná v mesiacoch október – november, 
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4.2 odstránenie akýchkoľvek nedostatkov predmetu zverenia 

(grafity, popraskané drevo a iné) v 30 dňovej lehote od 

nahlásenia škody na vlastné náklady, 

4.3 výmenu alebo opravu poškodených častí (najmä drevených 

lamiel – v prípade krútenia, štiepenia alebo iného 

mechanického poškodenia), 

4.4 opravu povrchovej úpravy oceľových konštrukcií v 

prípade poškodenia (mechanického alebo spôsobeného 

nesprávnou aplikáciou povrchovej úpravy), aby sa predišlo 

jej korodovaniu. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ďalej. 

 

BOD 41 NÁVRH NA POSKYTNUTIE ZĽAVY Z NÁJOMNÉHO PRE 

NÁJOMCOV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA LAURINSKEJ 

5 V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, Z DÔVODU 

PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ A NESPLNENIA 

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod 41. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre 

nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických 

opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. V tomto návrhu uznesenia budeme hlasovať 

o schválení poskytnutia zliav, tak ako bolo uvedené 

v materiáli, z nájomného… nebytových priestorov na 

Laurinskej 5 spoločnosti In Vivo a Peter Melek Pasteléria. 

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, nehlasovali: 4, 

prítomných: 31. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov 

nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a 

nesplnenia povinnosti prenajímateľa 

Uznesenie 1351/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % z nájomného 

nájomcom nebytových priestorov na Laurinskej 5 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto – spoločnosť IN VIVO, 

s. r. o., a Peter Meleg – PASTELERIA, ktorých užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov 

šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva alebo uznesením vlády Slovenskej republiky 

znemožnené alebo podstatne obmedzené, a to za obdobie 

sťaženého užívania nebytových priestorov od 25. 11. 2021 do 

09. 12. 2021 pre obchodnú prevádzku a gastroprevádzku, 
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2. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 25 % z nájomného 

nájomcom nebytových priestorov na Laurinskej 5 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto – spoločnosť IN VIVO, 

s. r. o., a Peter Meleg – PASTELERIA, ktorých užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov 

šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva alebo uznesením vlády Slovenskej republiky 

znemožnené alebo podstatne obmedzené, a to za obdobie 

sťaženého užívania nebytových priestorov od 10. 12. 2021 do 

09. 01. 2022 pre gastroprevádzku, 

3. poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 100 % z nájomného 

nájomcom nebytových priestorov na Laurinskej 5 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto – spoločnosť IN VIVO, 

s. r. o., a Peter Meleg – PASTELERIA, ktorých užívanie na 

dohodnutý účel bolo podstatne obmedzené z dôvodu nesplnenia 

povinnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

ako prenajímateľa zabezpečiť dodávku tepla do predmetu 

nájmu, a to za obdobie od 05. 11. 2021 do 02. 12. 2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 42 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 1.36 VO 

VÝMERE 36,34 M² V STAVBE BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA 

- PODCHOD NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V STAVBE SO 

SÚPIS. Č. 136 NA POZEMKU PARC. Č. 4 NA 

LAURINSKEJ 7 V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A ideme na spojený bod 42. Návrh na nájom nebytových 

priestorov formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. Máme tam dva body. 

Otváram diskusiu k týmto bodom. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. V tej prvej časti budeme hlasovať o návrhu 

uznesenia, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom 
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nebytového priestoru v katastrálnom území Staré Mesto, tak 

ako to je uvedené v materiáli, formou obchodnej verejnej 

súťaže. Podmienky sú v materiáli.  

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. Takže 42, bod 1. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 

m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 

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

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 

Uznesenie 1352/2022 
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zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m², 

nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, bez 

súpisného čísla, orientačné číslo 1, v k. ú. Staré Mesto, 

pod pozemkami parc. č. 21550/1 a parc. č. 21550/2, 

nezapísaného na liste vlastníctva, na dobu neurčitú, s 

cieľom navrhnutým súťažiacim, pričom platí podmienka, že 

službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete 

nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, 

erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa 

dopravných prostriedkov a predaj suvenírov môže byť iba 

vedľajšou službou poskytovanou v predmete nájmu, formou 

obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1191/2022 zo dňa 07. 04. 2022, 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, je možné opakovane vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž za rovnakých osobitne schválených podmienok, a to bez 

nutnosti opätovného schválenia osobitných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom posledná 
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opakovaná obchodná verejná súťaž môže byť vyhlásená 

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov 

súťaže vyhlásenej ako prvej v poradí. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A ideme na ďalší bod – 42.2. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ešte diskusia, pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie, to je ten spojený bod, kde diskusia je na 

začiatok pre obidva body. 

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

Aha. Dobre, OK. 

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom nebytových 

priestorov na Laurinskej 7, katastrálne územie Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky sú v materiáli. 

Môžeme 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: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Uznesenie 1353/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nájom nebytových priestorov v celkovej výmere 201,09 m² na 
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1. poschodí, na prízemí a v suteréne stavby súpis. č. 136 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v k. 

ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, na dobu určitú 3 

roky s možnosťou predĺženia o ďalšie 2 roky so súhlasom 

prenajímateľa, s cieľom, ktorý navrhne súťažiaci, pričom 

službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými v predmete 

nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, 

erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa 

dopravných prostriedkov a predaj suvenírov môže byť iba 

vedľajšou službou poskytovanou v predmete nájmu, formou 

obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1191/2022 zo dňa 07. 04. 2022, 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 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 43 NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU A STAVBY CHODNÍKA V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, V SÚVISLOSTI 

S REALIZÁCIOU PROJEKTU MODERNIZÁCIE RIADENIA 

KRIŽOVATKY FURDEKOVA – ŠUSTEKOVA – 

MAMATEYOVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme bod číslo 43. Návrh na nájom pozemku a stavby 

chodníka v Petržalke.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Pán primátor, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, či by 

sa mohla zobraziť mapa tohto územia. Pán inžinier, ktorý 

nám ponúkol ponuku na predaj tohto pozemku… teda ak je to 

to, čo si myslím, tak teda moja otázka je: načo nám bude 

tento dlhý slíž, niekoľko stometrový, ktorý ide krížom cez 

rôzne pozemky? Môžeme si to pozrieť? Skúste nám to 

vysvetliť. Lebo tá suma je dosť vysoká. Samozrejme, ide 

o 300.000, ak sa nemýlim.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Počkáme na kolegov. 
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Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 

Nie, nie, nie. Toto nie je ono.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Chcem iba všetkým povedať, že obstarávame novú 

premietačku. Aby tu bolo lepšie vidno za akéhokoľvek 

počasia. 

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

Tak potom prepáčte. Toto je iný bod. Ja sa 

ospravedlňujem. To nemám… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak ideme ďalej. 

Poprípade sa spýtajte priamo Andreja, že… na henten… 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Petržalka vo vlastníctve cirkevnej 

organizácie Saleziáni Don Bosca, slovenská provincia, za 1 

euro na rok za celý predmet nájmu, na realizáciu projektu 

Modernizácia a riadenie križovatiek cestnou dopravnou 

signalizáciou s preferenciou MHD.  
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Ďalej nájom stavby chodníka v katastrálnom území 

Petržalka vo vlastníctve spoločnosti Lidl Slovenská 

republika. Tiež za 1 euro na celú dobu nájmu na realizáciu 

projektu Modernizácia a riadenie križovatiek cestnou 

dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD. 

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: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 6, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu 

modernizácie riadenia križovatky Furdekova – Šustekova – 

Mamateyova 
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Uznesenie 1354/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov: 

1. nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 424/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 410 

m², zapísaného na LV č. 2180, vo vlastníctve cirkevnej 

organizácie Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia so 

sídlom Miletičova 552/7 v Bratislave, IČO 00586421, na dobu 

neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v 

sume 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu, na realizáciu 

projektu „Modernizácia riadenia križovatiek cestnou 

dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka“, 

2. nájom stavby chodníka nachádzajúceho sa na časti pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 424/10 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 410 m² vo vlastníctve 

spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom 

Ružinovská 1E v Bratislave, IČO 35793783, na dobu určitú 

odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do uplynutia piatich 

rokov od ukončenia realizácie projektu, za nájomné v sume 

1,00 euro za celú dobu nájmu a celý predmet nájmu, na 

realizáciu projektu „Modernizácia riadenia križovatiek 
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cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – 

Petržalka“. 

 

koniec poznámky) 

 

BOD 45 NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE 

NÁVRH NA KÚPU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

TRNÁVKA, ZLATÉ PIESKY, PARC. Č. 15850/36, 

PARC. Č. 15850/37, PARC. Č. 15850/42 A 

PARC. Č. 15850/201, DO VÝLUČNÉHO 

VLASTNÍCTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, K. 

Ú. TRNÁVKA, STAVBA BUFETU SO SÚPIS. 

Č. 18265 V LOKALITE ZLATÉ PIESKY, OD ING. 

PHD. MIROSLAVA HUKELA 

NÁVRH NA KÚPU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. RAČA, 

PEKNÁ CESTA, PARC. Č. 17358/1, PARC. 

Č. 17358/4, PARC. Č. 17358/5, PARC. Č. 

17358/6 A PARC. Č. 17358/7, DO VÝLUČNÉHO 

VLASTNÍCTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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A ideme zase 3 spojené body. Návrh na odkúpenie 

nehnuteľností v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Diskutuje sa k trom bodom. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Môžem vás veľmi pekne poprosiť zobraziť tú grafiku 

k bodu, kde sa odkupuje v Trnávke ten dlhý pásik, ktorý ide 

niekoľko stometrový za celkovú sumu 386.000 euro? Aby 

poslanci videli, že o aký pozemok sa jedná. Keby bolo dobré 

to zverejniť na vizualizácii. 

Tak, ďakujem veľmi pekne.  

A moja otázka, že čo budeme s tým pásikom za takmer 

400.000 robiť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem. Poprosím rovno aj odpoveď.  

JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností:  

Áno. Tak ja len v krátkosti. Tie pozemky sú v bývalom 

areáli ZARES(u), ktoré sú momentálne zverené MARIANUM. A sú 

vo vlastníctve hlavného mesta. To znamená, že tento pozemok 
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je blokačný pás, vsadený medzi ostatné pozemky hlavného 

mesta. A takýmto spôsobom dôjde k sceleniu toho územia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem iba poprosiť. Nie je to málo peňazí, ale je 

to presne tá vec, ktorá nám konečne scelí ten veľký pozemok 

a budeme tam mať omnoho väčšiu slobodu bez toho, aby nás 

tam niekto stopoval, vydieral, aby bol niekto súčasťou 

akýchkoľvek povolení. Takže to je, myslím, akože dobrá vec.  

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal na ten pozemok toho 

futbalového ihriska v Krasňanoch na Peknej ceste. To je ten 

materiál číslo 3. Pochopil som to teda tak, že sa to kupuje 

za desatinu ceny v znaleckom posudku. Super, gratulujem. 

S tým, že teda tam nejakú dobu musíme, respektíve ten 

novonadobúdateľ musí garantovať prevádzkovanie nejakých 

verejnoprospešných aktivít. To znamená, že sa tam zachová 

futbal alebo tam budeme musieť niečo investovať? Lebo tam 

je to iba jednou vetou spomenuté. Tak keby ste mi to 

skúsili vysvetliť, že čo to bude teda obsahovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o odpoveď. Ďakujem. 
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Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností:  

Tak v tomto prípade ide v podstate o odkúpenie do 

vlastníctva hlavného mesta. Čiže hlavné mesto na tej prvej 

časti, ktorú vidíte vybetónovanú, tá zostáva vo vlastníctve 

hlavného mesta, kde sa bude vlastne riešiť parkovanie alebo 

teda regulované parkovanie. A tá ostatná časť, tá bude 

prevedená do vlastníctva mestskej časti, ktorá tam bude 

naďalej prevádzkovať futbalové ihrisko pre futbalový klub 

Krasňany.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Keď nie sú ďalšie otázky, odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  

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

Áno, ďakujem. Takže budeme hlasovať teraz o troch 

materiáloch.  

Prvé: mestské zastupiteľstvo schvaľuje odplatné 

nadobudnutie nehnuteľnosti pozemkov v katastrálnom území 

Trnávka od Ing. Petra Soboliča za cenu 386 850 eur, 

s podmienkami, ktoré sú v materiáli. 

Môžeme 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: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, Zlaté 

Piesky, parc. č. 15850/36, parc. č. 15850/37, parc. č. 

15850/42, parc. č. 15850/201, do výlučného vlastníctva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1355/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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

Slovenskej republiky Bratislavy odplatné nadobudnutie 

nehnuteľností – pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Trnávka, 

parc. č. 15850/36 – záhrady vo výmere 1 718 m², parc. č. 

15850/37 – záhrady vo výmere 210 m², parc. č. 15850/42 – 

záhrady vo výmere 542 m² a parc. č. 15850/201 – záhrady vo 

výmere 109 m², LV č. 3888, do výlučného vlastníctva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne 

námestie 1, Bratislava, IČO 604481, od Ing. Petra Soboliča, 

bytom Ružová dolina 14, Bratislava, za dohodnutú kúpnu cenu 

150,00 eur/m², čo pri celkovej výmere pozemkov predstavuje 

kúpnu cenu celkove 386 850,00 eur, 

s podmienkou: 

splnomocnenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zapracovať kapitálový výdavok na krytie 

predmetnej kúpy v sume 386 850,00 eur do rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozpočtovým opatrením 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

výdavok bude krytý zapojením dodatočného rezervného fondu v 

rovnakej sume. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Áno. Ďalšie uznesenie má dve časti. V prvej mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje odplatné nadobudnutie 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnávka od Ing. 

Miroslava Hukela za kúpnu cenu 26 663,16 eura. Výmery 

a podmienky sú v materiáli. 

A v druhej časti schvaľuje zverenie nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Trnávka do správy príspevkovej 

organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta. 

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: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 23. 06. 2022: 
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Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 

Trnávka, stavba bufetu so súpis č. 18265 v lokalite Zlaté 

piesky, od Ing. PhD. Miroslava Hukela 

Uznesenie 1356/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

Slovenskej republiky Bratislavy odplatné nadobudnutie 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, stavby so súpis. č. 18265 – 

bufet, zapísaný na LV č. 5276, situovanej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 4358/66 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 40 m² a na časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 4358/1 – ostatná plocha vo výmere cca 40 m², k. ú. 

Trnávka, od Ing. Miroslava Hukela, PhD., trvale bytom 

Geologická 11884/1B, Bratislava, za kúpnu cenu 26 663,16 

eur a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 

s podmienkami: 

1.1 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude predávajúcim 

podpísaná do 15 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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1.2 Kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 15 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania 

stavby predávajúcim na pozemkoch parc. č. 4358/66 a parc. 

č. 4358/1 v k. ú. Trnávka. V prípade, že zo strany 

predávajúceho nebude zabezpečené vydanie právoplatného 

rozhodnutia o povolení užívania stavby so súpis. č. 18265 – 

bufet v lehote najneskôr do 31. 05. 2023 a kúpna zmluva 

nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

1.3 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 15 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k stavbe so súpis. č. 18265 – bufet v 

prospech kupujúceho. 

2. podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v súčinnosti s § 4 ods. 4 všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 18/2011 zo dňa 15. 12. 2011 zverenie 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, stavby so súpis. č. 18265 – 

bufet, zapísaný na LV č. 5276, situovanej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 4358/66 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 40 m² a na časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 4358/1 – ostatná plocha vo výmere cca 40 m², k. ú. 

Trnávka, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom Junácka 4, 

Bratislava, IČO 00179633, s cieľom využívať stavbu v rámci 

areálu Zlaté piesky, 

s podmienkou: 
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Protokol o zverení bude zo strany mestskej príspevkovej 

organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podpísaný do 

15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 

povolení vkladu vlastníckeho práva k stavbe so súpis. č. 

18265 – bufet v prospech hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že nepríde k vydaniu 

právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho 

práva k stavbe so súpis. č. 18265 – bufet v prospech 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

No a v tomto poslednom budeme hlasovať o schválení 

odplatného nadobudnutia pozemkov v katastrálnom území Rača 

od Slovenskej republiky, Okresného úradu Bratislava. Výmery 

a pozemky sú uvedené v materiáli. Celková kúpna cena je 

139 000 eur.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 24, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Pekná 

cesta, parc. č. 17358/1, parc. č. 17358/4, parc. č. 

17358/5, parc. č. 17358/6 a parc. č. 17358/7, do výlučného 

vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

Uznesenie 1357/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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

Slovenskej republiky Bratislavy odplatné nadobudnutie 

nehnuteľností – pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. 

č. 17358/1 – ostatná plocha vo výmere 2 930 m², parc. č. 

17358/4 – ostatná plocha vo výmere 6 021 m², parc. č. 

17358/5 – ostatná plocha vo výmere 1 191 m², parc. č. 

17358/6 – ostatná plocha vo výmere 370 m² a parc. č. 

17358/7 – ostatná plocha vo výmere 344 m², LV č. 8324, do 

výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 604481, 

od Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava, sídlo 

Tomášikova 46, Bratislava, za dohodnutú kúpnu cenu 12,81 

eur/m², čo pri celkovej výmere pozemkov predstavuje kúpnu 

cenu celkove 139 000,00 eur, 

s podmienkami: 

1. Oddelenie parkovania Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy je povinné vykonať úkony 

smerujúce k dohľadaniu dokumentov preukazujúcich 

vlastníctvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

k stavbám budov, k betónovým tribúnam, spevnenej ploche a 

oploteniu v areáli športového ihriska. Oddelenie parkovania 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

je povinné najneskôr do 90 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia dať vyhotoviť geometrický plán, ktorým budú 

odčlenené pozemky pod stavbami budov v areáli, pod 

spevnenou plochou využívanou v súčasnosti ako parkovisko a 

príjazdovou cestou k nemu, ktoré ostanú vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Dôvodom 

odčlenenia uvedených pozemkov je zámer ich využívania pre 
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systém regulovaného parkovania hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestská 

časť Bratislava-Rača sa zaväzujú v lehote 180 dní odo dňa 

vyhotovenia geometrického plánu predložiť návrh materiálu 

na odkúpenie pozemkov v celom športovom areáli mestskou 

časťou Bratislava-Rača, a to najmä pozemku pod futbalovým 

ihriskom s výnimkou pozemku, na ktorom sa nachádza spevnená 

plocha využívaná v súčasnosti ako parkovisko a príjazdová 

cesta k nemu, ktoré budú odčlenené geometrickým plánom, na 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 46 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE 

3. NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO, AKO MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBAMI GARÁŽÍ NA MORAVSKEJ 

UL. 

4. NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO, AKO MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBAMI GARÁŽÍ NA PLUHOVEJ UL. 

5. NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 2386/48 A NASL., 

MUDR. ANNE JENČÍKOVEJ A SPOL., AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKOV POD 

GARÁŽAMI V SLÁVIČOM ÚDOLÍ 

6. NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 23028/19 A PARC. 

Č. 23028/18, MGR. ART. FILIPOVI TŮMOVI A 

NELE POCISKOVEJ, AKO MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKOV POD STAVBOU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo 46, ktorý má v sebe body 3, 4, 5, 

6. Bod 1 bol vyňatý a bod 2 bol stiahnutý.  

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu, k týmto štyrom 

bodom.  

Sú to väčšinou pozemky pod garážami. Prvé dva body. 
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Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov 

v katastrálnom území Nové Mesto do vlastníctva 

a spoluvlastníctva tam vymenovaných občanov. Podmienky sú 

v materiáli. 

Môžete dať o tom hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 24, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 

garáží na Moravskej ulici 

Uznesenie 1358/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, LV č. 

1: 

- parc. č. 11370/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m² do bezpodielového spoluvlastníctva Dušanovi Janecovi, 

bytom Vajnorská 13 v Bratislave, s manželkou MUDr. Alžbetou 

Janecovou, bytom Lesná 26 v Tatranskej Štrbe, za cenu 

330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 280,00 eur, 

- parc. č. 11370/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m² do výlučného vlastníctva Mgr. Andreja Šoltýsa, bytom 

Moskovská 44 v Banskej Bystrici, za cenu 330,00 eur/m², t. 

z. za kúpnu cenu celkove 5 280,00 eur, 

- parc. č. 11370/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

14 m² do výlučného vlastníctva Ing. Márii Thomasovej, bytom 
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Plzenská 4 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 4 620,00 eur, 

- parc. č. 11371/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m² do výlučného vlastníctva Viliamovi Bulkovi, bytom 

Vajnorská 9 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 610,00 eur, 

- parc. č. 11371/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m² do výlučného vlastníctva Ing. arch. Karolovi 

Urbánekovi, bytom Karadžičova 6 v Bratislave, za cenu 

330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 610,00 eur, 

- parc. č. 11371/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

16 m² do výlučného vlastníctva Ing. Ivanovi Urbánekovi, 

bytom Plzenská 1 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 5 280,00 eur, 

- parc. č. 11371/49 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m² do výlučného vlastníctva Jane Tomiškovej, bytom Suchý 

Vršek 2110/24 v Prahe, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 610,00 eur, 

- parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m² do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. arch. Petrovi 

Mózerovi s manželkou Annou Mózerovou, obaja bytom Ľuda 

Zúbka 9 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 5 610,00 eur, 

s podmienkami: 
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 150 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto 

kupujúcich. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

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

V ďalšom návrhu uznesenia budeme schvaľovať predaj 

pozemkov v katastrálnom území Nové Mesto do vlastníctva tam 

vymenovaných osôb. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za: 24, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 5, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 

garáží na Pluhovej ulici 

Uznesenie 1359/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, LV č. 

1: 

- parc. č. 12932/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

21 m² do bezpodielového spoluvlastníctva Mariánovi 

Peciarovi s manželkou Alicou Peciarovou, obaja bytom 

Ďatelinová 2 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 6 930,00 eur, 
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- parc. č. 12932/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m² do výlučného vlastníctva Ing. Václava Navrátila, 

bytom Velké Karlovice 628, Česká republika, za cenu 330,00 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 940,00 eur, 

- parc. č. 12932/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m² do výlučného vlastníctva Ing. Eriky Papayovej, bytom 

Zálužická 11 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 940,00 eur, 

- parc. č. 12932/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m² do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Václavovi 

Navrátilovi s manželkou Ing. Helenou Navrátilovou, obaja 

bytom Záhradná 759/45 v Slovenskom Grobe, za cenu 330,00 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 940,00 eur, 

- parc. č. 12932/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

19 m² do výlučného vlastníctva Kataríne Vörösovej, bytom 

Koreničova 1434/4 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. 

z. za kúpnu cenu celkove 6 270,00 eur, 

- parc. č. 12932/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

22 m² do výlučného vlastníctva Róbertovi Hnátovi, bytom 

Pluhová 13689/69 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 7 260,00 eur, 

- parc. č. 12932/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m² do výlučného vlastníctva Arnoldovi Krčmovi, bytom 

Bulíkova 1 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 5 610,00 eur, 
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- parc. č. 12932/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

17 m² a parc. č. 12932/16 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m² do výlučného vlastníctva Zuzane Ondrušovej, 

bytom Pluhová 63 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², t. z. 

za kúpnu cenu celkove 11 880,00 eur, 

- parc. č. 12932/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m² a parc. č. 12932/18 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m² do výlučného vlastníctva spoločnosti SOFTWARE 

PARTNER, spol. s r. o., so sídlom Pluhová 55 v Bratislave, 

IČO 17318645, za cenu 330,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkove 11 880,00 eur, 

- parc. č. 12932/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

18 m² a parc. č. 12932/20 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 18 m² do výlučného vlastníctva Mgr. Silvii Huškovej, 

bytom Pluhová 939/61 v Bratislave, za cenu 330,00 eur/m², 

t. z. za kúpnu cenu celkove 11 880,00 eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 150 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto 

kupujúcich. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Nech sa páči, ďalej. 

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

Áno. V ďalšom budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto. Sú to pozemky pod 

garážami do vlastníctva tam uvedených osôb.  

Môžete dať hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. Nech sa páči. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29.Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne Jenčíkovej a spol. ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami v 

Slávičom údolí 

Uznesenie 1360/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto: 

- parc. č. 2386/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

5 m² do výlučného vlastníctva MUDr. Anny Jenčíkovej, bytom 

Slávičie údolie 18, Bratislava, v podiele 1/1 k celku, za 

kúpnu cenu 500,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 

500,00 eur, 

- parc. č. 2386/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

5 m² do výlučného vlastníctva Mgr. Martina Bartka, bytom 

Lazaretská 11, Bratislava, v podiele 1/1 k celku, za kúpnu 

cenu 500,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 500,00 

eur, 

- parc. č. 2386/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

5 m² do výlučného vlastníctva Ing. Ľudovíta Francla, PhD., 

bytom Ilýrska 1257/28, Bratislava, v podiele 1/1 k celku, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

470 

 

za kúpnu cenu 500,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 

500,00 eur, 

- parc. č. 2386/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

6 m² do výlučného vlastníctva Ing. Štefana Raučina, CSc., 

bytom Slávičie údolie 18, Bratislava, v podiele 1/1 k 

celku, za kúpnu cenu 500,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu 

celkom 3 000,00 eur, 

- parc. č. 2386/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

6 m² do podielového spoluvlastníctva Ing. Miriam 

Ledererovej, bytom Nové záhrady I/17, Bratislava, v podiele 

1/2 k celku a Ing. Kataríny Vallovej, bytom Krížna 17, 

Bratislava, v podiele 1/2 k celku, za kúpnu cenu 500,00 

eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 000,00 eur, 

- parc. č. 2386/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

5 m² do podielového spoluvlastníctva Heleny Michaličovej, 

bytom Svetlá 4220/1, Bratislava, v podiele 4/6 k celku, 

Sergejovi Michaličovi, bytom Šulekova 1171/11, Bratislava, 

v podiele 1/6 k celku, Iľjovi Michaličovi, bytom Drotárska 

cesta 1892/43, Bratislava, v podiele 1/6 k celku, za kúpnu 

cenu 500,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 500,00 

eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpne zmluvy budú kupujúcimi podpísané do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpne 

zmluvy nebudú kupujúcimi v uvedenom termíne podpísané, toto 
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uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto 

kupujúcich. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnych zmlúv obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, ďalší bod. 

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

Áno. Teraz bude schvaľovať návrh uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto do podielového vlastníctva 

Filipa Túmu a Nely Pociskovej. Celková suma je 50 607,98 

eura. Podmienky sú uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

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

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 23028/19 a parc. č. 23028/18, Mgr. art. Filipovi 

Tůmovi a Nele Pociskovej ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbou 

Uznesenie 1361/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestsé zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku pod 

stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 

pozemku v k. ú. Staré Mesto, registra „C“ KN parc. č. 

23028/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m², LV 

č. 8925, a novovytvoreného pozemku registra „C“ KN 

vzniknutého podľa GP č. 155/2021, parc. č. 23028/19 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m², ktorý bol 

odčlenený od pozemkov registra „E“ KN parc. č. 1965/4 a 

parc. č. 1965/23, LV č. 8925, do podielového 
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spoluvlastníctva Mgr. art. Filipa Tůmu, bytom Na kopci 42 v 

Bratislave, podiel 1/2, a Nely Pociskovej, bytom Janšáková 

19 v Bratislave, podiel 1/2, za kúpnu cenu 693,26 eur/m², 

t. z. za kúpnu cenu celkove v sume 50 607,98 eur, 

 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 46A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA POZEMKOV V 

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

1860/18 A NASL., SPOLOČNOSTI BILLA, 

S.R.O. A SPOLOČNOSTI BILLA REALITY 

SLOVENSKO, SPOL. S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A z tohto bodu, z tejto skupiny bo vyčlenený bod 46a. 

Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 
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Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, 

s.r.o. a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., 

so sídlom v Bratislave.  

Tak k tomuto poprosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

V tomto prípade sa teda jedná o predaj pozemkov 

v dvoch lokalitách: Petržalka, a to jeden na ulici Znievska 

a druhý na ulici Zadunajská. S tým, že sa jedná o predaj 

pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami supermarketov, 

ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Billa, s tým teda, že 

pri tomto predaji pri Znievskej ulici príde taktiež 

k podpisu zmluvy o bezodplatnom prevode parkoviska 

nachádzajúceho sa pred Billou do vlastníctva hlavného 

mesta. Pričom toto parkovisko ďalej bude slúžiť pre 

občiansku vybavenosť okolitých vlastníkov. A ďalej 

Zadunajská ulica, tam taktiež sa predávajú iba pozemky pod 

stavbou vo vlastníctve spoločnosti Billa. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

  Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

       Nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

Veľmi vás prosím. Jeda kratučká otázka. Billa tam 

odkupuje… teraz má… ten druhý… nie tento, ale ten druhý 
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pôdorys. Ak vás môžem poprosiť. Tam je kúsok chodníka. 

Chcem sa spýtať teda, či je zabezpečené, že ten chodník 

zostane chodníkom. On je súčasne zásobovacou rampou. Ale 

veľmi by som bola nerada, ak by sa v budúcnosti ako keby 

ten chodník zmenil… jeho účel. Lebo naozaj, tí ľudia nemajú 

inakade možnosť prejsť na druhú stranu. Je to komplikované 

teraz ukázať, ale Petržalčania to poznajú. Čiže je tam 

nejaké zabezpečenie, že ten chodník zostane chodníkom aj po 

predaji? Máme tam legislatívne nejaké garancie? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o reakciu. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Áno. Tak ako som spomínala, tá časť nie je predmetom 

predaja. Na tej ostatnej časti bude vlastne zriadené vecné 

bremeno – právo prechodu a prejazdu pre obsluhu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ukončujem diskusiu k tomuto bodu.  

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 predaj pozemku 

v katastrálnom území Petržalka. Pozemky a výmery sú uvedené 

v materiáli. Do výlučného vlastníctva spoločnosti Billa, s. 

r. o., v celkovej hodnote 778 466,64 eura. A v druhej časti 

predaj pozemku v katastrálnom území Petržalka do 

vlastníctva spoločnosti Billa Reality Slovensko, s. r. o., 

v celkovej hodnote 1 340 429,64 eura.  

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

prítomných: 30.Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, 

s. r. o., a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. 

s r. o., so sídlom v Bratislave 
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Uznesenie 1362/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 1860/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 

211 m², zapísaného na LV č. 1748, a novovytvorených 

pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

1860/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 109 m², 

parc. č. 1860/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

113 m², parc. č. 1860/66 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 134 m², parc. č. 1860/67 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 65 m², ktoré vznikli podľa GP č. 

262/2021 zo dňa 15. 10. 2021, úradne overeného dňa 05. 11. 

2021 pod číslom G1-2266/21, z časti pozemku registra „C“ 

KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15, zapísaného na LV č. 

1748, do výlučného vlastníctva spoločnosti BILLA, s.r.o., 

so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO 31347037, v 

podiele 1/1 k celku, za kúpnu cenu 295,77 eur/m², t. z. za 

kúpnu cenu celkove 778 466,64 eur, 

2. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 4921/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 

399 m², zapísaného na LV č. 1748, do výlučného vlastníctva 
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spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so 

sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO 35737948, v podiele 

1/1 k celku, za kúpnu cenu 394,36 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 1 340 429,64 eur, 

 

s podmienkami: 

1. Kúpne zmluvy budú kupujúcimi podpísané do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpne 

zmluvy nebudú kupujúcimi v uvedenom termíne podpísané, toto 

uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto 

kupujúcich. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnych zmlúv obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 47 NÁVRH NA UZATVORENIE DODATKOV K ZMLUVÁM O 

NÁJME Č. 088800842000 A Č. 

088802012000, TÝKAJÚCICH SA NÁJMU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, LAMAČ, 

DEVÍNSKA NOVÁ VES, SO SPOLOČNOSŤOU BORY, 

A. S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bod 47. Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o 

nájme č. 088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa 

nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, 

Devínska Nová Ves, so spoločnosťou Bory, a. s., so sídlom 

v Bratislave.  

Súvisí to s komunikáciou Saratovská. 

Nech sa páči.  

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

Takže v tomto prípade ide o úpravu dvoch nájomných 

zmlúv, kde sa teda mení doba určitá na dobu neurčitú. 

A taktiež sa vlastne zmení nájom, kde sa vlastne do roku 

2025 bude platiť suma 1 euro. V roku 2026 to bude 1 euro za 

m2. Čiže suma bude niečo málo cez 28 000 eur. A následne 

teda od roku 2027 na nasledujúce kalendárne roky to bude 1 

euro za m2 plus ročná miera inflácie. S tým teda ako už 

bolo spomínané, že sa jedná o predĺženie Saratovskej ulice 

a o Tiop Bory, teda vzhľadom na to, že tam už bolo vydané 

územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie. 

Tak teda navrhujeme schváliť tento materiál. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Pardon, ospravedlňujeme sa. Niekde sa nám to zatúlalo.  

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny doby nájmov 

v pozemkoch v katastrálnom území Dúbravka, v katastrálnom 

území Lamač. Podrobnosti sú v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte, prosím. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 30.Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme č. 

088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa nájmu 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, Devínska Nová 

Ves, so spoločnosťou Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 
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Uznesenie 1363/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu doby nájmu pozemkov v k. ú. Dúbravka z doby 

určitej na dobu neurčitú a úpravu výšky nájomného, ktorá 

bude nasledovná: 

- na obdobie do konca roku 2025 v sume 1,00 euro za celý 

predmet nájmu a za obdobie každého začatého kalendárneho 

roku trvania nájmu: 

- na rok 2026 v sume 1,00 euro/m²/rok, čo pri celkovej 

výmere pozemkov 903 m² predstavuje sumu 903,00 eur/rok, 

- na každý ďalší kalendárny rok trvania nájmu rok 2027 a 

nasledovné v sume 1,00 euro/m²/rok, čo pri celkovej výmere 

pozemkov 903 m² predstavuje sumu 903,00 eur/rok, upraveného 

o ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien 

zverejnenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, podľa uzatvorenej zmluvy o 

nájme č. 088800842000 zo dňa 22. 06. 2020 so spoločnosťou 

Bory, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 

Bratislava, IČO 36740896, 

s podmienkami: 

1.1 Dodatok č. 088800842001 bude prenajímateľom podpísaný 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že dodatok č. 088800842001 nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

1.2 Sekcia financií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zabezpečí zahrnutie výšky nájmu do 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

roky 2026 a nasledovné v prospech sekcie správy 

nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

2. rozšírenie predmetu nájmu pozemkov v k. ú. Lamač, 

registra „C“ KN parc. č. 641/17 – ostatná plocha vo výmere 

220 m², parc. č. 641/42 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 206 m², parc. č. 644/633 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 895 m², parc. č. 644/634 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 306 m², parc. č. 644/789 – 

ostatná plocha vo výmere 189 m², parc. č. 3495/7 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m², parc. č. 

3495/56 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m², 

parc. č. 3495/126 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

105 m², parc. č. 3495/271 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 67 m², parc. č. 3495/272 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 57 m², zapísaných na LV č. 3133, k. ú. 

Dúbravka, registra „C“ KN parc. č. 3446/161 – ostatná 

plocha 63 m², zapísanej na LV č. 6241, k. ú. Devínska Nová 

Ves, registra „C“ KN parc. č. 2823/18 – ostatná plocha vo 

výmere 145 m², parc. č. 2823/19 – ostatná plocha vo výmere 

73 m², parc. č. 2823/21 – ostatná plocha vo výmere 29 m², 

parc. č. 2826/12 – ostatná plocha vo výmere 6 325 m², 

zapísaných na LV č. 5522 vo vlastníctve spoločnosti Bory, 

a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 
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Bratislava, IČO 36740896, a zmenu doby nájmu pozemkov v k. 

ú. Lamač, k. ú. Dúbravka a k. ú. Devínska Nová Ves, z doby 

určitej na dobu neurčitú a úpravu výšky nájomného, ktorá 

bude nasledovná: 

 

- na obdobie do konca roku 2025 v sume 1,00 euro za celý 

predmet nájmu a za obdobie každého začatého kalendárneho 

roku trvania nájmu, 

- na rok 2026 v sume 1,00 euro/m²/rok, čo pri celkovej 

výmere pozemkov 27 329 m² predstavuje sumu 27 329,00 

eur/rok, 

- na každý ďalší kalendárny rok trvania nájmu rok 2027 a 

nasledovné v sume 1,00 euro/m²/rok, čo pri celkovej výmere 

pozemkov 27 329 m² predstavuje sumu 27 329,00 eur/rok, 

upraveného o ročnú mieru inflácie meranú indexom 

spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

podľa uzatvorenej zmluvy o nájme č. 088802012000 zo dňa 22. 

06. 2020, so spoločnosťou Bory, a. s., so sídlom Digital 

Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO 36740896, 

s podmienkami: 

2.1 Dodatok č. 088802012001 bude prenajímateľom podpísaný 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že dodatok č. 088802012001 nebude prenajímateľom v uvedenom 

termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
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2.2 Sekcia financií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zabezpečí zahrnutie výšky nájmu do 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na 

roky 2026 a nasledovné v prospech sekcie správy 

nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

VYSTÚPENIE OBČANOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ideme na občanov. Lebo máme 16:00. To znamená, že 

pozývame prvého občana, ktorý sa dneska prihlásil do 

diskusií. A je to pán Martin Čajági.  

Martin Čajági, občan:  

Dobrý deň. Volám sa Martin Čajági. Som zástupca 

vlastníkov Jungmanova 10,12 v Petržalke. Dneska som tu, aby 

do éteru zaznelo to, čo sa tak nejak pinponguje už dlhú 

dobu. A to sú naše terasy, ktoré sú v dezolátnom stave, 

a teda nejak sa neriešia. Máme tu nejaké faktické body, 

vystriedame sa tu traja, aby sme to všetko povedali. Čo je 

problém, že sú v dezolátnom stave. To uznáva aj stavebný 

úrad v Petržalke aj všetci sú s tým uzrozumení, že je tam 

ten problém. Akurát nie je vlastník. Teda viacerí hovoria, 

že vlastník je ten druhý. Ale neexistuje list vlastníctva, 

ktorý by niekto doložil, že existuje list vlastníctva. 
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Z toho vyplýva, že keď neexistuje list vlastníctva, tak 

pravdepodobne to bude patriť asi mestu. Možno to bude mať 

zverené mestská časť v konečnom dôsledku. Ale pre nás 

z toho vyplýva, že OK, treba to riešiť, kým to niekomu 

nespadne na hlavu. Nemáme možnosť terasu nepoužívať. Čiže 

treba, aby sa toho niekto chopil. Možnosť je taká, že súd 

určí vlastníka a tým pádom sa bude ako pokračovať. Ale 

zatiaľ žiadna zo strán nemala akosi ten „drive“ to urobiť, 

že teda dajme to na súd a súd určí vlastníka. Vieme, dlho 

to trvá.  

Len my potrebujeme s tým niečo robiť, prv než sa udeje 

nejaký problém. Čiže preto sme tu. Momentálne aj vieme, aká 

je finančná situácia, jedno s druhým problém. Vieme, že na 

Petržalke by asi nejaké peniaze mohli mať, aj keď je to asi 

veľký projekt. Sme tu, aby sa to pohlo, aby to bolo 

v nejakom zázname, že áno, my, občania, ktorí tam bývame, 

potrebujeme, aby sa tento problém riešil skôr, než sa 

niekomu niečo stane. Pozemky pod tou terasou patria mestu, 

tie sú evidentne mestské. Aj tam bola nakreslená parkovacia 

politika. Aj keď sa to začalo riešiť nejak viac, tak čiary 

boli zatreté spätne. To je také zaujímavé, tak stalo sa. 

Čiže toto je, čo my potrebujeme. Nebudem vás viac 

zdržiavať, asi pošlem nejakého ďalšieho rečníka na ďalší 

bod. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Keď skončíte všetci traja, tak 

pani viceprimátorka Kratochvílová, ktorá sa týmto zaoberá, 
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a sme ďalej, ako si myslíte, dôjde za vami a dohodnete sa. 

Dobre? 

Nech sa páči, ďalej.  

To znamená, že ďalší občan do diskusie ide pán Pajan, 

Jakub. Nech sa páči. 

Jakub Pajan, občan:  

Dobrý deň. Ja tiež chcem nadviazať na to, čo hovoril 

Martin. Ja som vlastník bytu na terase, ktorá bola 

diskutovaná. Teda na Jungmanovej 10. Aj teda vieme, že je 

to v katastrofálnom stave. Prišli sme sem, aby ste videli, 

že je to problém reálnych ľudí. A teda ako hovoril Martin, 

buď vyjdeme na terasu alebo vyjdeme pod terasou. My nemáme 

inú možnosť, ako vyjsť z domu inak. Keby ste to videli, keď 

prší, tak to ako keby tuto niekde zo stropu začala tiecť 

voda, len tak. Je tam vidieť roxory a keď je zima a mrzne, 

tak neviem, aký to tam robí bordel. Je to zhrdzavené 

a mestská časť, pravdepodobne, v súčinnosti s magistrátom 

to už sanovala túto terasu. Pretože tam už hrozilo, že to 

zábradlie spadne. Takže my by sme naozaj poprosili, keby 

ste sa tomu začali venovať. A tým, že sme naozaj pozerali, 

že teraz aj majú prebytok v rozpočte mestské časti osem 

miliónov euro. Ja viem, že to je drahá oprava a nikto to 

preto nechce spraviť, ale podľa toho staveného zákona by to 

malo byť tak, že keď chcú peniaze, tak nech to opraví 

mestská časť alebo mesto. A nech si potom to rieši súdnou 

cestou. 
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A keď sa určí právoplatný vlastník, nech si od neho 

potom vymáhajú tie náklady. Ale teraz normálne my sme 

vlastne v pozícii rukojemníkov. A toto je asi jedna z mála 

vecí, ktoré môžeme spraviť. A ešte jedna vec je, že teda ak 

sa naozaj nebude s tým nič robiť, tak teda zvažujeme, že by 

sme potom ako vlastníci podali trestné oznámenie na 

neznámeho páchateľa, aby sa s tým začalo niečo robiť. Takže 

vlastne tuto sme pre to, aby sme podali nejaký apel, aby 

ste videli, že to sa týka naozaj mnohých ľudí, ktorí tam 

chodia a používajú tú terasu. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme veľmi pekne. Určite ten problém vnímame aj my 

intenzívne. 

Pán Branislav Stojkovič, nech sa páči.  

Branislav Stojkovič, občan:  

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť. 

Som Branislav Stojkovič a som celoživotný obyvateľ 

Petržalky. Narodil som sa vlastne v Starom Meste. Vtedy 

ešte nebola možnosť v Petržalke. Žijem tam celý život. 

Kúpil som si tam byt, práve na adrese Jungmanova 18. 

A v podstate nestálo to malé peniaze. Tie byty sú čím 

ďalej, tým drahšie. A vlastne keď si zavolám nejakú 

návštevu, tak sa ma spýtajú, či potrebujú nejaké očkovanie 

alebo niečo, keď vidia, v akom stave to je. Vyzerá to ako 

niekde u „feťákov“. A je to proste celé zamáčané, škaredé. 

Terasa bola v dobrom stave. Určite pekná. Sú tam torzá tých 
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osvetlení, ktoré tam boli nadizajnované. Čiže bolo tam 

niekedy aj svetlo. Ja si to už nepamätám, ale trebalo by to 

vrátiť do pôvodného stavu. Aby to jednak vyzeralo, ale 

druhá vec je zase to, čo kolegovia spomínali, aby to bolo 

aj bezpečné. Takže bývam tam spolu aj so ženou a s dva a 

polročným dieťaťom a bol by som veľmi nerád, keby im to 

spadlo na hlavu alebo sa tam niečo stalo. Takže by som vás 

chcel poprosiť o pomoc. A viem, že ste tu všetci 

inteligentní ľudia a keď chcete, tak viete pomôcť a nájsť 

cestu. A zároveň, keď sa nedá, tak potom ľahko sa skrýva za 

nejaké administratívne záležitosti. Ale verím, že urobíte 

všetko, čo je vo vašich silách. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Kratochvílová si s vami povie. 

A chcem vám povedať, že to, že my si myslíme, že nie sme 

majitelia toho, je pre nás ako relatívne seriózny problém. 

A súhlasím, že by to mal povedať súd. Ale naše poznatky 

právne hovoria o tom, že my nie sme majitelia tej veci. 

A preto nemôžeme investovať. Ale robíme na tom. A poprosím 

pani Kratochvílovú, zoberte si kontakt, kto sa venuje tejto 

téme u nás na meste. 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej.  

Máme pani Violu Carol. Nech sa páči, máte slovo. 

Viola Carol, občianka:  
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Ja som tu, aby som predniesla podnet pre nový útulok. 

A vidím to ako S.O.S. stanicu, ktorá by fungovala 24/7. Mať 

tam proste najlepších zverolekárov. Nič takéto v Bratislave 

nie je. Dokonca nemáme ani riadny útulok. Mám aj návrh na 

ten útulok, ktorý by som vám potom podala. Tak ako som 

povedala, S.O.S. stanicu 24/7. Vidím to ako časť pre mačky, 

časť pre psov a samozrejme, zároveň s adopciou, karanténou, 

ako to má byť. A aj hospic pre zvieratá, ktoré nechceme 

utratiť a nemajú možnosť nájsť domov. Je to na mestskom 

pozemku na Rebarborovej, kde vlastne už ten hospic je. Len 

ho treba opraviť. Čiže je to ideálna situácia, tiché 

prostredie, nikoho by to nevyrušovalo. Tento útulok, tento 

hospic tam už existuje 30 rokov, pokiaľ viem. Je to 

zalesnená oblasť. Čiže vynikajúca, ideálna pre výbeh 

zvierat. Proste dúfam, že budete s týmto projektom súhlasiť 

a podám všetky moje nápady mestu. To je jedna vec. 

Druhú vec tu mám. Sedem takých poznámok, ktoré ma 

strašne trápia. Prvá je nezmyselná električka, ktorá má ísť 

cez Pribinovu a potom cez Košickú, a má sa otočiť na 

Miletičovej, a vraj má spájať Petržalku s Ružinovom. No, 

tak nielen, že je to nezmyselné a aj by to bolo nefunkčné. 

Ani si neviem predstaviť ako by cez Košickú, takú malú 

ulicu, prechádzala ešte aj ďalšia električka. Inak 

vybehnete z Pribinovej na Most Apollo, tam si zoberiete 

autobus 68 a ste v Petržalke kdekoľvek za 20 minút. Na 

druhej strane zoberiete 68 do Ružinova a ste tam za 5 

minút. Tak neviem, ako by táto električka spájala Petržalku 

s Ružinovom. Tak to je jedna vec.  

Druhá. Hirošima. Krásny obchodný dom bol, dnes ruina. 

Je to vedľa ružinovského centra. A kde bola jedna budova. 
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Mám taký dojem, že päťposchodová. Dnes je tu nápad, že 

treba tam päť budov a výškové budovy. No nechceme. 

Nechceme. Ružinov je úplne prehustený, zaplnený… 

(Poznámka: časové znamenie ohlásilo koniec príspevku pre 

občana) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem. To boli tri minúty, ktoré skončili. 

Ďakujem veľmi pekne. Dodržiavame nejaký typ poriadku, ktorý 

tu máme - na vystúpenie občanov tri minúty. Takže ďakujem 

veľmi pekne. Ak sú nejaké k tomu pripomienky, počúvame. Keď 

nie, ideme ďalej.  

Dobre, nemôžeme diskutovať. 

Dobre, ďakujem pekne. Ideme na ďalší bod. 

  

BOD 48 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY SÚP. 

Č. 13236 – ŠPORTOVEJ HALY, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, NA PIONIERSKEJ ULICI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 48. Návrh na schválenie odstránenia stavby 

súp. č. 13236 – športovej haly, k. ú. Nové Mesto, na 

Pionierskej ulici.  

Prosím úvodné slovo. 
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JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností:  

Takže v súlade so štatútom hlavného mesta predkladáme 

zastupiteľstvu schválenie odstránenia stavby športová hala 

Pionierska. Keďže v zmysle štatútu, ak je všeobecná hodnota 

nehnuteľnosti vyššia ako 33.000 eur, je potrebný súhlas 

poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva. V tomto 

prípade bola znaleckým posudkom určená všeobecná hodnota na 

sumu 371 965,42 eura. Zároveň treba dodať, že statikom bol 

určený tento objekt ako nevyhovujúci a prevádzka bola 

ukončená k 30. 6. 2022.  

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pán Pilinský.  

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Ja si pamätám túto debatu, keď sa teda táto 

alternatíva zvažovala. Tam teda bol prísľub, že sa vybuduje 

nejaké nové, alternatívne športovisko. Najlepšie v nejakej 

blízkej lokalite. Alebo či sa vybuduje teda priamo na 

mieste tej existujúcej haly. Čiže, či už je o tom nejakým 

spôsobom rozhodnuté, alebo teda ako bude nahradené to 

športovisko, ktoré bude zbúrané. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa páči, pani Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba zareagovala, že ako 

som počula, ako sme o tom rozprávali aj na komisii. Práve 

pre to je to tu dnes, že chceme budovu zbúrať, nakoľko sa 

chceme uchádzať aj o externé zdroje, ktoré budú vyhlásené 

na jeseň. Stavba potom novej budovy a nového športoviska by 

bola v najbližšom ďalšom roku. Projektová dokumentácia už 

je tiež pripravená. Čiže bude tam, je tam teda plán, novej 

športovej multifunkčnej haly.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kunst.  

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja len malý dotaz, potom či uvidíme, 

ako bude vyzerať tá nová športová hala. Lebo… Pamätáme si 

ešte niektorí, keď sme tam ako deti chodili športovať. Čiže 

je to v dezolátnom stave. Som rád, že sa to odstráni 

a veríme, že ešte sa to dostane, aká je vizualizácia tej 

novej športovej haly, tým, že centrum voľného času by to 

mohlo využívať pre činnosť detí. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestníčka.  

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Áno. Ja by som chcela povedať, že to budeme mať aj 

v komisii školstva a športu. Následne bude k dispozícii 

určite verejne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem. Ukončujem diskusiu k tomuto bodu.  

Pán Pilinský ešte. Nejaký dotaz? 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ja len… Zdenka, rátalo sa aj s tými gymnastami? Lebo 

tí mali aj problém s výškou stromu. Teda či ten projekt 

ráta s tým, aby tam mohli fungovať aj naďalej? Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Tak ešte zareaguje pani námestníčka.  
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Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Tam ešte prebiehajú komunikácie aj s inými športovými 

klubmi. Aj s gymnastami. Je tam troška problém v tom, že 

teraz tá hala má 8 metrov. Im to vyhovovalo. Doteraz tam 

vedeli fungovať. Avšak majú požiadavku na 12 metrov. Avšak 

tam sa potom veľmi predražujete ten projekt a na to peniaze 

nebudeme mať. Takže hľadáme nejaký kompromis. Ale tých 8 

metrov sa tam stále počíta. Doteraz im to vyhovovalo. Ale 

hovorím, je to stále v rokovaní.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou, pani Pätoprstá. 

 

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

Ja si teraz pozerám google maps a to je to športové 

centrum? Ten squach, čo tam je? Ale to vyzerá z vonku veľmi 

dobre. Či to je vedľa? OK. Čiže to nie je ten squach. 

Dobre. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje odstránenie stavy športová hala 

Pionierska, v katastrálnom území Nové Mesto. S podmienkami, 

ktoré sú uvedené v materiáli.  

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. Ďakujem. 

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie odstránenia stavby súpis. č. 13236 – 

športovej haly, k. ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici 

v Bratislave 

Uznesenie 1364/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

Slovenskej republiky Bratislavy odstránenie stavby 

„Športová hala Pionierska ul.“, súpis. č. 13236, postavenej 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/3, k. ú. Nové 

Mesto, 

 

s podmienkami: 

 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zastúpení 

sekciou výstavby, oddelením pozemných stavieb a verejných 

priestorov, odstráni stavbu so súpis. č. 13236 na pozemku 

parc. č. 11820/3 na vlastné náklady, zabezpečí všetky 

potrebné doklady pre vydanie povolenia na odstránenie 

stavby a vykoná samotnú likvidáciu stavby, zároveň 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zastúpení 

sekciou výstavby, oddelením pozemných stavieb a verejných 

priestorov, vybuduje na nezastavanom pozemku, ktorý sa 

uvoľní zbúraním stavby so súpis. č. 13236, novú športovú 

halu, ktorá bude spĺňať požiadavky na organizovanie menších 

medzinárodných podujatí a aktuálne požiadavky športových 

zväzov. 

koniec poznámky 
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BOD 49 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V BRATISLAVE 

NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V BRATISLAVE, PARC. 

Č. 3557 A PARC. Č. 3558/5, 

K. Ú. VRAKUŇA, DVOJKRÍŽNA ULICA, DO PRIAMEJ 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA  

NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V BRATISLAVE, PARC. Č. 

15581, K. Ú. RUŽINOV, SEDMOKRÁSKOVÁ ULICA, 

DO PRIAMEJ SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

RUŽINOV 

NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

DEVÍNSKA NOVÁ VES, ULICA IVANA BUKOVČANA, 

DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA 

NOVÁ VES  

NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV A STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ 

ZÁHRADA BRATISLAVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 49 je znovu združený bod štyroch bodov. Týka 

sa to zverenia pozemkov v Bratislave: 

1. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 

3557 a parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, do 

priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
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2. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 

15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

3. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

4. Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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

Áno, takže prvý materiál. Uznesenie: mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie pozemkov v katastrálnom 

území Vrakuňa do správy mestskej časti Vrakuňa. Podmienky 

sú v materiály.  

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  
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Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3557 a 

parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, do 

priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie 1365/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. 

ú. Vrakuňa, parc. č. 3557 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 642 m² a parc. č. 3558/5 – ostatná plocha vo výmere 

466 m², LV č. 1095, do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603295, z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania vzťahu k pozemku 

zastavanému stavbou súpis. č. 14236, vo vlastníctve 

žiadateľa a pozemku k stavbe priľahlému, 

s podmienkami: 
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1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa v prospech tretích osôb. 

2. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa zaväzuje, že v 

prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia 

technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností bude 

tieto realizovať z vlastných finančných zdrojov a v 

budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia 

správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka 

predmetných nehnuteľností nárokovať úhradu finančných 

prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce. 

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa prestane 

nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Vrakuňa podpísaný do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

v príslušnej časti stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod 49.2, nech sa páči. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Áno. V ďalšom budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje zverenie pozemkov 

registra C v katastrálnom území Ružinov do správy Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov. Na rekonštrukciu ihriska.  

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. Ďakujem.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15581, k. 

ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej správy mestskej 

časti Bratislava-Ružinov 

Uznesenie 1366/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie pozemku registra „C“ KN v k. 

ú. Ružinov, parc. č. 15581 – ostatná plocha vo výmere 5 558 

m², LV č. 8090, do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, na 

rekonštrukciu detského ihriska, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v prospech tretích osôb. 

2. Mestská časť Bratislava-Ružinov sa zaväzuje, že v 

prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia 

technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností bude 

tieto realizovať z vlastných finančných zdrojov a v 

budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia 

správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka 

predmetných nehnuteľností nárokovať úhradu finančných 

prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce. 

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane 

nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 90 dní odo dňa 
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schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

v príslušnej časti stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej, nech sa páči. 

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

Áno. Ďalšie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje zverenie pozemkov v katastrálnom území Devínska 

Nová Ves do správy mestskej časti Devínska Nová Ves.  

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. Ďakujem.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska 

Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

Uznesenie 1367/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Devínska Nová Ves, 

parc. č. 2565/47 – ostatné plochy vo výmere 969 m² a parc. 

č. 2565/48 – ostatné plochy vo výmere 146 m², LV č. 2, a 

pozemku registra „E“ KN, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 

3818/1 – orná pôda vo výmere 2 680 m², LV č. 4172, do 

správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

Novoveská 17/A, Bratislava, IČO 00603392, s cieľom správy, 

údržby, rekonštrukcie a obnovy daného územia, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves v prospech tretích osôb. 
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2. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves sa zaväzuje, 

že v prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia 

technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností bude 

tieto realizovať z vlastných finančných zdrojov a v 

budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia 

správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka 

predmetných nehnuteľností nárokovať úhradu finančných 

prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce. 

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

prestane nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je povinná 

predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Devínska Nová Ves podpísaný do 90 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

v príslušnej časti stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte jeden bod tam máme. Nech sa páči. 

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

Áno. Posledné uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje zverenie pozemkov a stavebných objektov 

v katastrálnom území Karlova Ves.  
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Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. Ďakujem.  

 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

Uznesenie 1368/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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zverenie majetku vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, pozemkov registra „C“ KN, k. ú. 

Karlova Ves: 

- parc. č. 3888/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

55 m², LV č. 46, 

- parc. č. 3888/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

65 m², LV č. 46, 

- parc. č. 3888/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

10 m², LV č. 4264, podiel ¼, 

- parc. č. 3888/206 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

10 m², LV č. 4264, podiel ¼, 

- parc. č. 3888/223 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m², LV č. 4264, podiel ¼, pozemkov registra „E“ KN v k. 

ú. Karlova Ves: 

- parc. č. 20723 – lesné pozemky vo výmere 330 m², LV č. 

4971, 

- parc. č. 20767/1 – lesné pozemky vo výmere 533 m², LV č. 

1, 

- parc. č. 20767/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

819 m², LV č. 1, 

- parc. č. 20767/20 – lesné pozemky vo výmere 1 753 m², LV 

č. 1, 
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- parc. č. 20767/23 – lesné pozemky vo výmere 1 818 m², LV 

č. 1, 

- parc. č. 20767/24 – lesné pozemky vo výmere 1 812 m², LV 

č. 1, 

a stavebných objektov v k. ú. Karlova Ves: 

- SO 126 miestna komunikácia v areáli ZOO nachádzajúca sa 

na pozemkoch registra 

„C“ KN parc. č. 3888/37 a parc. č. 3888/41, 

- SO 525 vodovod v areáli ZOO nachádzajúci sa na častiach 

pozemkov parc. č. 2737/1, parc. č. 2737/2, parc. č. 2741 a 

parc. č. 3888/41, 

- SO 124 parkovisko (komunikácie, spevnené plochy, 

oplotenie, lávka pre peších) nachádzajúce sa na častiach 

pozemkov parc. č. 3888/3, parc. č. 3888/4, parc. č. 3888/5, 

parc. č. 3888/6, parc. č. 3888/8, parc. č. 3888/17, parc. 

č. 2888/10, parc. č. 2891, parc. č. 2912/26, parc. č. 

3888/34, parc. č. 3888/207, parc. č. 3888/19, parc. č. 

3888/20, parc. č. 3888/7, parc. č. 3888/27, parc. č. 

3888/223, parc. č. 2896/27, parc. č. 2896/19, parc. 

č. 2896/25, parc. č. 2896/28 a parc. č. 2896/26, 

- SO 211 most na parkovisku pred ZOO nad potokom Vydrica 

nachádzajúci sa na častiach pozemkov parc. č. 3888/8, parc. 

č. 3888/17, parc. č. 3888/34, parc. č. 3888/207, parc. č. 

3888/27, parc. č. 3888/206, - SO 230 oporné múry na 

parkovisku pred ZOO nachádzajúce sa na častiach pozemkov 
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parc. č. 3888/8, parc. č. 3888/20, parc. č. 3888/34, parc. 

č. 2896/27, parc. č. 2896/20, parc. č. 2896/19 a parc. č. 

2896/21, 

- SO 302 oplotenie diaľnice – Lokalita Mlynská dolina 

nachádzajúce sa na častiach pozemkov parc. č. 3888/55, 

parc. č. 2746/5, parc. č. 2747/1, parc. č. 2880, parc. č. 

2881, parc. č. 2681/2, parc. č. 2742/3, parc. č. 3888/39 a 

parc. č. 2737/2, 

- SO 509 kanalizácia parkoviska pred ZOO nachádzajúca sa na 

častiach pozemkov parc. č. 3888/3, parc. č. 3888/4, parc. 

č. 3888/5, parc. č. 3888/8, parc. č. 2888/10, parc. č. 

3888/17, parc. č. 3888/19, parc. č. 3888/20, parc. č. 

3888/75, parc. č. 2896/27, parc. č. 2896/19, parc. č. 

2896/26 a parc. č. 2896/28, 

- SO 528 vodovodná prípojka pre nový vstupný objekt do ZOO 

nachádzajúca sa na častiach pozemkov parc. č. 3888/3 a 

parc. č. 2888/10, 

- SO 620 preložka káblového vedenia NN pred ZOO 

nachádzajúca sa na častiach pozemkov parc. č. 2681/2, parc. 

č. 3888/37, parc. č. 3888/41, parc. č. 2737/1, parc. č. 

2739, parc. č. 2731 a parc. č. 2741, 

- SO 629 prípojka NN pre vstup do ZOO nachádzajúca sa na 

častiach pozemkov parc. č. 2896/18, parc. č. 2731, parc. č. 

2741, parc. č. 2739, parc. č. 2742/5, parc. č. 2748, parc. 

č. 2875, parc. č. 2891, parc. č. 2888/10, parc. č. 2882/3, 

parc. č. 2884, parc. č. 2882/1, parc. č. 2886, parc. č. 

2892 a parc. č. 3888/3, 
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- SO 713 preložka plynovodov v areáli ZOO nachádzajúca sa 

na častiach pozemkov parc. č. 2888/10 a parc. č. 2912/1, do 

správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava, Mlynská dolina 1/A, Bratislava, IČO 00179710, s 

cieľom majetkovoprávne usporiadať vzťah k pozemkom a k 

stavebným objektom užívaným mestskou príspevkovou 

organizáciou Zoologická záhrada Bratislava v súvislosti s 

výkonom jej činnosti, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju pozemkov, ani stavebných objektov zo 

strany mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava. 

2. V prípade, ak mestská príspevková organizácia Zoologická 

záhrada Bratislava prestane predmetné pozemky a stavebné 

objekty užívať na uvedené účely, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

príspevkovou organizáciou Zoologická záhrada Bratislava 

podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ešte jeden bod tam máme. Nech sa páči. 

 

BOD 50 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA POZEMKU 

V BRATISLAVE 

NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA PRÁVA STAVBY A 

UŽÍVANIA CHODNÍKA NA POZEMKU V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, MÝTNA ULICA, V PROSPECH 

SPOLOČNOSTI BLUMENTAL OFFICE I, 

S. R. O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE  

NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 

Č. 6088/45, ULICA LADISLAVA DÉRERA, V 

PROSPECH SPOLOČNOSTI ZÁPADOSLOVENSKÁ 

DISTRIBUČNÁ, A. S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O 

ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. 

Č. 920/100, PÚTNICKÁ ULICA, V PROSPECH 

MIRIAM HORVÁTHOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme pred sebou bod číslo 50. Sú to tiež tri body, 

ktoré sa týkajú vecného bremena. 

1. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a 

užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
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Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE 

I, s. r. o., so sídlom v Bratislave  

2. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, ulica 

Ladislava Dérera, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o 

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

Záhorská Bystrica, parc. č. 920/100, Pútnická ulica, 

v prospech Miriam Horváthovej  

 

Otváram diskusiu.  

 

Uzatváram diskusiu.  

 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

No tu by som poprosil odporúčať niektorú alternatívu. 

Tak poprosím spracovateľov materiálu. Ideme k bodu 1. 

Blumental.  

 

Áno, nech sa páči.  

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností:  

Tam odporúčame alternatívu číslo 1. Teda sumu 9.445,03 

eur.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Nech sa páči. 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena 

na pozemku v katastrálnom území Staré Mesto, v prospech 

spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, v sume 9.445,03 eur.  

Môžeme o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené)  

 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania 

chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna 

ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1369/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 21736/29 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 32 m², zapísaného na LV č. 1656, a to na 

dobu neurčitú v rozsahu celého pozemku, spočívajúceho v 

práve vybudovania a užívania stavebného objektu SO 201-02a 

rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici, 

pôsobiaceho in rem v prospech každodobého vlastníka tejto 

stavby, ktorým je v súčasnosti spoločnosť BLUMENTAL OFFICE 

I, s. r. o., so sídlom Mýtna 48, Bratislava, IČO 47257261, 

za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena 

stanovenú na základe znaleckého posudku, a to v sume 9 

445,03 eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z 

vecného bremena podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení 
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vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu odplaty za 

zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania 

zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými 

stranami. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší bod tam máme, nech sa páči. 

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

Áno. V ďalšom budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného 

bremena na novovytvorenom pozemku v katastrálnom území 

Vinohrady, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s., za odplatu 8 458, 71 eur.  

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29. Nech sa páči. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, 

k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, ulica Ladislava Dérera, 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., 

so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1370/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m², vzniknutom 

podľa GP č. G1-636/2022 oddelením z pozemku registra „E" KN 

parc. č. 6085, LV č. 6747, spočívajúceho v práve 

umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, 

úpravy, rekonštrukcie a modernizácie stavby novej kioskovej 

transformačnej stanice typ EH5, ktorá je súčasťou stavby BA 

Orechová, TS, VNK, NNK ulica Ladislava Dérera 6, v prospech 
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spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, za jednorazovú 

odplatu 8 458,71 eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z 

vecného bremena podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o 

zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného 

bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu 

jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 

30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena 

obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

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

A posledné uznesenie v tomto balíku. Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve o uzatvorení vecného bremena na pozemku 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica, v prospech Miriam 

Horváthovej. Za odplatu v sume 1 991,50 eur.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte.  

 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 4, 

prítomných: 29.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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

Bystrica, parc. č. 920/100, Pútnická ulica, v prospech 

Miriam Horváthovej 

Uznesenie 1371/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, s cieľom 

budúceho zaťaženia pozemku registra „E“ parc. č. 920/100 – 

ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 100 m², 

evidovanom na LV č. 7186, vo vlastníctve hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy v spoluvlastníckom podiele 

1/1, spočívajúcom v povinnosti na danom pozemku strpieť 

umiestnenie, užívanie, údržbu, opravy a akékoľvek iné 

stavebné úpravy stavebného objektu SO 03 Zjazdného chodníka 

– prístupová komunikácia, podľa dokumentácie pre stavebné 

povolenie k stavbe „RODINNÉHO DOMU – NOVOSTAVBA“, k. ú. 

Záhorská Bystrica, k záväznému stanovisku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti č. 

MAGS OUIC 55247/21-398220, v prospech Miriam Horváthovej, 

trvale bytom Trenčianska 19, Bratislava, za predbežnú 

odplatu v sume 1 991,50 eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 

budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Budúca oprávnená z vecného bremena uhradí predbežne 

stanovenú odplatu za zriadenie z vecného bremena hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena všetkými 

zmluvnými stranami. 

Presná výmera zaťaženého pozemku bude určená geometrickým 

plánom, ktorý bude vyhotovený po umiestnení stavebného 

objektu SO 03 Zjazdného chodníka – prístupová komunikácia 

na parc. č. 920/100. Geometrický plán bude technickým 
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podkladom pre uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecného 

bremena. 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 51 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE 

O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA POZEMKOCH V 

BRATISLAVE, K. Ú. LAMAČ, PARC. Č. 1956/6 A 

PARC. Č. 1956/7, POD ZEČÁKOM, SO 

SPOLOČNOSŤOU RAZSOCHY DEVELOPMENT, S. R. 

O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ideme na bod 51. A to je návrh na uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a 

parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Razsochy 

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

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Sláva Haulíková Palušová, zástupkyňa riaditeľa sekcie 

správy nehnuteľností: 

V danom prípade, tak ako už bolo povedané, ide 

o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena, kde bude povinnosťou hlavného mesta strpieť 

prevádzkovanie a opravu stavebného projektu, nazvaného 
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Areálová komunikácia spevnené plochy. Za predbežnú odplatu 

13.840,20 eur s tým, že v súčasnosti má hlavné mesto 

s touto spoločnosťou uzatvorené aj ďalšie dve zmluvy 

o budúcich zmluvách. A to na uloženie elektriny a taktiež 

vodovodnej prípojky s tým, že pre pokračovanie v konaní 

potrebuje žiadateľ právny vzťah k pozemku. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu.  

Nech sa páči, pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ak náhodou budem dlhšie, tak 

poprosím o predĺženie. Ja si dovolím v tomto bode urobiť 

také symbolické protestné hlasovanie. Chcem vysvetliť, 

prečo tak urobím. Obyvateľky a obyvatelia Lamača sú už vyše 

30 rokov frustrovaní situáciou okolo oblasti Zečák. Ešte za 

minulého režimu im boli vyvlastnené a vykúpené pozemky pre 

stavbu sídliska a nemocnice. Po revolúcii im bola časť 

zdevastovaných pozemkov vrátená. Ide o stovky drobných 

vlastníkov, spravidla pôvodných Lamačanov, ktorí vyše 30 

rokov dúfajú, že si tam raz postavia rodinné domy. Žiaľ, 

proces prípravy a schvaľovania územného plánu sa naťahuje 

dodnes. Zakiaľ návrh územného plánu vo väčšine jeho častí 

rešpektuje charakter lokality a počíta s výstavbou 

rodinných domov, časť, na ktorej sa nachádza aj táto 

stavba, je podľa názoru obyvateľov zregulované zle. 
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Povoľuje stavbu bytoviek a občianske vybavenosti, ktoré 

budú obklopené rodinnými domami.  

 

Obyvatelia posielajú a posielali podnety na zmenu 

územného plánu a petície. Bytovka, ktorej sa týka pozemok, 

kde umožňujeme teraz vecné bremeno, má už všetky povolenia 

a teda jeho neschválenie, neschválenie vecného bremena, 

ničomu nezabráni. No zdržaním sa hlasovania chcem vyjadriť 

svoj nesúhlas s tým, ako sa pristupovalo k územnému 

plánovaniu v tejto lokalite. A aj takto vyzvať k otvoreniu 

diskusie, k zmene územného plánu tak, aby zástavba na 

týchto pozemkoch lepšie reflektovala charakter územia. Som 

presvedčený, že ak by s dnešným konceptom zmien územného 

plánu v prospech nájomného bývania prišli minulé vedenia 

tohto mesta, bolo by možné dospieť ku kompromisu, ktorý by 

uspokojil tak obyvateľov ako aj developerov v tejto 

lokalite. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do 

diskusie, tak prosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v 

Bratislave, k. ú. Lamač, v prospech spoločnosti Razsochy 

Development, s. r. o. V odplate v sume 13 840, 20 eura. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovali: 6, 

prítomných: 29. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, 

parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so 

spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie 1372/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemku v k. ú. Lamač, s cieľom budúceho 

zaťaženia pozemkov registra „C“ parc. č. 1956/6 – ostatná 

plocha vo výmere 61 m² a parc. č. 1956/7 – ostatná plocha 

vo výmere 405 m², evidovaných na LV č. 4338, vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 

spoluvlastníckom podiele 1/1, spočívajúcom v povinnosti na 

daných pozemkoch strpieť vybudovanie, užívanie, 

prevádzkovanie a opravu stavebného objektu SO 10 Areálová 

komunikácia a spevnené plochy podľa rozhodnutia o 

umiestnení stavby č. 2017/204-0262/2020/OUKSPUR/ AK-1 

právoplatného dňa 02. 06. 2020, so spoločnosťou Razsochy 

Development, s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 14489/2, 

Banská Bystrica, IČO 53649133, za predbežnú odplatu v sume 

13 840,20 eur, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 

budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí predbežne 

stanovenú odplatu za zriadenie z vecného bremena hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena všetkými 

zmluvnými stranami. 
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Presná výmera zaťaženého pozemku bude určená geometrickým 

plánom, ktorý bude vyhotovený 

po umiestnení stavebného objektu SO 10 Areálová komunikácia 

a spevnené plochy na pozemkoch 

registra „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 

1956/7. Geometrický plán bude technickým podkladom na 

uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. 

koniec poznámky) 

 

BOD 52 ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE DLHU, TRVALÉ UPUSTENIE 

OD VYMÁHANIA POHĽADÁVOK A ODPÍSANIE 

POHĽADÁVOK Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE – 

BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA BÝVANIA, NEZISKOVÁ 

ORGANIZÁCIA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 52. Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z 

účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia bývania, 

nezisková organizácia.  

Nech sa páči. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov:  

Materiál sa týka neziskovej organizácie Bratislavská 

organizácia bývania, ktorej zakladateľom je teda hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava. Táto organizácia 
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vznikla transformáciou z organizácie Spoločnosť pre rozvoj 

bývania v Bratislave. Kde teda minulý rok v júni na 

zastupiteľstve bola schválená táto transformácia zmenou 

zakladateľských dokumentov. Z ktorých vyplývalo, že jednak 

sa zmenila táto činnosť organizácie a jednak sa zmenila 

rozhodovacia právomoc zakladateľov. A teda zakladateľom 

s jedinými rozhodovacími právomocami sa stalo hlavné mesto. 

V súčasnosti má mesto záujem obnoviť činnosť tejto 

organizácie. Za tým účelom bol vykonaný audit, stav 

organizácie. Zistilo sa, že boli ešte vykonané dve nájomné 

zmluvy, uzatvorené medzi hlavným mestom, ako 

prenajímateľom, a organizáciou ako nájomcom. Jednalo sa 

o nájomnú zmluvu o prenájme kancelárií na Záporožskej 

ulici, na zmluvu o nájme pozemkov na Osuského ulici. Tým, 

že vlastne neprišlo k ukončeniu týchto nájomných zmlúv, 

hoci organizácia tieto predmety nájmu reálne nevyužívala, 

tak tam vznikol dlh na nájomnom. Celkový dlh, ktorý vznikol 

organizácii, je vo výške 241 000 eur. Z toho organizácia 

uhradila 35 000 eur, ako časť dlhu, ktoré vlastne mala 

k dispozícii. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem na úvod.  

Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje žiadateľovi Bratislavská 

organizácia bývania odpustenie dlhu a odpis účtovnej 

evidencie pohľadávok hlavného mesta vo výške 206 093,47 eur 

a trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis účtovnej 

evidencie pohľadávok hlavného mesta vo výške 29 551,92 eur.  

 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Hlasujte prosím.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. Ďakujem. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie – 

Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia 

Uznesenie 1373/2022 
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zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

žiadateľovi Bratislavská organizácia bývania, nezisková 

organizácia, skrátený názov BOB, n. o., so sídlom 

Záporožská 1165/5, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO 

36077780: 

1. odpustenie dlhu vo výške 206 093,47 eur a odpis z 

účtovnej evidencie pohľadávok hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vo výške 206 093,47 eur, 

2. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok vo výške 29 

551,92 eur a odpis z účtovnej evidencie pohľadávok hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 29 551,92 

eur. 

koniec poznámky) 

 

BOD 53 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 53. Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 
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K tomuto rovno otváram diskusiu, áno? 

Tak je to v poriadku. 

Môžem otvoriť diskusiu.  

Tak nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Zároveň poprosím aj o predĺženie. Pani 

viceprimátorka, veľmi vás chcem poprosiť, aby ste teraz 

počúvali. Určite si pamätáte, že od roku, myslím, 2018 pán… 

vedľa mňa sediaci, pán Hochschorner, pán súčasný minister 

životného prostredia, pán Budaj, vtedy ako poslanci sme 

dali poslaneckú prioritu na vybudovanie cesty k Malému 

Draždiaku, aby sa cesta Starhradská mohla stať bezpečnou 

pre ľudí, ktorí sa medzi Malým a Veľkým Draždiakom 

pohybujú. Vzhľadom na to, že tá cesta je prístupná pre autá 

k osade Malý Draždiak. Vybudovaním tej cesty z Kutlíkovej, 

ktorá by vlastne bola v polohe k súčasnej lesnej cesty bola 

uzrozumená Bratislavská vodárenská spoločnosť z mojej 

strany. Bolo tam dohodnuté, že s tým súhlasia s napojením 

z ich areálu. Zároveň som komunikovala s vtedajším 

riaditeľom mestských lesov, ktorý vravel, že určite to 

podporí. Aj keby bol ten pozemok zverený mestským lesom, 

tak dokonca to urobia aj z vlastných financií, lebo to 

považuje za veľmi dôležité. Konzultovala som to aj 

s vtedajším zástupcom pána primátora vo veciach životného 

prostredia, pánom Andrejom Kovarikom, či je to v poriadku 

z hľadiska výrubov. On povedal, že určite to podporí, 

pretože vlastne umožní celý ten areál Starhradskej medzi 
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Malým a Veľkým Draždiakom urobiť ako pešiu zónu. Ako pešia 

zóna to bola v rozpočte, vždycky ako projekt spoločný 

týchto troch poslancov. Bol to v rozpočte vždycky v každom 

roku. Vždycky som sa na to pýtala, v akom je to štádiu 

realizácie. A teraz vzhľadom na to, že som sa pýtala, už sa 

blíži koniec volebného obdobia, som sa pýtala, že v akom 

štádiu je táto požiadavka troch poslancov ako poslanecká 

priorita, na ktorej sme naozaj veľa urobili. A odpoveď 

bola: „…vzhľadom na personálne kapacity a priority 

projektov, ktoré sú zadané, nie je možné vyhovieť každej 

požiadavke v aktuálnom čase. Uvedený projekt sme zaradili 

do rozpočtu a pracuje sa na príprave jeho realizácie. 

Považujeme za správne, aby sa dopravná obsluha nebola 

riešená na úkor existujúcej zelene z uplynulých rokov 

napojením z areálu BVS a aby sa v čo najväčšej miere 

využívala exitujúca komunikácia zo Starhradskej ulice.“  

Čo znamená, že sa vôbec nič nerieši. Pretože sa zase 

zásobovanie autami bude realizovať zo Starhradskej. My 

nemôžeme Starhradskú odpojiť a tých ľudí nepustiť k svojim 

objektom, ktoré zo záhradkárskej osady vybudovali už takmer 

rodinné domy. Ale bolo to minulé obdobie, dokonca za 

socializmu. Čiže to nie je nejaká vina. V územnom pláne je 

to stále prírodné prostredie. Čiže nebude možné nikdy 

v živote Starhradskú ako nie pešiu zónu. To znamená, že 

vždycky tam budú chodiť autá. Jediná alternatíva je 

vybudovanie tejto náhradnej cesty cez… zo zadnej strany.  

Čiže moja otázka je, kde nastal nejaký komunikačný šum 

alebo čo sa vlastne udialo, že odpoveďou na konci volebného 

obdobia pre týchto troch poslancov je, že sa to vlastne 

nebude realizovať a využívať sa bude stále Starhradská 
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ulica. Čiže ja dávam opätovne túto otázku a žiadam vás na 

opätovnú odpoveď. A minimálne pána Ing. Rausa, prosím vás, 

poučte, v akom štádiu sľubov boli vždycky títo poslanci 

informovaní. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Odpovieme. 

Poďme ďalej. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Tak teraz neviem, či chcete odpovedať priamo 

alebo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak sme v interpeláciách, aj keď interpelácie už boli.  

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

Nie sme v interpeláciách. Práve pre to, že keby to 

bola interpelácia, tak na tú by ste museli odpovedať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Teraz je informácia o vybavených interpeláciách.  

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

Áno. Dobre. Tak keď z toho bude interpelácia, tak 

potom… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Myslím si, že požiadavka bola, aby sme dali lepšiu 

odpoveď na interpeláciu. Ja som to tak pochopil. 

Pani Pätoprstá s faktickou. 

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

Ja neprijímam túto odpoveď na interpeláciu, čiže vás 

žiadam o opätovnú odpoveď. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presne tak. 

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

Nebudem ju znovu dávať, ale môžem ju teda písomne dať 

znovu. Ale takto verejne deklarujem, že nie som spokojná 

s odpoveďou a žiadam opätovnú odpoveď.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Tak to aj berieme a odpovieme. A poprosím Ctibora 

Košťála, aby si zobral na starosť túto odpoveď tentokrát.  

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

OK. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 25, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 3, 

prítomných: 29. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1374/2022 
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zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

BOD 55 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod rôzne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Mňa poprosila pani Čahojová aj pán poslanec Cmorej, 

vzhľadom na to, že tu nie sú, aby som predniesla ich bod na 

schválenie. Samozrejme, tým pádom aj sa stávam 

spolupredkladateľom. Čiže návrh na znenie uznesenia je: 

„Mestské zastupiteľstvo žiada primátora o zorganizovanie 

verejného vypočutia kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra mesta Bratislava pred uskutočnením samotnej 
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voľby.“ Poprosím vás, keby sme mohli hlasovať hneď, kým sú 

tu všetci poslanci. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne. Plne to podporujeme. Je to 

dohodnuté. Iba možno to upresním. Môžem to upresniť? Že 

akože hlasovanie o kontrolórovi je čisto poslanecká 

záležitosť. Ale keďže ste nás požiadali, my zorganizujeme 

to, že vytvoríme priestor, virtuálne alebo fyzicky, kde 

každý z prihlásených kandidátov, ktorý prejde komisiou, 

ktorá bude posudzovať jeho… že môže kandidovať. Bude môcť 

byť vypočutý vami. To je celé.  

Áno, áno. To je samozrejmé. My sme sa dohodli s pánom 

Cmorejom na tom. Môžeme o tom hlasovať. Asi musíme o tom 

hlasovať.  

Nech sa páči. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Či hlasujeme až potom? Či teraz hlasujeme? 

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

Písomne to potrebujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani poslankyňa, stačí, keď to verejne… Urobme to, 

nech je to oficiálne. Aby niekto nepovedal, že ja sa miešam 
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do voľby kontrolóra príliš. Vieš. Ako nám to dáva nejakú… 

takú.  

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

OK. Takže návrh na uznesenie predkladajú pani 

poslankyňa Pätoprstá, pán poslanec Cmorej a pani starostka 

Čahojová. A návrh uznesenia znie: „Mestské zastupiteľstvo 

žiada primátora o zorganizovanie verejného vypočutia 

kandidátov na funkciu mestského kontrolóra mesta Bratislava 

pred uskutočnením samotnej voľby.“ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 24, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 29.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

537 

 

Rôzne - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1375/2022 

zo dňa 23.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

o zorganizovanie verejného vypočutia kandidátov na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy pred uskutočnením samotnej voľby. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pokračujeme s diskusiou. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tak rozhodnutie pána kontrolóra nám 

vyplnilo bod „Rôzne“. Ja tu mám jeden návrh uznesenia. Ide 

o návrh na vytvorenie komisie na posúdenie náležitostí 
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prihlášok na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým dopĺňam uznesenie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1289/2022 zo 

dňa 23.6. 2022.  

1. návrh na znenie nového uznesenia je: „Mestské 

zastupiteľstvo volí komisiu na posúdenie náležitostí 

prihlášok na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy v zložení: 1. Jozef Uhler, 2. Lenka Antalová 

Plavuchová, 3. Ľuboš Krajčír, 4. Ján Buocik, 5. Gábor 

Grendel a 6. Branislav Záhradník.“ A to je všetko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Asi viete všetci, že to bolo 

doplnenie ľudí miesto vybodkovaných čiar, aby to celé bolo 

platné. 

Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Pán Buocik, nechcete k tomu diskutovať, hej? 

Dobre. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia pána 

poslanca Polakoviča, ktoré znie: „Mestské zastupiteľstvo 

volí komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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v zložení: 1. Jozef Uhler, 2. Lenka Antalová Plavuchová, 3. 

Ľuboš Krajčír, 4. Ján Buocik, 5. Gábor Grendel a 6. 

Branislav Záhradník.“  

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: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3, 

prítomných: 29.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie 1376/2022 

zo dňa 23.06.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

volí 

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v zložení: 

 

1.Jozef Uhler 

2. Lenka Antalová Plavuchová 

3. Ľuboš Krajčír 

4. Ján Buocik 

5. Gábor Grendel 

6. Branislav Záhradník 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie sú žiadne ďalšie body, takže… 

Aha, pán Buocik. Nech sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Áno. Pán primátor, ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko. 

Ja by som len chcel poprosiť aj touto cestou pani 

námestníčku. Máme uznesenie komisie dopravy o tom, že 

dostanú členovia komisie dopravy tú štúdiu, na základe 

ktorej bola vedená alebo bolo rozhodnuté o vedení tej 

trasy, novej električkovej radiály do Podunajských Biskupíc 
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a Vrakune. Pýtal som sa Jozefa Uhlera na to, či to už bolo 

doporučené. Žiaľ, ešte nie. Tak len to chcem teda 

pripomenúť.  

A dobre, nebudem posledný. Ale pekné leto všetkým. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcela poprosiť, pán 

primátor. My máme na konci Tomanovej taký kus pozemku, 

ktorý patrí nám, ako hlavnému mestu, a sú tam dosť zničené 

chodníky. Obyvatelia ma poprosili, že by sme ich dali, teda 

že by som požiadala, aby boli opravené. Tak som chcela 

veľmi pekne poprosiť. Je to len 12 metrov, takže nie je to 

tak strašne veľa. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Pozrieme sa na to. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Poviem aj parcelu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poviem Mišovi Radosovi, dobre? 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Je to parcela 392/1. Len aby ste vedeli. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. S faktickou pani Pätoprstá. 

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

Neni tu Janko Karman. Asi niekde vybehol. On chcel 

v bode „Rôzne“ sa spýtať na električku. Sľúbila nám pni 

Kratochvílová, že nám dá stručnú informáciu o stave 

situácie a zabezpečenia teda tohto staveniska, bezpečného. 

Aspoň stručne. A potom si to dodatočne pozrieme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Máme to priamo pánovi Karmanovi? Povieme?   

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

Pán Karman sa chcel prihlásiť v bode „Rôzne“. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 23. júna 2022 

 

 

543 

 

My mu to môžeme priamo povedať. 

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

Ale ja by som to tiež rada počula. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tiež. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ale iba zopakujeme to, čo bolo už dnes povedané. 

Takže momentálne rokujeme o tom, aby sme vedeli podpísať 

dodatok číslo 2, ktorý bude teda reflektovať na stúpajúce 

ceny stavebných materiálov. Je to vec, ktorú riešime aj 

s odborníkmi v odbore stavebné právo, alebo teda súdnym 

znalcom. Súčasne sme sa stali súčasťou komisie, ktorá je 

zriadená aj na ministerstve dopravy. To je vec, ktorú 

potrebujeme v tomto momente vyriešiť. Dodatok číslo 3 je 

dôležitý pre zhotoviteľa stavby, ale samozrejme, aj pre 

mesto. Všeobecne len poviem, že to nie je len vec, ktorú 

riešime iba my. Riešia to v podstate všetci dodávatelia 

ďalších stavieb. A je teda… dodávatelia, ktorí riešia 

stavby financované stavby z európskych zdrojov. Riešime to 

na dennej báze sme k dispozícii kedykoľvek. Takže sa môžeš 

zastaviť, pán Karman, a môžeme podať informácie, ktoré by 

ešte potreboval doplniť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Na nás sa hlavne obyvatelia obracajú s otázkou, kedy 

to hlavne sa začne stavať. Čiže či je do tohto procesu 

zapojený, teda to konzorcium, s tým, že už je uzrozumené, 

že sa teda začne, alebo že sa niečo rieši. A kedy asi by 

mohli začať práce.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, je to v súlade alebo v súčinnosti s konzorciami. 

Sme prakticky na dennom kontakte s nimi. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. To bola asi aj posledná 

otázka. Dovoľte mi, aby som ešte využil tú príležitosť, keď 

som nebol pri kontrolórovom bode, aby som sa mu poďakoval 

za celé vedenie mesta. Pán kontrolór, ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že ste boli prísny, ale férový. To je fajn. A želám 

vám, samozrejme, veľa úspechov. Myslím, že pre celé 

Slovensko to bude dôležité vo vašom ďalšom pôsobení. 

Takisto vám by som chcel zapriať krásne leto. Budete mi 

chýbať. Dúfam, že aj ja vám. Či né? A samozrejme, ešte dole 

sa nachádza občerstvenie, takže všetkých pozývam na 
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občerstvenie. A ďakujem za to. Dneska sme to fakt odmakali. 

Príjemný zvyšok dňa. 

(Poznámka: rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy sa skončilo o 17.00 hod) 
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HLASOVANIA 

 

 



Vo¾ba overovate¾ov zápisnice
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:18:46

1. hlasovanie, bod 01.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 25 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Nehlasoval Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Vo¾ba návrhovej komisie
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:19:39

2. hlasovanie, bod 02.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 25 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:20:55

3. hlasovanie, bod 03.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 27 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:27:05

4. hlasovanie, bod 03.

stiahnutie bodu è.36

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 28 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:27:39

5. hlasovanie, bod 03.

stiahnutie bodu è.37

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 28 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:28:30

6. hlasovanie, bod 03.

stiahnutie bodu è.47

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 28 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:29:47

7. hlasovanie, bod 03.

Stiahnutie bodu è.46.2

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:30:59

8. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.19.13 ako samostatný bod è.19A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:31:42

9. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.44 ako samostatný bod è.21A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:32:32

10. hlasovanie, bod 03.

Zaradenie nového bodu è.47 - Bory

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Zdržal sa Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:33:27

11. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.20.3 ako samostatný bod è.20A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:34:05

12. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.17.1 ako samostatný bod è.17A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:34:41

13. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.19.8 ako samostatný bod è.19B

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:35:23

14. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.20.2 ako samostatný bod è.20B

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:36:03

15. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.46.1 ako samostatný bod è.46A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
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16. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.16.4 ako samostatný bod è.16A

Uznesenie nebolo prijaté
Prítomní: 24 Áno: 22 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  
Vagaè:  Áno Vallo:  Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Nehlasoval

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:38:03

17. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.16.4 ako samostatný bod è.16A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:38:44

18. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.16.5 ako samostatný bod è.16B

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
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19. hlasovanie, bod 03.

Preradenie bodu è.16.6 ako samostatný bod è.16C

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Tešoviè:  



Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2022
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:43:17

20. hlasovanie, bod 1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na vyhlásenie dòa konania vo¾by mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 9:46:35

21. hlasovanie, bod 2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na urèenie volebných obvodov do Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské
èasti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022  2026 a na urèenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta
SR Bratislavy na volebné obdobie 2022  2026
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22. hlasovanie, bod 3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zmenu rozpoètu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 10:25:45

23. hlasovanie, bod 4.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Zdržal sa
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Zdržal sa Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Zdržal sa Pätoprstá:  nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Zdržal sa Cmorej:  Zdržal sa Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2021
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 10:32:57

24. hlasovanie, bod 5.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o odpísaných poh¾adávkach za rok 2021
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 10:33:48

25. hlasovanie, bod 5.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Bratislava 2030  Program rozvoja obce 2022-2030
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 10:39:46

26. hlasovanie, bod 6.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Nehlasoval

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023  2030
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 10:50:12

27. hlasovanie, bod 7.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Nehlasoval

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Koncepcia udržate¾ného rozvoja kultúry Bratislava 2030
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 10:57:07

28. hlasovanie, bod 8.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Nehlasoval

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh všeobecne záväzného nariadenia HM SR BA ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy VZN HM SR BA è.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom HM SR BA a Návrh Zásad
hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:07:42

29. hlasovanie, bod 9.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh všeobecne záväzného nariadenia HM SR BA ktorým sa zrušuje VZN HM SR BA è.4/2018 o urèení výšky finanèných
prostriedkov urèených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháèa jazykovej školy, die a materskej
školy a die a školského zariadenia v znení VZN è. 7/2021

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:10:23

30. hlasovanie, bod 10.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o riadnej individuálnej úètovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok
2021, ktoré budú prerokované a schva¾ované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoloènosti Bratislavská
spoloènos  pre správu majetku, s.r.o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:13:11

31. hlasovanie, bod 11.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Informácia o riadnej individuálnej úètovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom
spoloènosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schva¾ované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoloènosti
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:13:57

32. hlasovanie, bod 11.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Informácia o riadnej individuálnej úètovnej závierke za rok 2021 a správe o hospodárení za rok 2021, ktoré budú
prerokované a schva¾ované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia
cestovného ruchu

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:14:45

33. hlasovanie, bod 11.3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Informácia o riadnej individuálnej úètovnej závierke za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia
spoloènosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schva¾ované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoloènosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:15:31

34. hlasovanie, bod 11.4.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Informácia o riadnej individuálnej úètovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok
2021, ktoré budú prerokované a schva¾ované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoloènosti Národné tenisové
centrum, a.s.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:16:16

35. hlasovanie, bod 11.5.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoloènosti Technické siete Bratislava, a.s.
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:18:17

36. hlasovanie, bod 12.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoloènosti MKK Grössling s. r. o.
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:20:08

37. hlasovanie, bod 13.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  

Svoreòová:  Nehlasoval Tešoviè:  



Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoloènosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoloènos 
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:31:30

38. hlasovanie, bod 14.

návrh p. Pilinského

Uznesenie nebolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 6 Nie: 3 Zdržal sa: 23 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Zdržal sa Debnárová:  Zdržal sa

I.nám. Kratochvílová:  Nie Lamoš:  Zdržal sa Mrva:  Zdržal sa
Palkoviè:  Petroviè:  Zdržal sa Poláèiková:  

Polakoviè:  Zdržal sa Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Nie Vallo:  Nie Vetrák:  
Vlaèiky:  Zdržal sa

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Zdržal sa Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Zdržal sa Kunst:  Zdržal sa
Ožvaldová:  Zdržal sa Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Zdržal sa

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Zdržal sa Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Zdržal sa

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Zdržal sa

Naša Bratislava
Èahojová:  Zdržal sa Hrèka:  Áno Lenè:  Zdržal sa

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Zdržal sa Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Zdržal sa Korèek:  Zdržal sa Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Zdržal sa Tešoviè:  



Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoloènosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoloènos 
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:32:18

39. hlasovanie, bod 14.

pôvodný návrh uznesenia

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na vymenovanie riadite¾ky rozpoètovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:35:45

40. hlasovanie, bod 15.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemok v k. ú. Nové Mesto, parc. è. 23086/1, ulica Stará Vajnorská,
spoloènosti BRS, a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:55:01

41. hlasovanie, bod 16.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Zdržal sa Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemok v k. ú. Lamaè, parc. è. 1769/3, ulica Pod násypom,
manželom Poltárskym

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:56:25

42. hlasovanie, bod 16.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemky v k. ú. Staré Mesto, registra „C“ KN, parc. è. 2280/6 a parc. è.
2285/6, spoloènosti SU living s.r.o. so sídlom v Nitre

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 11:58:01

43. hlasovanie, bod 16.7.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 32 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemky v k. ú. Ružinov, parc. è. 6029/1, parc. è. 6029/2,
parc. è. 6029/3, Andrejovi Banášovi

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:01:38

44. hlasovanie, bod 16A.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Nehlasoval Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, Vrakunská cesta, parc. è.
15711/1, žiadate¾ovi Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:06:22

45. hlasovanie, bod 16B.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného os. zrete¾a - nehnute¾ností v Bratislave, s Cirkevným zborom
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska, so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:30:43

46. hlasovanie, bod 17.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zámenu ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemky v k. ú. Petržalka, parc. è. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. è. 3725/2 a nasl., vo vlastníctve spoloènosti MB trade EU, s. r. o., so
sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:35:20

47. hlasovanie, bod 17A.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného os. zrete¾a - pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so
spoloènos ou MTI a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:38:47

48. hlasovanie, bod 18.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èasti pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves, Dúbravka, Nové
Mesto, Staré Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:56:19

49. hlasovanie, bod 19.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èasti pozemku v k. ú. Ružinov, parc. è. 3228, Petrovi Kertészovi
a Róbertovi Kertészovi

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:57:18

50. hlasovanie, bod 19.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èastí pozemkov v k. ú. Èunovo, parc. è. 1240 a parc. è. 1198,
Jánovi Štefanšichovi

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:58:22

51. hlasovanie, bod 19.3.

návrh p. Ferenèáková

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èastí pozemkov v k. ú. Èunovo, parc. è. 1240 a parc. è. 1198,
Jánovi Štefanšichovi

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 12:59:31

52. hlasovanie, bod 19.3.

ako celok

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. è. 419 na Bielej 6 v
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre spoloènos  DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:00:46

53. hlasovanie, bod 19.4.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom nebytových priestorov v stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto, pre Lekáreò u Salvatora, n.o., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:02:02

54. hlasovanie, bod 19.5.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èasti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. è. 3352, Jaserovi
Mustafimu

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:03:08

55. hlasovanie, bod 19.6.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom pozemkov v k. ú. Raèa, žiadate¾ovi mestskej èasti Bratislava-
Raèa.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:04:51

56. hlasovanie, bod 19.7.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èasti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. è. 2243/1,
obèianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávièie, o.z., na zriadenie detského ihriska

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:05:55

57. hlasovanie, bod 19.9.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:07:03

58. hlasovanie, bod 19.10.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom pozemku v k. ú. Ružinov, parc. è. 2895/1, spoloènosti CULTUS
Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako ví azovi sú aže o ideový zámer Csákyho záhradníctva  Záhrada Parková)

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:08:13

59. hlasovanie, bod 19.11.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme è. 088300691400 v znení
jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoloènos , so sídlom v Bratislave, sociálne
zariadenie pre vodièov v Slávièom údolí v k. ú. Karlova Ves

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:09:26

60. hlasovanie, bod 19.12.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom èasti pozemku v k. ú. Nivy, parc. è. 21895/1, spoloènosti Tank-o-
mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:20:41

61. hlasovanie, bod 19A.

Uznesenie nebolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 11 Nie: 5 Zdržal sa: 10 Nehlasovali: 8

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Zdržal sa

I.nám. Kratochvílová:  Zdržal sa Lamoš:  Áno Mrva:  Zdržal sa
Palkoviè:  Petroviè:  Zdržal sa Poláèiková:  

Polakoviè:  Nie Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Nie Vallo:  Zdržal sa Vetrák:  Zdržal sa
Vlaèiky:  Zdržal sa

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Zdržal sa

Naša Bratislava
Èahojová:  Zdržal sa Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Nehlasoval

Záhradník:  Nie

Nezaradení poslanci
Berka:  Nie Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nie Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - nájom pozemku v k. ú. Petržalka, obèianskemu združeniu KoZa v Háji
so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 13:23:39

62. hlasovanie, bod 19B.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Nehlasoval

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA è. 740/2021 zo dòa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný os.
zrete¾a nájom èastí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vz ahov so spoloènos ou Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:03:01

63. hlasovanie, bod 20.1.

Uznesenie nebolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA è. 740/2021 zo dòa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný os.
zrete¾a nájom èastí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vz ahov so spoloènos ou Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:04:26

64. hlasovanie, bod 20.1.

Uznesenie nebolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA è. 660/2016 zo dòa 16.11.2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný os.
zrete¾a nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. è. 818/20 a parc. è. 818/21 pre obèianske združenie Pedál so
sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:09:56

65. hlasovanie, bod 20B.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného os. zrete¾a - ukonèenia nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi stánkov pred
Železniènou stanicou Bratislava Hlavná stanica

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:11:34

66. hlasovanie, bod 21.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na ukonèenie nájomného vz ahu k pozemku v k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o nájme pozemku è. 08 83 0491
13 00 uzatvorenej so spoloènos ou M.J.A. s.r.o. so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:12:42

67. hlasovanie, bod 21.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru v stavbe súpis. è. 75 na pozemku v k. ú. Nové
Mesto, parc. è. 11306, Budyšínska 1, s nájomcom ¼udovítom Za kom.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:15:13

68. hlasovanie, bod 21.3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vz ahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Èunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie
do Èunova

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:18:19

69. hlasovanie, bod 21A(44)

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:21:16

70. hlasovanie, bod 22.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh plánu kontrolnej èinnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2022
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:25:55

71. hlasovanie, bod 23.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na oblas  podpory cyklistickej
dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:33:03

72. hlasovanie, bod 24.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Áno
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Správa o plnení akèného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akèný plán rozvoja cyklistickej a pešej
dopravy na rok 2022

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:42:07

73. hlasovanie, bod 25.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  Nehlasoval
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:43:49

74. hlasovanie, bod 26.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Žiados  o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n. o.
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:45:37

75. hlasovanie, bod 27.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Plán implementácie priorít a cie¾ov Koncepcie rozvoja centier vo¾ného èasu
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:50:20

76. hlasovanie, bod 28.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Zmluva o èlenstve medzi medzinárodnou sie ou ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:54:07

77. hlasovanie, bod 29.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Nehlasoval Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Deklarovanie finanènej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímate¾a na projekt „Nová elektrièková tra  v Petržalke, 2. èas 
Bosákova ulica  Janíkov dvor“

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:56:02

78. hlasovanie, bod 30.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Predloženie žiadosti o nenávratný finanèný príspevok na projekt  Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova
Ves  do výzvy Integrovaného regionálneho operaèného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 15:58:16

79. hlasovanie, bod 31.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny
Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:01:08

80. hlasovanie, bod 32.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 32 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA è. 740/2021 zo dòa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný os.
zrete¾a nájom èastí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vz ahov so spoloènos ou Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:05:40

81. hlasovanie, bod 20.1.

vyhlásenie hlasovaní è. .... za zmätoèné

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA è. 740/2021 zo dòa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný os.
zrete¾a nájom èastí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vz ahov so spoloènos ou Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:06:37

82. hlasovanie, bod 20.1.

hlasovanie o uznesení ako celku

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:18:54

83. hlasovanie, bod 33.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 22 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie podmienok OVS - prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za úèelom prevádzky bufetu,
vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:21:44

84. hlasovanie, bod 34.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 30 Áno: 20 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o aktuálnom stave zabezpeèenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona è. 260/2011 Z. z. v spojení so
zákonom è. 261/2011 Z. z.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:23:00

85. hlasovanie, bod 35.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 19 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 12

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie výpožièky dlhodobého hnute¾ného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej
príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:24:14

86. hlasovanie, bod 38.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 30 Áno: 20 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m2 v stavbe so súpisným èíslom 7783, nehnute¾ná kultúrna
pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej sú aže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej sú aže

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:25:59

87. hlasovanie, bod 39.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 22 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zverenie bratislavských lavièiek mestským èastiam Bratislava a príspevkovej organizácií MARIANUM ‐
pohrebníctvo mesta Bratislava

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:27:13

88. hlasovanie, bod 40.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na poskytnutie z¾avy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré
Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímate¾a

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:28:32

89. hlasovanie, bod 41.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 31 Áno: 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na nájom nebytového priestoru è. 1.36 vo výmere 36,34 m2 v stavbe bez súpisného èísla - podchod na Hodžovom
námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej sú aže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú aže

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:29:46

90. hlasovanie, bod 42.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. è. 136 na pozemku parc. è. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto, formou obchodnej verejnej sú aže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú aže

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:30:57

91. hlasovanie, bod 42.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie
riadenia križovatky Furdekova  Šustekova  Mamateyova

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:33:45

92. hlasovanie, bod 43.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 23 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na kúpu pozemkov v k. ú. Trnávka, Zlaté piesky, parc. è. 15850/36, parc. è. 15850/37, parc. è. 15850/42 a parc. è.
15850/201, do výluèného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:37:51

93. hlasovanie, bod 45.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na odkúpenie nehnute¾nosti v Bratislave, k. ú. Trnávka, stavba bufetu so súpis. è. 18265 v lokalite Zlaté piesky, od
Ing. PhD. Miroslava Hukela

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:39:03

94. hlasovanie, bod 45.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na kúpu pozemkov v k. ú. Raèa, Pekná cesta, parc. è. 17358/1, parc. è. 17358/4, parc. è. 17358/5, parc. è. 17358/6 a
parc. è. 17358/7, do výluèného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:40:10

95. hlasovanie, bod 45.3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na
Moravskej ul.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:41:40

96. hlasovanie, bod 46.3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na
Pluhovej ul.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:42:33

97. hlasovanie, bod 46.4.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. è. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne Jenèíkovej a spol., ako
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami v Slávièom údolí

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:43:29

98. hlasovanie, bod 46.5.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. è. 23028/19 a parc. è. 23028/18, Mgr. art. Filipovi Tùmovi a Nele
Pociskovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:44:29

99. hlasovanie, bod 46.6.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 30 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Nehlasoval

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. è. 1860/18 a nasl., spoloènosti BILLA, s.r.o. a spoloènosti
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:47:50

100. hlasovanie, bod 46A.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 30 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme è. 088800842000 a è. 088802012000, týkajúcich sa nájmu pozemkov v
k. ú. Dúbravka, Lamaè, Devínska Nová Ves, so spoloènos ou Bory, a.s. so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:49:58

101. hlasovanie, bod 47.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 30 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na schválenie odstránenia stavby súp. è. 13236  športovej haly, k.ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:54:31

102. hlasovanie, bod 48.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zverenie pozemkov v parc. è. 3557 a parc. è. 3558/5, k. ú. Vrakuòa, Dvojkrížna ulica, do priamej správy mestskej
èasti Bratislava-Vrakuòa

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:55:41

103. hlasovanie, bod 49.1.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zverenie pozemku v parc. è. 15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej správy mestskej èasti
Bratislava-Ružinov

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:56:33

104. hlasovanie, bod 49.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovèana, do správy mestskej èasti Bratislava-
Devínska Nová Ves

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:57:16

105. hlasovanie, bod 49.3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej príspevkovej organizácie
Zoologická záhrada Bratislava

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:57:58

106. hlasovanie, bod 49.4.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v
prospech spoloènosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 16:59:36

107. hlasovanie, bod 50.1.

alt 1

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Nehlasoval
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Vinohrady, parc. è. 6088/45, ulica Ladislava Dérera, v prospech
spoloènosti Západoslovenská distribuèná, a.s., so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 17:00:37

108. hlasovanie, bod 50.2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Nehlasoval
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. è.
920/100, Pútnická ulica, v prospech Miriam Horváthovej

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 23.06.2022 17:01:28

109. hlasovanie, bod 50.3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Nehlasoval
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Lamaè, parc. è. 1956/6 a
parc. è. 1956/7, Pod Zeèákom, so spoloènos ou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave
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110. hlasovanie, bod 51.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 20 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Nehlasoval
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Zdržal sa Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Zdržal sa nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Žiados  o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania poh¾adávok a odpísanie poh¾adávok z úètovnej evidencie ‐
Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia
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111. hlasovanie, bod 52.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy
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112. hlasovanie, bod 53.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 25 Nie: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nie nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Rôzne
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113. hlasovanie, bod 55.

návrh p. Pätoprstej, Cmoreja, Èahojovej

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  



Rôzne
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114. hlasovanie, bod 55.

návrh p. Polakovièa

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 29 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Áno Tešoviè:  
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        Bratislavy              Bratislavy 

 

Overovatelia 

 

 

 

........................      .......................... 

  Mgr. Martin Vlačiky, PhD.         Peter Hochschorner      

        poslanec          poslanec 

Mestského zastupiteľstva          Mestského zastupiteľstva 

     hlavného mesta SR       hlavného mesta SR 
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